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РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бедрій М. М.
кандидат юридичних наук,

асистент кафедри основ права України
Львівського національного університету імені Івана Франка

ІРЛАНДСЬКЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО: 
ДЕЯКІ ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

У статті аналізуються окремі правові звичаї Ірландії (спадкування титулу, гевелкайнд і таністрі, право 
першого займу землі, шетель, допомога потерпілим від лиха, багатоженство й арешт майна), на підставі 
яких визначено певні аспекти історії звичаєвого права ірландського народу.

Ключові слова: Ірландія,звичаєве право, спадкування, «Шенхус Мор».

В статье анализируются отдельные правовые обычаи Ирландии (наследование титула, гевелкайнд и 
танистри, право первого займа земли, шетель, помощь пострадавшим от бедствия, многоженство и арест 
имущества), на основании которых определены некоторые аспекты истории обычного права ирландского 
народа.

Ключевые слова: Ирландия, обычное право, наследование, «Шенхус Мор».

In this article analyzes some legal customs of Ireland (inheritance title, hevelkaynd and tanistri, right the first 
loan of land, shetel, help to victims of disasters, polygamy and seizure), on a background of which identified cer-
tain aspects of the history of the customary law of the Irish people.

Key words: Ireland, customary law, inheritance, «Senchus Mor».

Принцип верховенства права та його реалі-
зація в правовій практиці займає важливе міс-
це у сучасній юриспруденції. Водночас повне 
розуміння цієї складної теоретично-правової 
конструкції неможливе без урахування досвіду 
становлення та розвитку самого права в про-
цесі історії. Тим паче, право постійно еволюці-
онувало, в залежності від періоду та території 
застосування набирало різних форм і змісту. 
Як видається, для кращого усвідомлення пра-
вового розвитку держав як фактору ґенези 
принципу верховенства права не буде зайвим 
ознайомлення з деякими історико-правовими 
аспектами ірландського звичаєвого права. 

Хоча незалежність Ірландії була проголоше-
на лише в 1916 р., це країна з великою історією, 
багатою культурою, сповнена традицій і звича-
їв. У ІІІ тис. до н.е. на острів Ірландія відбулося 
велике переселення іберійських племен із Пі-
ренейського півострова. У IV ст. до н.е. тери-
торія Ірландії була вже цілковито колонізована 
кельтами. На початку н.е. формувалися перші 
ірландські князівства – Мез, Ольстер, Лейн-

стер, Мюнстер, Коннахт. Вторгнення вікінгів 
у Ірландію розпочалися в VIII ст., а експансія 
англійців – з ХІІ ст. За правління Тюдорів ан-
глійська влада поширилася на весь острів Ірлан-
дія, а в 1541 р. король із згаданої династії Генріх 
VІІІ присвоїв собі титул короля цього острова  
[1, c. 186]. З того часу і аж до 1916 р. ірланд-
ський народ перебував під владою англійських 
правителів, періодично активізуючи свою бо-
ротьбу проти пригнічення його національно-
культурних прав і за свою державність.

Як і кожен народ світу, ірландці розпочали 
формування національної правової системи на 
основі правових звичаїв, які довели свою ді-
євість багаторічною практикою. Проте колоні-
альна залежність від Англії, її шовіністична по-
літика та жорсткі методи управління зумовили 
обмеження сфери застосування ірландського 
звичаєвого права. Значна частина ірландських 
правових звичаїв у V ст. була кодифікована 
у збірнику «Шенхус Мор». Щоправда, його 
первинний текст не є відомим сучасній науці, 
оскільки найбільш давній примірник рукопису 
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законодавчого збірника, який дійшов до нашого 
часу, датується XIV ст [2, c. 381]. Також чимало 
звичаєво-правових норм не ввійшли до складу 
цієї кодифікації та продовжують залишатись 
малодослідженими. Як видається, особливий 
інтерес викликають наступні давньоірландські 
правові звичаї: спадкування титулу, гевелкайнд 
і таністрі, право першого займу землі, шетель, 
допомога потерпілим від лиха, багатоженство й 
арешт майна.

Спадкування титулу. У той час, коли в Се-
редньовічній Європі застосовувався принцип 
майорату (спадкування старшим сином) у 
системі спадкоємства титулів привілейованих 
верств населення [3, c. 553] (баронів, графів 
тощо), в Ірландії звичаєве право допускало 
диспозитивність спадкодавця у виборі свого 
наступника. У цьому контексті варто згадати 
ірландського графа Тирону середини XVI ст. 
Кона О’Ніла, в якого було кілька синів. Най-
старшим із них був Метью, однак у 1551 р. Кон 
О’Ніл призначив своїм спадкоємцем іншого 
сина – Шейна. Це спричино родинні чвари, 
змову й арешт ірландського графа. Метью під-
тримувала англійська влада, адже королівське 
законодавство закріплювало принцип майорату 
у спадкуванні дворянських титулів. Щоб захис-
тити свої права, Шейн О’Ніл розпочав повстан-
ня, яке завершилось 6 січня 1562 р. на зустрічі 
спадкоємця з королевою Єлизаветою І в Лондо-
ні, де глава держави підтвердила його права на 
титул графа Тирону [4, c. 45-46]. Таким чином, 
національний менталітет ірландського народу 
та його окремих лідерів сприяв збереженню 
та захисту навіть тих національних правових 
звичаїв, які суперечили законодавству Великої 
Британії.

Гевелкайнд і таністрі. Продовжуючи іс-
торико-правовий аналіз ірландських право-
вих звичаїв у сфері спадкування, варто наго-
лосити на двох основних звичаєво-правових 
механізмах спадкування майна – гевелкайнд 
і таністрі, які діяли у ранньому Середньовіч-
чі. Система гевелкайнд полягала в тому, що 
після смерті члена фіни (громади) земля не 
переходила у власність його дітей, а розпо-
ділялась між членами громади. При цьому 
враховувався ступінь спорідненості спад-
коємців із попереднім власником і соціаль-
ний статус. Система таністрі передбачала 
спадкування за посадою чи професією. На-
приклад, після смерті таніста (радника вож-
дя) його землю успадковував новий таніст. 
Крім таністів, система таністрі поширюва-
лась на поетів, музикантів, співаків, лікарів, 
брегонів (знавців звичаїв і суддів), філідів 

(хроністів і знавців історії), друїдів і важко 
озброєних воїнів [5, c. 6-7].

Право першого займу землі. Характерним 
для цілковитої більшості народів світу був пра-
вовий звичай, який полягав у тому, що власни-
ком неосвоєної землі ставав той, хто першим 
її зайняв. Суб’єктом такої земельної власності 
могли виступати як окремий індивід, так і сім’я 
або ж громада. Не дивно, що цей правовий 
звичай мав чинність і на ірландських землях, 
однак невідомо чи він зародився там, чи поши-
рився разом із одним із численних народів, які 
мігрували в Ірландію з інших земель. У цьому 
контексті варто згадати шляхетний ірландський 
рід О’Нілів, символом яких була червона рука. 
Згідно з легендою під час переселення кельт-
ського народу геллів (гойделів) в Ірландію, що 
відбулось кілька століть до н.е., між ними була 
домовленість, що острів належатиме тому, хто 
першим прибуде на його берег. Засновник кла-
ну О’Нілів, розуміючи, що його суперники іс-
тотно вирвались уперед, відрубав собі руку та 
метнув нею на острів. Перемога у цьому зма-
ганні зумовила те, що червона рука була симво-
лом багатьох наступних поколінь роду О’Нілів 
[4, c. 44]. Таким чином, правовий звичай пер-
шого займу землі став одним із факторів інте-
грації систем звичаєвого права різних народів, 
які населяли Ірландію, а також зумовив форму-
вання правового інституту власності.

Шетель. Назва цього правового звичаю по-
ходить від кельтського слова «cheptel», яке озна-
чало договір, за яким одна сторона передавала 
у користування другої сторони певну кількість 
худоби, а прибутки від неї вони ділили порівну. 
Проте згодом правовий звичай шетеля еволюці-
онував, і в користування передавалася не тіль-
ки худоба, але й разом із нею земельна ділянка 
для випасання. Земля, що була власністю гро-
мад, роздавалася її керівниками членам громади 
саме на умовах шетеля. Крім того, шетель міг 
виникнути на підставі угоди між двома рівно-
правними суб’єктами чи внаслідок пожалуван-
ня. В останньому з названих випадку отримувач 
шетеля (худоби та земельної ділянки) потрапляв 
у залежне (васальне) становище від власника 
згаданого майна, тому зобов’язувався йому слу-
жити та приймати у своєму домі [6, c. 328-329]. 
Певною мірою характер таких правовідносин 
нагадував французький омаж [7, c. 357].

Допомога потерпілим від лиха. Ірландське 
звичаєве право на відносно ранньому етапі поча-
ло розробляти правові норми щодо соціального 
захисту населення. Збірник Шенхус Мор згадує 
про правовий звичай, який зобов’язував жите-
лів Ірландії надавати допомогу особам похило-
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го віку, які потерпіли від стихійного лиха. Якщо 
така старша людина зверталась за допомогою в 
ірландський дім, їй слід було надати притулок не 
менш як на одну добу, нагодувавши чи надавши 
кошти для купівлі їжі. Коли родина, до якої звер-
нувся потерпілий від стихійного лиха, не нагоду-
вала його та надала відповідних коштів, він отри-
мував право на притулок протягом трьох діб [8, 
p. 220]. Отже, звичаєве право Ірландії базувалось 
на засадах гуманізму, поваги до старшого поко-
ління та суспільної взаємодопомоги.

Багатоженство. До прийняття християнства 
в Ірландії практикувалося багатоженство. Як 
чоловіки, так і жінки могли укладати по декіль-
ка шлюбів за своє життя. Про це свідчить відпо-
відна стаття законодавчого збірника «Шенхус 
Мор», яка передбачала можливість укладення 
жінкою до 21 шлюбу протягом її життя. При 
укладенні першого шлюбу, весь викуп за неї 
отримував батько чи брат, а при укладенні друго-
го шлюбу їй належала одна третина від викупу. 
З кожним наступним шлюбом її частка від вику-
пу повинна була зростати. З огляду на зазначені 
юридичні норми, французький історик права  
Р. Дарест припустив, що у дохристиянській Ір-
ландії шлюби могли укладатися не безстроко-
во, а на певний строк (як правило, на один рік) 
[6, c. 330].

У V ст. завдяки проповідницькій діяльності 
святого Патрика християнство стало релігією 
більшості населення Ірландії [9]. Як відомо, 
християнська релігія допускає виключно один 
шлюб на моногамних засадах. Проте у VIII-ХІ 
ст. Ірландію активно колонізовували вікінги, 
які практикували двоєженство. Корінні ірланд-
ці почали поступово переймати цей звичай 
всупереч християнським правилам. Наявність 
двох жінок свідчила про високе становище ір-
ландця в суспільстві [4, c. 19]. Відтак у цей час 
відбулося відродження правового звичаю бага-
тоженства.

Арешт майна був основним звичаєво-право-
вим засобом забезпечення позову в Ірландії, і 
йому присвячена значна частина першої книги 
збірника «Шенхус Мор». Позивач, заздалегідь 

попередивши відповідача, приходив до нього 
разом із судовим службовцем і свідками й аре-
штовував корів або іншу худобу на суму, що до-
рівнювала ціні позову. Він поміщав її у своєму 
господарстві в спеціально відведеному для цьо-
го місці. Відповідач повинен був сплатити забор-
говану суму позивачу протягом певного терміну, 
після спливу якого арештована худоба ставала 
власністю позивача. Щоб припинити зазначену 
процедуру, відповідач звертався в суд або викли-
кав позивача на поєдинок. У випадку порушен-
ня звичаєво-правових норм щодо арешту майна 
«Шенхус Мор» накладав на порушника штраф у 
розмірі п’яти одиниць рогатої худоби.

Коли у відповідача не було ні майна, що 
покривало б суму позову, ні достойного пору-
чителя, позивач мав право арештувати його 
та утримувати до вирішення справи. Однак 
у справах, де відповідач займав вище сус-
пільне становище, ніж позивач, арешт май-
на на згаданих умовах був недопустимим. У 
такій справі позивач повинен був прийди до 
дверей дому відповідача та голодувати там 
протягом певного строку. Якщо він витри-
мував цей час без їжі, відповідач повинен 
був виплатити йому подвійну суму повозу, а 
якщо помирав від голоду, то і штраф за вбив-
ство. Відповідач міг припинити голодування 
позивача, запропонувавши йому виплатити 
борг, а в разі відмови позивача – він втра-
чав своє право на будь-яке відшкодування  
[6, c. 326-327].

Підсумовуючи викладені міркування, можна 
дійти до висновку про те, що ірландський народ 
і його звичаєве право мали кельтське походжен-
ня, однак зазнали значного впливу християнства. 
Це право мало чималий вміст національного 
колориту та відображало особливості ірланд-
ського народного духу. Крім того, у ньому спо-
стерігається прагнення ірландського народу до 
соціальної справедливості, захисту прав людини 
та культурно-правової самобутності. Отже, зви-
чаєве право було одним із факторів збереження 
національної ідентичності Ірландії попри кілька-
сотрічну колоніальну політику Англії щодо неї. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ 
ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

В статті розглядається механізм формування й виконання місцевих бюджетів в Україні, визначаються 
основні його вади та надаються деякі принципові пропозиції щодо їх усунення з метою підвищення ефек-
тивності і дієвості означеного механізму. 

Ключові слова: удосконалення, реформування, систематизація, механізм формування.

В статье рассматривается механизм формирования и выполнение местных бюджетов в Украине, опре-
деляются основные его недостатки и предоставляются некоторые принципиальные предложения по их 
устранению с целью повышения эффективности и действенности обозначенного механизма. 

Ключевые слова: усовершенствование, реформирование, систематизация, механизм формирования.

The article discusses the mechanism of formation and execution of local budgets in Ukraine, identifies the 
main shortcomings and provides some policy suggestions for addressing them with the aim of improving the effi-
ciency and effectiveness of this mechanism.

Key words: improvement, reform, classification, mechanism of formation.

Економічна природа бюджету виявляється 
саме в тому, що за його допомогою держава на-
дає суспільству унікальні блага й послуги, які іс-
тотно впливають на рівень добробуту та якість 
життя. До таких благ належить оборона країни, 
національна безпека й правопорядок, благоу-
стрій, захист довкілля, освіта, охорона здоров’я, 
наука, культура тощо.

Проте усвідомлення економічної суті бюдже-
ту зі своїм становленням пройшло довгий шлях. 
Перші наукові визначення бюджету з’явилися 
лише на початку ХХ ст. Так, енциклопедичний 
словник Блокгауза та Єфрона стверджує, що бю-
джет, з погляду держави, є загальним фінансо-
вим законом, на якому будується розпис доходів 
і видатків держави.

Саме тут зароджується ідея, що за допомо-
гою бюджету держава, поряд із розв’язанням 

класичних адміністративних, політичних і обо-
ронних завдань, виконує соціальну функцію 
суспільного добробуту. Користуючись бюдже-
том, держава забезпечує населенню матеріаль-
ний достаток, комфортне та безпечне існування.

Ця теорія стала панівною у другій полови-
ні ХХ ст. Біля її джерел стояли найвизначніші 
представники фінансової науки.

Ідея суспільного блага набула вирішального 
значення в теорії бюджету та фінансів загалом. 
Представники цієї теорії називають бюджет 
публічною, або фіскальною економікою, про-
дуктивність якої виміряється обсягом і якістю 
суспільних благ.

У наукових працях західних теоретиків 
державні фінанси і бюджетний процес опи-
суються з позиції ринкових відносин. За до-
помогою бюджету здійснюються мінові акти 
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купівлі-продажу за схемою «податки – блага». 
Тобто через бюджет здійснюється мінова угода 
між державою та приватними особами, де по-
датки є формою залучення коштів і участі на-
селення у фінансуванні потрібних йому витрат.

Реакцією населення на нееквівалентність 
між сплаченими податками та одержаними 
суспільними благами є відмова від підтримки 
на виборах тих політичних сил, які не забез-
печують рівноваги між корисністю благ та їх 
сумарною вартістю.

У наукових працях європейських авторів 
державні фінанси, і передусім бюджет, поста-
ють складною сферою, яка перебуває на пере-
хресті економіки й політики та є невід’ємною 
складовою суспільно-економічної системи. З 
цим важко не погодитися [2, с. 156-157]. 

Важливим інструментом реалізації соці-
ально-економічної політики держави висту-
пає бюджет, форма та зміст якого обумовлені 
рядом чинників. Економічний розвиток і по-
літичний устрій, обрана воєнна доктрина і мо-
дель соціальної політики країни визначають ті 
показники, які відображені в бюджеті.

Головне призначення бюджету – регулю-
вати розподіл і перерозподіл ВВП за підроз-
ділами виробництва, галузями економіки, ад-
міністративно-територіальними утвореннями, 
верствами населення, ґрунтуючись на потре-
бах ринкового господарства відповідно до ви-
значеної фінансової політики.

Призначення бюджету знаходить своє ві-
дображення в забезпеченні фінансовими ре-
сурсами потреб економічного й соціального 
розвитку на основі розподілу і перерозподілу 
валового внутрішнього продукту в державі. 
Таке забезпечення має свої особливості. Фі-
нансові ресурси, сконцентровані в бюджеті, 
не являються основним джерелом розвитку 
економіки і соціальної сфери.

Проблемам удосконалення формування та 
виконання місцевих бюджетів приділяли ува-
гу такі науковці: Ш.Бланкарта, Р.Майсгрейва, 
Ю.Немеца, Г.Райта, П.Рассела, Ч.Тібо, 
К.Фостера, А.Шаха та інші. Серед вітчизня-
них вчених варто виділити внесок, насампе-
ред: В.Андрущенка, Й.Бескида, О.Василика, 
В.Дем’янишина, А.Єпіфанова, О.Кири-ленка, 
А.Крисоватова та інших. 

Але залишаються не вирішеними ціла низ-
ка принципових питань щодо тоерії та прак-
тики формування місцевих бюджетів. Існують 
питання, які потребують поглибленого ви-
вчення, а саме: складання місцевих бюджетів 
в сучасних умовах; питання розмежування до-
ходів і видатків між державним та місцевими 

бюджетами; проблеми міжбюджетних транс-
фертів та інші.

Визначаючи економічну сутність місцевих 
бюджетів, необхідно вказати, що місцеві бюдже-
ти − це фонди фінансових ресурсів, призначені 
для реалізації завдань і функцій, що поклада-
ються на органи самоврядування. Як складова 
бюджетної системи держави і основа фінансової 
бази діяльності органів самоврядування, місцеві 
бюджети забезпечують необхідними грошовими 
засобами фінансування заходів економічного і 
соціального розвитку, що здійснюються органа-
ми влади і управління на відповідній території.

Повноваження органів місцевого самовря-
дування визначено Конституцією України та ін-
шими нормативно-правовими актами. Зокрема, 
це стосується соціально-економічного розви-
тку адміністративно-територіальних утворень, 
утримання й розвитку соціально-культурних 
установ тощо. Виконання цих завдань залежить 
переважно від наявності фінансових ресурсів. 
Проте в сучасних умовах розподілу загально-
державних податків і неподаткових платежів 
між державним і місцевими бюджетами понад 
70 % загальної суми видатків місцевих бюджетів 
не забезпечується власними й закріпленими до-
хідними джерелами [1, с. 46-55].

Через місцеві бюджети складаються певні 
фінансові взаємовідносини органів самовря-
дування практично з усіма підприємствами, 
установами, що розташовані на їх території, і 
населенням даної території у зв’язку з мобіліза-
цією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між 
місцевими бюджетами різних рівнів, а також 
між цими бюджетами і державним бюджетом 
виникають фінансові відносини з приводу пере-
розподілу фінансових ресурсів для забезпечення 
ефективного функціонування кожного бюджету.

Тому особливістю місцевих бюджетів є те, 
що вони відображають певну чітко обмежену 
частину грошових відносин, які функціонують 
на окремій території.

Не менш важливою особливістю функціо-
нування місцевих бюджетів є те, що вони за-
безпечують матеріальну незалежність органів 
місцевого самоврядування, і безпосередньо їм 
підпорядковані. Це дає змогу місцевим орга-
нам самоврядування бути організаторами цих 
бюджетних відносин.

Особливістю місцевих бюджетів є і те, що 
всі їх ланки органічно зв’язані не тільки між 
собою, а й з установами та підприємствами 
всіх форм власності, які функціонують на те-
риторії регіону.

Отже, місцеві бюджети виконують осо-
бливу роль в кожній унітарній країні тому, що 
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вони є фінансовою базою існування місцевого 
самоврядування.

У сучасний період з особливою гостротою 
постає проблема створення дієвого бюджетно-
го механізму, який би визначав нові принципи 
формування місцевих бюджетів, чітке роз-
межування функцій і повноважень усіх рівнів 
влади, а звідси – видатків кожного виду бю-
джету, і що саме головне – доходів між різни-
ми ланками бюджетної системи.

Однією із складових бюджетної системи 
України є місцеві бюджети. Відповідно до 
Конституції України, до них належать: облас-
ні, міські, районні, районні в містах, селищні 
і сільські бюджети. За допомогою місцевих 
бюджетів щорічно перерозподіляється близько 
15% валового внутрішнього продукту, в них зо-
середжується майже 35% бюджетних ресурсів.

На сьогоднішній день можна виділити такі 
актуальні проблеми формування місцевих бю-
джетів в Україні як:

– існування істотних протиріч в норматив-
но-законодавчій базі, що регулює формування 
і використання фінансових ресурсів місцевих 
бюджетів, а саме: діють протилежні за змістом 
законодавчі норми, кожна з яких використову-
ється урядом залежно від завдань, що поста-
ють в новому бюджетному році; існують не-
узгодженості в термінології;

– надмірна централізація управління міс-
цевими бюджетами та відсутність чіткого 
розподілу компетенції щодо вирішення кон-
кретних завдань між центральними органами 
влади і органами регіонального та місцевого 
самоврядування;

– нестабільність джерел формування дохо-
дів місцевих бюджетів та відсутність ефектив-
ного механізму міжрегіонального перерозпо-
ділу державних доходів;

– недосконалість міжбюджетних відносин, 
що зумовлена їх невідповідністю швидким 
змінам, що відбуваються.

Як наслідок існування таких проблем в 
першу чергу зумовлюють виникнення дис-
балансу в самих місцевих бюджетах, а саме 
виникає дефіцит бюджетних коштів, по-друге 
не вирішуються важливі життєві проблеми 
людей, відбувається занепад всього місцевого 
господарства.

Дослідження на практиці процесу форму-
вання та виконання місцевих бюджетів дове-
ло, що на сьогоднішній день місцеві органи 
влади не володіють достатніми фінансовими 
ресурсами для організації управління еконо-
мікою і соціальною сферою на своєму рівні. 
Це обумовлено цілою низкою обставин:

– домінуючою роллю міжбюджетних транс-
фертів (частка трансфертів становить близько 
64,5% у загальній структурі доходів);

– високим рівнем концентрації фінансових 
ресурсів у державному бюджеті країни, що 
знижує значення регіональних і місцевих бю-
джетів у вирішенні життєво важливих для на-
селення задач (власні доходи бюджету станов-
лять близько 35,50% від усіх доходів бюджету);

– діючою практикою формування місцевих 
бюджетів, при якій застосовується механізм 
централізованого встановлення нормативів 
відрахувань від регулюючих доходів, хоча вони 
й знаходяться у протиріччі з принципами бю-
джетної децентралізації;

– тенденцією встановлення зниження ви-
датків по бюджетній системі без відповідного 
підкріплення дохідними джерелами, що при-
зводить до дотаційності багатьох, раніше зба-
лансованих місцевих бюджетів;

– орієнтованою на видатки методологією 
формування місцевих бюджетів, що сформу-
вала у нижчестоящих управлінських структур 
утриманство і тверду впевненість в тому, що 
за все в кінцевому рахунку відповідає держава, 
центральні органи влади;

– щорічний перегляд нормативів відраху-
вань від регульованих доходів, що дає необме-
жені можливості тримати в певній залежності 
нижчестоящі органи влади, впливаючи таким 
чином на формування дохідної частини відпо-
відних бюджетів;

– стягуванням значної частки фінансових 
ресурсів до державного бюджету;

– суб’єктивізмом при вирішенні питання 
про обсяг коштів, що передаються до конкрет-
ного нижчестоящого бюджету.

Підсумовуючи усе вище наведене, можна 
із впевненістю стверджувати, що, на жаль, в 
бюджетній системі України зберігається без-
надійно застарілий механізм централізованого 
регулювання вищестоящими органами доходів 
місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві ор-
гани влади фінансової самостійності, на довгі 
роки закріплює залежність розвитку місцевої 
економіки і соціальної сфери від можливостей 
і бажання вищестоящих органів влади вирішу-
вати проблеми, що знаходяться на даній тери-
торії районів, міст, селищ і сіл.

Результати самостійно виконаного автор-
ського дослідження підтвердили, що викорис-
тання в регіонах України індивідуальних нор-
мативів відрахувань від загальнодержавних 
податків призводить до того, що в кожному з 
них залишається різна частина зібраних по-
датків, а динаміка доходів у розрахунку на оди-
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ницю податкових надходжень по місцевих бю-
джетах у цілому є досить суперечливою і важко 
передбачуваною.

Так, зокрема досліджено, що збільшення 
(або зменшення) питомої ваги доходів відпо-
відних міських рад у загальній сумі доходів 
не спричиняє відповідного збільшення (або 
зменшення) доходів їх місцевих бюджетів. Від-
сутність чіткого взаємозв’язку між обсягами 
податків, які збираються, і доходами місцевих 
бюджетів позбавляє місцеві органи влади сти-
мулів до збільшення державних доходів, що, в 
свою чергу загострює проблему нестачі коштів 
не тільки на місцевому, але й на загальнодер-
жавному рівні.

Таким чином, аналіз проблем функціону-
вання місцевих бюджетів базового рівня бю-
джетної системи, а також теорії та практики 
існування бюджетних систем в країнах з рин-
ковою економікою дає змогу зробити висно-
вки щодо необхідності запровадження заходів, 
спрямованих на покращання умов формування 
місцевих бюджетів.

З метою забезпечення фінансовими ресур-
сами місцевих органів влади для здійснення їх-
ніх повноважень необхідно розширити перелік 
власних доходів місцевих бюджетів. Оскільки 
встановлення розміру ставок плати за торговий 
патент, фіксованого податку на доходи фізич-
них осіб від підприємницької діяльності та єди-
ного податку для суб’єктів малого підприємни-
цтва – фізичних осіб – згідно із законодавством 
покладено на органи місцевого самоврядуван-
ня й вони мають можливості впливати на над-
ходження цих платежів до бюджету як податків 
малого бізнесу, їх треба включити до доходів 
місцевих бюджетів, які не враховуються при 
визначенні трансфертів.

У більшості країн світу податки з мало-
го бізнесу надходять до місцевих бюджетів і, 
мабуть, найкраще задовольняють вимоги, що 
висуваються до місцевих податків, а саме: не 
мають значних регіональних відмінностей, не 
надто чутливі до кон’юнктурних коливань, дія 
податків обмежена відповідною територією. 
А для того, щоб не зростало навантаження на 
державний бюджет, зміни у структурі дохо-
дів місцевих бюджетів можна відрегулювати 
міжбюджетними трансфертами, тобто шля-
хом збільшення обсягу дотації вирівнювання і 
зменшення субвенції з державного бюджету на 
житлово-комунальне господарство.

Перехід багатьох функцій регулювання со-
ціально-економічних процесів від державного 
рівня до регіонального не тільки призводить 
до зростання ефективності надання суспіль-

них послуг, але й породжує різні витрати. В 
цих умовах основним інструментом, який до-
зволяє використовувати позитивні моменти від 
децентралізації і мінімізувати негативні ефекти 
від децентралізованого використання деяких 
повноважень, як уже зазначалося, є державна 
фінансова допомога бюджетам нижчого рівня, 
тобто міжбюджетні трансферти [3, с. 86-97].

Крім того, для вирішення проблем, що ви-
никають при формуванні місцевих бюджетів в 
Україні, доцільно запропонувати такі шляхи:

• вдосконалити існуючу нормативно-зако-
нодавчу базу або розробити нову, яка б могла 
чітко регулювати та визначати процес форму-
вання і використання фінансових ресурсів міс-
цевих бюджетів;

• здійснити поступовий перехід до децен-
тралізації управління місцевими бюджетами, 
що надасть можливість місцевим фінансам ста-
ти більш самостійним інститутом;

• реформувати місцеве оподаткування, а 
саме переведення деяких податків з розряду 
загальнодержавних в місцеві, для того, щоб 
збільшити надходження до місцевих бюджетів, 
встановити більш справедливий міжрегіональ-
ний розподіл податків;

• вдосконалити формули розподілу міжбю-
джетних трансфертів у розрахунку обсягів ви-
датків по окремих галузях, що враховуються 
при визначенні дотації, призначеної для вирів-
нювання диспропорцій між місцевими бюдже-
тами;

• чітко дотримуватись бюджетної дисциплі-
ни, що має відбитися в цільовому використанні 
бюджетних коштів;

• застосувати режим жорсткої економії бю-
джетних коштів;

• залучати іноземні інвестиції та кредити;
• запровадити систему контролю за форму-

ванням і використанням місцевих бюджетів 
громадою.

Отже,в цілому функціонування місцевих бю-
джетів хоч і має деякі позитивні зрушення, та 
все одно ще потребує глобального реформуван-
ня, яке повинно вирішити наступні завдання:

– по-перше, збільшення фінансової само-
стійності регіонів;

– по-друге, перегляд групи надходжень, що 
закріплюються за місцевими бюджетами і не 
враховуються при визначенні обсягів міжбю-
джетних трансфертів;

– по-третє, чітке визначення норми відраху-
вань до бюджетів вищих рівнів;

– по-четверте, зміна переліку податків і збо-
рів, які залишаються в місцевих бюджетах, на 
користь непрямих податків.
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Вважаємо, що практична реалізація запро-
понованих заходів, забезпечить успішне вирі-
шення існуючих проблем.

Лише з вирішенням таких питань, як реаліза-
ція заходів Концепції реформування бюджетної 
системи України, внесення змін до Бюджетного 

кодексу України, можна буде розраховувати на 
підвищення ролі бюджетної системи України у 
створенні фінансового середовища, що в свою 
чергу сприятиме прискоренню розвитку ринко-
вих відносин, забезпеченню макроекономічної 
рівноваги.
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МІСЦЕ ЗВИЧАЮ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ 

Авторами статті розглянуто основні сутнісні характеристики та підстави існування звичаю як джере-
ла права, з’ясовано духовно-практичні аспекти досліджуваної категорії, які у своїй сукупності дозволяють 
сформувати цілісне уявлення про роль та значення звичаю в системі джерел права України.

Ключові слова: звичай, правовий звичай, джерело права, система джерел права, суспільні відносини.

Авторами статьи рассмотрены основные сущностные характеристики и основания существования обы-
чая как источника права, выяснено духовно-практические аспекты исследуемой категории, которые в сво-
ей совокупности позволяют сформировать целостное представление о роли и значении обычая в системе 
источников права Украины.

Ключевые слова: обычай, правовой обычай, источник права, система источников права, общественные 
отношения.

The authors considered the main essential characteristics and reasons of existence of a legal custom as a 
source of law, found spiritual and practical aspects of the investigated category. The investigation allows to form a 
holistic view about the role and importance of a legal custom in the system of sources of law in Ukraine.

Key words: custom, legal custom, source of law, system of sources of law, public relations.

Актуальність теми дослідження обумов-
лена теоретичними та практичними проблема-
ми трансформації сучасного українського сус-
пільства, що викликає необхідність вирішення 
питань правової суперечності між інтересами 
держави та її індивідуальними і соціально-гру-
повими суб’єктами в плані гармонізації цих 
інтересів з урахуванням власного історичного 
досвіду, традицій, звичаїв і потреб українсько-
го суспільства. Одним із аспектів цієї ситуації є 
проблема визнання звичаю як однієї з форм іс-

нування права, оскільки враховуючи особливос-
ті формування соціокультурного поля в Україні, 
важливим є визнання суспільних закономірнос-
тей, що знаходять свій вираз в соціальній прак-
тиці людей, в якості джерел права та чинників 
сприятливого функціонування соціального орга-
нізму в Україні. Слід відзначити, що Конституці-
єю України звичай не закріплюється як джерело 
права, проте на сьогодні він виступає важливим 
компонентом правового регулювання суспіль-
них відносини в окремих галузях публічного та 
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приватного права. Саме тому в наш час, незва-
жаючи на суперечності науковців щодо значен-
ня звичаю відносно інших джерел права Укра-
їни, інтерес до проблеми впровадження звичаїв 
у правові норми різних галузей права постійно 
зростає та є цілком виправданим.

Постановка завдання. Метою даного на-
укового пошуку є здійснення аналізу сутності 
та змісту звичаю, а також його співвідношення 
з такими суміжними категоріями як «правовий 
звичай», «традиції», «право». А на основі про-
веденого дослідження з’ясування специфіки 
функціонування звичаєвого права в Україні та 
визначення місця цього правового явища в сис-
темі джерел вітчизняного права.

Виклад основного матеріалу. Звичай за-
вжди був первинним джерелом права у будь-
якому суспільстві, хоча його роль у регулюванні 
суспільних відносин змінювалася в залежності 
від державного розвитку країни. Спираючись 
на джерельну базу, яка містить відомості про іс-
торичні процеси та явища, слід наголосити, що 
найбільшу роль звичай на території українських 
земель відігравав у Давньоруській державі, та, 
звичайно, в Запорозькій Січі, де панувало, ви-
ключно, звичаєве право. Проте розвиток дер-
жавно-політичних та соціально-економічних 
відносин зумовили витіснення звичаю законом, 
який на сьогодні займає панівну позицію серед 
джерел права. Але звичай залишив не аби який 
відбиток на правовій базі нашої держави та є 
одним із регуляторів суспільних відносин сьо-
годення. Підтвердженням цього є висновки зро-
блені І.Ю. Стрєльниковою та Є.В. Погорєловим, 
в яких визначено, що вплив звичаю як найдавні-
шого джерела права простежується в його закрі-
пленні у правових нормах сучасного законодав-
ства. Також, необхідно враховувати той факт, що 
деякі регіони України заселені представниками 
багатьох національностей, які зберігають свою 
культуру, звичаї, традиції і ключовим моментом 
у збереженні їхньої самобутності та забезпечен-
ня миру і злагоди в багатонаціональній державі 
є визнання звичаю як джерела права [1, с. 52].

Вперше вивченням правової природи зви-
чаю почали займатися римські юристи, які роз-
глядали дане явище різноаспектно, наприклад, 
як звичай предків, звичаєву практику, власне 
звичай та звичаї, які склалися у практиці жерців 
та преторів. Проте дані терміни в цілому можна 
охарактеризувати як загальні правила поведін-
ки, які утворюються та відтворюються в межах 
спільноти стихійно в результаті багаторазового 
повторення протягом тривалого часу [2, с. 36-
37]. З даного визначення видно, що основними 
ознаками звичаю є тривалий характер дії (засто-

сування не одним поколінням), відображення 
одноманітної соціальної практики та вираження 
розумної потреби в регулюванні життєвою об-
ставиною. 

Розглядаючи сутність звичаю, слід від-
межовувати звичаї, що збереглися як пере-
житок минулого і не відповідають сучасному 
розумінню гідності і свободи особи (напри-
клад, кровна помста, примушування до вступу 
в шлюб тощо). Такі звичаї прямо заборонені 
та витіснені за допомогою юридичних норм із 
суспільної практики. Але існують звичаї, які 
вироблені у процесі спільної діяльності людей 
і є дієвими для врегулювання суспільних від-
носин (у галузях земле – та водокористування, 
торгівлі, мореплавстві, шлюбних, міжнародних 
та інших відносин).

Термін «звичай» часто ототожнюють з по-
няттями «традиція», «обряд», «ритуал», які 
також значно впливають на поведінку людей. 
Але, на відміну від традиції, звичай діє лише 
у певних сферах суспільного життя і є виявом 
неухильного дотримання зразків минулого. 
Традиції ж є більш ширшим поняттям, в якому 
виявляються ідеї, цінності та норми поведінки 
певного суспільства, що ґрунтуються на досвіді 
попередніх поколінь (наприклад, клятва лікаря, 
відома як клятва Гіпократа). Що стосується об-
рядів і ритуалів, то вони покликані врегульову-
вати побутові, сімейні, релігійні відносини та 
становлять формалізовану, суворо регламен-
товану послідовність дій людей або їх груп 
(шлюбні обряди, хрещення, посвята у студенти)  
[3, с. 103].

З теорії права відомо, що з розвитком право-
вої системи кожного суспільства постійно від-
бувалася взаємодія права та звичаю, в резуль-
таті чого неодмінно відбувалося виникнення 
правового звичаю та формування звичаєвого 
права. І тут слід погодитися з поглядами М. 
Грушевського, який зазначав, що звичаєве пра-
во було визначальним фактором культурного 
і суспільного розвитку державної організації 
завдяки своєму впливу на правову сферу шля-
хом використання звичаєвих традицій, які не 
суперечили суспільно-політичним завданням  
[4, с. 47-50]. Звідси можна зробити висновок, 
що звичаєве право є «народним» та по своїй 
суті незалежним від держави.

Вищевикладені теоретичні висновки дозво-
ляють стверджувати, що звичай за своєю при-
родою є консервативним і закріплює лише те, 
що склалося у результаті тривалої суспільної 
практики, відбиваючи як загальні моральні, 
духовні цінності народу, так і значною мірою 
забобони, расову і релігійну нетолерантність, 
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вимоги, нав’язані правлячими верствами. Зви-
чай не містить можливості вибору варіанту по-
ведінки, його вимоги безальтернативні та без-
апеляційні. 

За роки незалежності нашої держави сфе-
ра регулювання суспільних відносин у вітчиз-
няній правовій системі зазнала суттєвих змін, 
особливо це стосується правового регулюван-
ня цивільних, шлюбно-сімейних, земельних, 
господарських відносин тощо. Так, наприклад, 
властиві цивільному праву принципи диспози-
тивності, юридичної рівності, законодавчого 
обмеження державного втручання у приватні 
справи, судового захисту суб’єктивних цивіль-
них прав підвищують його цінність у суспіль-
стві. Такі зміни відбулись і в безпосередньо 
пов’язаній із здійсненням правового регулю-
вання суспільних відносин системі джерел пра-
ва. Сьогодні стало можливим формування пра-
вових норм у децентралізованому порядку, 
тобто поза рамками законотворчого процесу, 
що визнається певним нововведенням з боку 
держави. Саме тому в останні роки в науці ак-
тивно обговорюється питання про перенесення 
частини правового регулювання з централі-
зованого (загальнодержавного) на локальний 
рівень. Виник навіть термін «децентралізація 
правового регулювання» [5, с. 34-35], одною із 
складових яких є індивідуальне регулювання 
чи саморегулювання, в основу якого може бути 
покладений правовий звичай.

Аналізуючи чинне законодавство України 
варто зазначити, що звичай може виступати 
регулятором цивільних, цивільно-процесуаль-
них, сімейних, господарських, кримінальних, 
трудових та інших правовідносин. 

Норми, що закріплюють звичай як 
джерело цивільного права, містяться в 
ст. 7 Цивільного кодексу України (далі –  
ЦК України), яка визначає звичай як правило 
поведінки, що не встановлене актами цивільно-
го законодавства, але є усталеним у певній сфері 
цивільних відносин При цьому слід наголосити 
на тому, що у випадках, коли звичай суперечить 
договору або актам цивільного законодавства, 
він не застосовується для врегулювання цивіль-
них відносин [6]. Норми ЦК України також міс-
тять загальне поняття звичаю, яке виявляється 
в його різновидах (наприклад, звичаї націо-
нальних меншин, ст. 28; місцеві звичаї, ст. 333) 
і трансформується в юридичні формулювання, 
які регулюють спеціальні види відносин. Так, у 
ст. 673 ЦК України встановлено, що в разі від-
сутності в договорі купівлі-продажу умов щодо 
якості товару продавець зобов’язаний передати 
покупцеві товар, придатний для мети, з якою 

товар такого роду звичайно використовується. 
Дана норма свідчить про можливість врегулю-
вання суспільних відносин на основі звичаїв ді-
лового обороту.

Приблизно так само звичаї ділового оборо-
ту знайшли своє втілення і в окремих нормах 
Господарського кодексу України (далі – ГК 
України). Наприклад, у ч. 3 ст. 268 ГК України 
передбачено, що в разі відсутності в договорі 
умов щодо якості товарів остання визначається 
відповідно до мети договору або до звичайного 
рівня якості для предмета договору чи загаль-
них критеріїв якості. З огляду на це не є вдалою 
ст. 7 ГК України, яка до джерел регулювання 
господарських відносин включає лише норма-
тивно-правові і нормативні акти [7]. 

Фіксація звичаїв передбачена і Кодексом 
торговельного мореплавства, зокрема в одній 
із статей якого визначене право начальника 
морського порту видавати (затверджувати) звід 
звичаїв порту [8]. 

Закріплення звичаю як джерела права 
відслідковується і в нормах Сімейного ко-
дексу України [9], наприклад, врегулювання 
сімейного спору можливе за допомогою зви-
чаю (ст. 11); надання права складення біль-
ше двох прізвищ під час укладення шлюбу у 
випадках, коли цього вимагає звичай націо-
нальної меншини, до якої належить нарече-
на і (або) наречений (ст. 35).

Також можливість застосування звичаю 
притаманна і кримінальному законодавству, 
наприклад, встановлення кримінальної відпо-
відальності за порушення звичаїв війни [10].

Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, 
необхідно зазначити, що звичай є не просто 
правилом поведінки, а правилом, яке носить 
загальнообов’язковий характер, тобто є нор-
мою. При цьому повторюваність застосування 
правил поведінки є однією із сутнісних ознак 
звичаю як одного з регуляторів суспільних від-
носин. Поряд з повторюваністю, існує ще одна 
умова виникнення норми-звичаю – визнання 
правила поведінки, оскільки внаслідок визна-
ння звичаєве правило поведінки перетворюєть-
ся в норму. Те чи інше правило, для того щоб 
отримати значення правового звичаю, повинно 
визнаватися в практиці відповідних правовід-
носин як діюче і мати постійне застосування в 
тій сфері відносин, до якої таке правило відно-
ситься. 

Проведене дослідження дозволяє виокре-
мити правовий звичай як самостійне джерело 
права, що відіграє важливу роль у системі су-
часного права. На відміну від інших джерел, 
творцем правового звичаю є сам народ, який 
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керується власними моральними настанова-
ми та життєвим досвідом. Подібні правила 
поведінки можуть встановлюватися як в ре-
зультаті врахування особливостей національ-
ного менталітету, економічних чинників, тра-
дицій народу, так і виконуватися учасниками 
цивільних відносин добровільно. Звичай на-
буває юридичного характеру та стає право-

вим лише після того, як він «перетворюється 
на складову позитивного права». Означене 
перетворення вважається таким, що відбуло-
ся, тільки тоді, коли звичай «сприймається 
державою та забезпечується її примусовою 
силою». До «сприйняття» діючого звичаю 
державою звичай являє собою не що інше як 
«норму позитивної моралі». 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ  
БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ

В статті проаналізовано зарубіжний досвід управління багатоквартирним будинком. З’ясована роль та 
значення управителя багатоквартирним будинком. На основі аналізу зарубіжного досвіду зроблені пропо-
зиції щодо удосконалення системи управління багатоквартирними будинками в Україні.

Ключові слова: багатоквартирний будинок, кондомініум, управитель будинком.

В представленной статье проанализирован зарубежный опыт управлыния многоквартирным домом. 
Определена роль и значение управителя многоквартирным домом. На основе анализа зарубежного опыта 
сделаны предложения относительно усовершенствования системы управления многоквартирными дома-
ми в Украине. 

Ключевые слова: многоквартирный дом, кондониум, управитель домом.

In the presented article foreign experience of management is analysed by an apartment house. A role and 
value of manager an apartment house are certain. On the basis of analysis of foreign experience done suggestion 
in relation to the improvement of the system of management by apartment houses in Ukraine. 

Key words: apartment house, management, manager by a house.

Постановка проблеми. Житлово-кому-
нальне господарство України є однією із га-
лузей суспільно-економічного життя, необ-
хідність реформування якої вже не викликає 
сумнівів. Індикаторами успіху цієї галузі є 
не менш як 95% рівень оплати населенням 
житлово-комунальних послуг, збільшення 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (далі – ОСББ), зменшення частки 
старих та аварійних тепломереж з 15,5% до 
12%, зниження споживання природного газу 
як мінімум на 15%, зниження споживання 
решти ресурсів мінімум на 3% та забезпе-
чення 100% обліку спожитих послуг [1]. Для 
більшості зарубіжних країн такі показники 
є об’єктивною реальністю, а тому вивчення 
позитивного досвіду може бути вкрай ко-
рисним під час чергової спроби активізувати 
реформування важливої сфери життєдіяль-
ності країни.

Невирішені раніше проблеми. Переважна 
більшість багатоквартирних житлових будин-
ків в Україні споруджувалися ще за радянських 
часів, коли право власності на них належало 
державі та деяким підприємствам, установам 
і організаціям, а фізичні особи (громадяни) – 
мешканці таких будинків – могли бути лише 
наймачами житла. Із здобуттям Україною не-
залежності розпочалася житлова реформа, під 
час якої громадяни України здобули право при-
ватизувати квартири в багатоквартирних будин-
ках відповідно до Закону України «Про прива-
тизацію державного житлового фонду» [2]. Із 
прийняттям Закону багатоквартирний будинок 
фактично припинив існувати як самостійний 
цілісний об’єкт права, оскільки після набуття 
права власності на окремі квартири, останні 
ставали окремим майном, як і нежитлові при-
міщення в багатоквартирному житловому бу-
динку. Надання нового статусу приміщенням 



18

№1 / 2015 р.
♦

у багатоквартирному будинку, відсутність на-
лежного правового регулювання відносин між 
власниками приміщень у багатоквартирних бу-
динках із місцевими органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування, а також 
необхідного управління цими будинками не до-
зволяє забезпечити належну реалізацію прав 
власників і користувачів таких приміщень. 

Мета. Аналіз зарубіжного досвіду з питан-
ня правового регулювання ОСББ та вироблен-
ня на його основі пропозицій щодо поширення 
позитивного досвіду в українське правове поле.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичну основу публікації склали 
праці відомих українських та зарубіжних 
учених, таких як: С.С. Алексеєв, С.І. Аскна-
зій, І.А. Бірюков, С.М. Братусь, І.Л. Брауде, 
В.І. Борисова, І.С. Будзилович, Т.П. Базова, 
М.К. Галянтич, В.С. Гопанчук, В.П. Гриба-
нов, О.В. Дзера, М.А. Голодний, П.Н. Дятлов, 
І.В. Жилінкова, Ю.О. Заіка, В.А. Золотарь, 
П.В. Крашенінніков, Н.С. Кузнєцова, І.М. Куче-
ренко, В.В. Луць, В.Н. Литовкін, С.Н. Ландкоф, 
Т.Н. Лисниченко, В.П. Маслов, Л.Г. Лічман, 
Є.О. Мічурін, Н.О. Саніахметова, Г.С. Сиво-
лобова, П.І. Седугін, М.І. Сібільов, С.О. Сліп-
ченко, О.В. Соболєв, І.В. Спасибо-Фатєєва,  
А.А. Тітов, Ю.К. Толстой, А.М. Фельдман,  
Є.О. Харитонов, Ю.С. Червоний, В.Ф. Чигір, 
Я.М. Шевченко, С.І. Шимон та ін.

Окремі аспекти правового регулюван-
ня ОСББ досліджували такі автори, як  
М. Баришніков, Т. Бойко, А. Вешневська, 
В. Дорофієнко, А. Кусаинова, В. Логвіненко, 
І. Осипенко, А. Піка, М. Панжар, В. Ровенський 
та інші вчені. При цьому, в умовах проведення 
реформи житлово-комунального господарства 
та концептуального не вирішення вказаного 
питання, тема дослідження не втрачає своєї ак-
туальності.

Виклад основного матеріалу. В еконо-
мічно розвинених країнах існує декілька ви-
дів міських житлових будинків [3], серед 
яких поряд із приватними багатоквартирними 
орендними будинками успішно функціонують 
приватні односімейні будинки, кондомініуми, 
багатоквартирні орендні будинки, відомче жит-
ло, муніципальні багатоквартирні будинки із 
приватизованими квартирами тощо. 

Національний термін «об’єднання співвлас-
ників багатоквартирних будинків» найбільш 
наближений до зарубіжного поняття «кондо-
мініум». Як зазначає Т. Бойко, кондомініуми 
по-різному називають у різних країнах світу: 
horizontal property («горизонтальна власність» – 
дослівний переклад із бразильського діалекту 

португальської мови), commonhold (цей термін 
застосовується в сучасній Англії та Уельсі) [4, 
с. 6]. До того ж, саме поняття «кондомініум» – 
занадто загальне; національні назви більш де-
тально передають специфіку його застосування 
в конкретній країні та в конкретний історичний 
період. Наприклад, найбільш поширеним спо-
собом управління багатоквартирними будин-
ками в XIX – на початку XX століть став так 
званий «дохідний дім» у Російській імперії [4, 
с. 4], управління якого покладалося на власни-
ків будинків, які отримували весь прибуток від 
його експлуатації (сплачуючи відсотки з отри-
маного для придбання будинку капіталу).

Принциповим є те, що в зарубіжних країнах 
для управління будинком створюються саме 
кондомініуми, єдиною метою діяльності яких 
є ефективне управління багатоквартирним бу-
динком, прибудинковою територією та нежит-
ловими приміщеннями. Сама ж ідея створення 
кондомініумів як однієї із форм власності на 
житло зародилася ще в Римській імперії, коли 
було прийнято закон про кондомініуми, який 
дозволив громадянам володіти окремими жит-
ловими приміщеннями в міських багатосімей-
них будинках [5, с. 8].

На думку багатьох романістів, первинно 
кожен із власників мав повну владу над усім 
спільним майном, наприклад, майном родини 
(familia), та міг відпустити на волю спільного 
раба; тільки в окремих випадках для здійснен-
ня акту одним із співвласників необхідним було 
висловлення згоди іншими учасниками спіль-
ної власності, наприклад, для встановлення 
сервітуту, який стосувався не частки у праві, а 
майна в цілому [4, с. 5]. У класичну добу кожен 
із спільних власників міг управляти власністю 
в цілому, навіть ефективно відчужувати її і вно-
сити до неї зміни, будучи обмежений правом 
заборони з боку інших власників; до того ж 
більшість не мала переваги над меншістю, і за-
борона одного могла припинити будь-яке ново-
введення, задумане іншими. Подібний порядок 
взаємин співвласників щодо володіння, корис-
тування і розпорядження спільною власністю 
призводив до певних труднощів у майнових 
відносинах, тому багато об’єднань власників, 
заснованих на засадах спільної власності, роз-
падалися.

Розвиток даного поняття на території Єв-
ропи був зумовлений дефіцитом земельних 
ділянок, придатних для будівництва житлових 
будинків, що особливо проявлялось у містах, 
де люди повинні були об’єднуватися для будів-
ництва будинків на декілька сімей. Правовід-
носини в таких будинках базувалися на основі 
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спільного володіння загальним майном будин-
ку [5, с. 9]. На початку ХХ століття концепція 
кондомініуму набула популярності в Німеччи-
ні, Франції, Іспанії, Італії, Великобританії, та 
багатьох інших країнах. 

Що стосується колишніх радянських рес-
публік, то однією із найуспішніших країн у 
реформуванні ЖКГ є Естонія, де близько 98% 
житлового фонду знаходиться у приватному 
володінні. Приватні будинки перебувають на 
балансі квартирних або житлових товариств 
та управляються ними. Створення квартир-
них товариств сприяло зменшенню витрат на 
утримання та ремонт будинків на 30-35% [6, 
c. 195]. Перехід багатоквартирних будинків до 
квартирних товариств позитивно вплинув і на 
ринок послуг у сфері житлового господарства. 
Так, поява великої кількості замовників стиму-
лювала збільшення кількості обслуговуючих 
товариств, що викликало конкуренцію на рин-
ку будівельних та ремонтних послуг. 

Розподіл функцій між правлінням товари-
ства і керуючим може бути різним. Непоодино-
кими є випадки, коли правління взагалі не має 
керуючого – саме вирішує експлуатаційні та 
управлінські питання, але доручає спеціалізо-
ваній фірмі вивезення сміття та прибирання те-
риторії. Іноді як двірників або прибиральників 
сходових клітин та під’їздів наймають бажа-
ючих із числа мешканців будинку. З фірмами, 
які виграли конкурс на ремонт або обслугову-
вання, правління ОСББ від імені всіх мешкан-
ців укладає відповідний договір, у якому вста-
новлюються терміни і зазначається необхідна 
якість робіт, а також санкції на випадок неви-
конання сторонами взаємних зобов’язань. При 
цьому переваги завжди на стороні замовника, 
тобто квартирного товариства, яке має право 
розірвати договір із фірмою або не оплачувати 
неякісно виконані роботи [7].

Слід зазначити, що розмір квартирної плати 
в Естонії встановлюють самі мешканці багато-
квартирних будинків на загальних зборах това-
риства, що є додатковим стимулюючим факто-
ром до економії коштів. 

У Польщі розвитку ОСББ сприяв Закон «Про 
власність на житло» від 24.06.1994 р., відповід-
но до якого створюються житлові товариства, 
які повинні самостійно господарювати у своєму 
будинку та дбати про зменшення витрат на спо-
живання комунальних послуг і утримання спіль-
ного майна.

Відповідно до даного Закону визначено 
спосіб встановлення виділеної власності са-
мостійних приміщень, права і обов’язки влас-
ників цих приміщень, врегульовано питання 

власності та створено умови для приватизації 
комунального майна. Після прийняття цього 
закону було створено понад 80 тис. житлових 
товариств, а у 2005 їх стало вже понад 110 тис 
[4, c. 62], що свідчить про зростання інтересу 
до даної форми власності.

24 червня 1994 року в Польщі було при-
йнято Закон про власність на приміщення, 
який визначає спосіб встановлення спільної 
та окремої власності на приміщення, права та 
обов’язки власників таких приміщень, а та-
кож засади управління спільною власністю. 
Найбільш важлива новація була зафіксована у 
статті 6. У ній мова йде про те, що сукупність 
власників житла, які входять до складу єдино-
го об’єкту нерухомості, являє собою житлове 
товариство. Житлове товариство може набу-
вати прав та створювати для себе обов’язки, 
виступати суб’єктом та об’єктом правовідно-
син [4, c. 62]. Житлове товариство в Польщі не 
володіє окремим майном, але все його майно 
належить окремим власникам житла. Набуття 
прав товариством означає набуття прав на ко-
ристь всіх власників житла, а права, набуті на 
користь товариства, стають спільною власніс-
тю власників житла. Обов’язки товариства є 
обов’язками власників житла, які входять до 
його складу. Обов’язки та повноваження всіх 
власників, пов’язані з володінням приміщення-
ми, однакові, пропорційні частці в нерухомості. 
Власник приміщення має право брати спільну 
участь у користуванні спільною власністю від-
повідно до її призначення. Грошові та інші при-
бутки від спільної власності використовуються, 
перш за все, для покриття витрат, пов’язаних з 
її експлуатацією, а в частині, що перевищує ці 
потреби, спрямовуються власникам житла про-
порційно до розмірів їхньої частки. У таких 
самих пропорціях власники житла несуть ви-
трати та виконують зобов’язання, які пов’язані 
з утриманням спільної власності та не покрива-
ються грошовими та іншими прибутками. При-
бутками від спільної нерухомості є, наприклад, 
плата за розміщення реклами на будинку, здача 
в оренду площ для господарської діяльності, 
здача в оренду частини покрівлі для встанов-
лення антен стільникового зв’язку тощо. Влас-
ник несе витрати, пов’язані з утриманням його 
приміщень, він зобов’язаний утримувати при-
міщення в належному стані, брати участь у 
спільних витратах, пов’язаних із утриманням 
спільної власності, використовувати її таким 
чином, щоб це не ускладнювало її використан-
ня іншими співвласниками, а також співпра-
цювати з ними у питаннях захисту спільного 
майна. На вимогу органів будинкового управ-
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ління власник приміщення зобов’язаний нада-
ти доступ до свого приміщення, коли це необ-
хідно для консервації, ремонту або усунення 
аварії у спільній нерухомості, а також з метою 
оснащення будинку, його частини або інших 
приміщень додатковими інженерними кому-
нікаціями та системами. Ці обов’язки були за-
проваджені в Законі, враховуючи необхідність 
забезпечення єдності у спільному помешканні 
жителів одного будинку.

Із прийняттям Закону в Польщі поряд із ко-
мунальними підприємствами житлово-кому-
нальні послуги стали також надаватися приват-
ними управляючими компаніями, холдингами 
(у тому числі й зарубіжними). А на «профільне 
міністерство» було покладено обов’язок розро-
бити навчальні програми і створити всі умови 
для того, щоб управитель став новою ліцензо-
ваною професією [8, c. 26].

Організація та діяльність ОСББ у Респу-
бліці Казахстан регулюється Главою 6 Закону 
«Про житлові відносини» від 16 квітня 1997 р 
[4, c. 56]. Відповідно до даного закону в жит-
лових будинках, що знаходяться у власності 
двох і більше власників приміщень, утворю-
ється особлива форма власності – кондомініум. 
Характерною особливістю створення кондо-
мініумів є те, що вони утворюються за умови 
наявності житлових приміщень у приватній 
власності та необхідності визнання місць за-
гального користування спільною власністю 
всіх індивідуальних власників, а не за волеви-
явленням учасників. Учасники кондомініуму 
несуть обов’язок щодо утримання майна, спла-
ти внесків, необхідних для утримання спіль-
ного майна, об’єктів загального користування. 
Управління може здійснюватися без створення 
юридичної особи управляючим на підставі до-
віреності. 

Спільне майно об’єкту кондомініуму на-
лежить власникам житла (квартир) на праві 
спільної дольової власності. Розмір такого 
майна врегульовується додатковими угодами 
або, якщо таку угоду не укладено, то відповід-
ним співвідношенням частки корисної площі 
одного власника до суми корисних площ всіх 
власників. Кондомініум може припинити свою 
діяльність за умов концентрації права власнос-
ті на всі приміщення будинку в руках одного 
власника або через зруйнування будинку.

Однією із країн Західної Європи, яка має 
найбільший досвід у житловій сфері, є Франція. 
Статус будинків, які знаходяться у власності ба-
гатьох осіб, урегульовано Законом «Про статус 
загальної власності у багатоквартирних будин-
ках» від 10 липня 1965 р [4, c. 73]. Відповідно 

до цього закону визначено загальні частини 
будівель (земля, подвір’я, парки, сади, несучі 
конструкції будівель, сходи, димоходи, загальні 
елементи обладнання та ін.) і окремі частини бу-
дівель (знаходяться у виключній власності пев-
ної особи) та їхній правовий режим.

За законодавством Франції об’єднання 
власників називається синдикатом та має пра-
ва юридичної особи. Що стосується прав щодо 
управління будинком, то вони досить широкі: 
надбудовувати будівлю, яка перебуває в за-
гальному користуванні або містить кілька при-
міщень; виконувати земельні роботи на при-
будинковій території; будувати нові споруди в 
подвір’ях, парках і садах, які належать будинку; 
руйнувати такі подвір’я, парки і сади тощо. Ра-
зом з тим, збори не можуть, окрім як за одного-
лосним рішенням усіх співвласників, прийма-
ти рішення про відчуження спільних частин, 
збереження яких є необхідним для дотриман-
ня призначення будівлі. Комунальні служби є 
муніципальними, але широко застосовується 
практика застосування концесій [6, c. 196]. Так, 
із підприємством комунальної сфери, що на-
лежить місцевій владі, приватна фірма може 
укласти договір концесії та експлуатувати таке 
підприємство, отримувати від споживачів пла-
ту за надані послуги. Перевага такої форми на-
дання комунальних послуг полягає в тому, що 
монополізовані житлово-комунальні послуги 
не відчужуються у держави.

Загалом, у Франції діє потрійна система на-
дання житлово-комунальних послуг: разом із 
націоналізованими газовими мережами і дер-
жавною енергетикою існують приватні компа-
нії, а також такі, що діють на основі концесії. 
У той же час, усі фірми у Франції, особливо ті, 
які займаються електро-, газо – і водопостачан-
ням, водовідведенням, збиранням та перероб-
кою сміття і промислових відходів, працюють 
у тісному контакті з муніципалітетами на осно-
ві укладених контрактів і договорів. Кількість 
об’єднань власників житла з 2000 по 2010 роки 
збільшилася в 1,6 рази, що є позитивним момен-
том у застосуванні практики Франції [6, c. 196].

Цікавим є досвід Великої Британії в реформу-
ванні житлово-комунального господарства. Одні-
єю з характерних особливостей реформи ЖКГ є 
те, що муніципальні водоканали поступово пере-
йшли у приватну власність. Перед приватизацією 
держава списала всі борги комунальних підпри-
ємств, взяла на себе витрати із приведення майна 
в робочий стан, здійснила його паспортизацію й 
постановку на баланс [4, c. 71].

Перші об’єднання власників житла 
з’явилися ще у XIX ст. в Англії, до того ж з їх-
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ньої організації фактично було розпочато зміни 
в житловій сфері [4, c. 72]. Так, у 1836 р. було 
прийнято закон, який регламентував організа-
цію та діяльність об’єднань, які будують та об-
слуговують житло.

Загалом серед видів управління житловим 
господарством у зарубіжних країнах слід ви-
ділити: діяльність житлових та житлово-буді-
вельних компаній; наявність управляючих та 
управляючо-сервісних компаній; професійних 
управителів (юридичних та фізичних осіб). 
При цьому, однією із поширених можливостей 
управління житловою нерухомістю є викорис-
тання досвіду житлових компаній, які, будую-
чи житло, водночас їх утримують та здають в 
оренду вільні приміщення. Подібний досвід є 
успішним і для українського житлового госпо-
дарства. Управляюча компанія не є власником 
будинків, а лише здійснює управління житло-
вими будинками, обслуговування інженерних 
споруд, здавання в оренду майна тощо. 

Досвід діяльності професійних управителів 
у штаті юридичної особи (відділ з управління 
житловою нерухомістю юридичної особи) як 
форми управління нерухомістю є досить специ-
фічним і характерним не для всіх країн Західної 
Європи. У цій частині найцікавішим є досвід Ні-
меччини [8, с. 21], у якій наймають професійних 
управителів для утримання майна самої юри-
дичної особи і управителя житловою нерухоміс-
тю, яка перебуває у власності даної юридичної 
особи. Такі професійні управителі працюють 
як кадровий персонал даної юридичної особи, 
тобто як штатні працівники. Наприклад, коопе-
ратив бере на роботу з управління кооперативом 
фахівців, які здійснюють управління житловою 
нерухомістю кооперативу. Такий штаб фахівців 
управляє як правило одним кооперативом. У не-
великих житлових будинках з малою кількістю 
квартир або приватних будинках на одну-дві 
сім’ї управління здійснює іноді сам власник або 
управитель (фізична особа). 

Об’єднання співвласників багатоквартир-
них будинків має різні можливості для вибору 
управителя. Для цього об’єднання може:

– давати оголошення про проведення кон-
курсу на заміщення посади управителя в пері-
одичних виданнях і спеціалізованих журналах;

– вступати в переговори з управителями су-
сідніх об’єднань;

– звертатися із проханням у професійну 
спілку управителів об’єднаннями власників 
житла про надання списку управителів із їх 
персональними даними [8, с. 22].

Заслуговує на увагу й досвід зарубіжних 
країн у частині діяльності професійних спілок 

управителів об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків, які володіють потужним 
матеріальним та інформаційним ресурсом для 
ефективної діяльності. Суттєвим може вияви-
тись їх досвід щодо спеціалізованого видання 
газети, журналу, інтернет-видання, які слугу-
ють постійним джерелом інформування про-
фесійної громади про зміни в законодавстві, 
поширення інформації про позитивну практику 
управління житловим господарством. Як пра-
вило, професійні спілки управителів є центром 
з інформування об’єднань власників житла про 
надання списку управителів з їх персональни-
ми даними з метою їх залучення до управління 
конкретним житловим будинком, комплексом.

Проаналізувавши досвід створення та функ-
ціонування ОСББ в зарубіжних країнах, можна 
дійти наступних висновків:

1. Головним успіхом зарубіжної ефектив-
ності правового регулювання житлово-кому-
нального господарства є налагоджена система 
його професійного управління, здійснюваного 
як фізичними, так і юридичними особами, які 
здатні взяти на себе роботи щодо утримання, 
експлуатації, поточного і капітального ремонту 
житлових будинків та конкурувати із комуналь-
ними підприємствами, надаючи більш якісні 
послуги. У більшості зарубіжних країн перед-
бачено спеціальні закони, що регламентують 
діяльність професійних управителів.

2. У всіх розвинутих країнах управління 
житлом є однією із найпривабливіших сфер для 
господарюючих суб’єктів. Останні, врахову-
ючи тривалу традицію суворої платіжної дис-
ципліни населення, проводять доволі успішну 
комерційну діяльність, отримуючи сталі при-
бутки від господарської діяльності, що створює 
привабливу платформу для подальшого інвес-
тування в цю сферу. 

Серед видів управління житловим госпо-
дарством у зарубіжних країнах слід виділити: 
діяльність житлових та житлово-будівельних 
компаній; наявність управляючих та управляю-
чо-сервісних компаній; професійних управите-
лів (юридичних та фізичних осіб). 

Висновки.  
1. Дослідження зарубіжного досвіду управ-

ління багатоквартирними будинками дозволи-
ло зробити наступні висновки. По-перше, вста-
новлена наявність різноманітних видів міських 
житлових будинків, серед яких є приватні бага-
токвартирні орендні будинки, приватні односі-
мейні будинки, кондомініуми, багатоквартирні 
орендні будинки, відомче житло, муніципальні 
багатоквартирні будинки з приватизованими 
квартирами. По-друге, як правило, центром 
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системи житлового господарства є житловий бу-
динок, а не окрема квартира. Зокрема, будинок 
задовольняє важливу життєву потребу людини 
в комунальних послугах і одночасно формує 
на них попит, він же є об’єктом договору між 
його власником і суб’єктами пропозиції послуг. 
Застосування такого підходу у правовому полі 
України дозволить сконцентрувати та скоорди-
нувати необхідні важелі управління будинком у 
відповідному самоорганізуючому органі. 

2. Вирішальним у процесі ефективного 
управління багатоповерховим будинком є наяв-
ність професійних управителів. Враховуючи те, 
що Україна має недостатній досвід щодо ство-
рення та функціонування професійних управи-
телів, слід запровадити спеціальні навчання для 
голів ОСББ та членів правління, професійних 
управителів. Для цього слід запровадити у ви-
щих навчальних закладах підготовчі курси за 

спеціально розробленою програмою та із за-
лученням відповідних фахівців у цій сфері. У 
результаті такої діяльності повинні з’явитися 
витребувані національним ринком зайнятості 
ліцензовані управителі – особи, здатні на про-
фесійному рівні надавати послуги з управління 
майном. 

Важливим є досвід зарубіжних країн у час-
тині діяльності професійних спілок управите-
лів об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків, які володіють потужним матеріаль-
ним та інформаційним ресурсом для ефектив-
ної діяльності. Суттєвим може виявитись їх 
досвід, щодо спеціалізованого видання газети, 
журналу, інтернет-видання, які слугують по-
стійним джерелом інформування професійної 
громади про зміни у законодавстві, поширення 
інформації про позитивну практику управління 
житловим господарством. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОТАРІУСОМ ДОТРИМАННЯ ПРАВ 
ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ: 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

У статті досліджуються законодавчі положення, які закріплюють гарантії дотримання прав та законних 
інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб при посвідченні нотаріусом правочинів, спрямованих на відчу-
ження нерухомого майна. За допомогою матеріалів судової практики в роботі сформульовано практичні 
рекомендації нотаріусу, які дозволяються правильно розтлумачити окремі правові норми, що покликані 
забезпечити дотримання права малолітніх та неповнолітніх осіб.

Ключові слова: нотаріус, права малолітніх та неповнолітніх осіб, відчуження нерухомого майна.

В статье исследуются нормы законодательства, которые закрепляют гарантии соблюдения прав и за-
конных интересов малолетних и несовершеннолетних лиц при удостоверении нотариусом сделок, направ-
ленных на отчуждение недвижимого имущества. С помощью материалов судебной практики в работе сфор-
мулированы практические рекомендации нотариусу, которые помогают правильно растолковать отдельные 
правовые нормы, призванные обеспечить соблюдение прав малолетних и несовершеннолетних лиц.

Ключевые слова: нотариус, права малолетних и несовершеннолетних лиц, отчуждение недвижимого 
имущества.

The article deals with the legal provisions ensuring safeguards the rights and interests of minors and juveniles 
at a notary certificate transactions aimed at alienation of immovable property. Using judicial records the practical 
recommendations for notary are permitted to properly interpret certain legal rules designed to safeguard the rights 
of minors and juveniles.

Key words: notary, rights of minors and juveniles, alienation of immovable property.

Відповідно до ч.1 ст. 3 Закону України «Про 
нотаріат» нотаріус – це уповноважена держа-
вою фізична особа, яка здійснює нотаріальну 
діяльність у державній нотаріальній конторі, 
державному нотаріальному архіві або незалеж-
ну професійну нотаріальну діяльність, зокрема 
посвідчує права, а також факти, що мають юри-
дичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, 
передбачені законом, з метою надання їм юри-
дичної вірогідності [1].

Значення нотаріуса в нотаріально-про-
цесуальних правовідносинах важко переоці-
нити. Нотаріус не лише захищає права та за-
конні інтереси фізичних та юридичних осіб, 
підвищує правосвідомість та обізнаність гро-
мадян, але й попереджує виникнення право-
порушень. Права малолітніх та неповнолітніх 
осіб, в першу чергу потребують особливого 
захисту при відчуженні нерухомого майна, 
тому законодавством передбачено ряд гаран-
тій, покликаних попередити порушення прав 
малолітніх та неповнолітніх осіб при відчу-
женні нерухомого майна. Вкрай важливим 
видається правильне розуміння нотаріусом 
таких положень законодавства, адже саме 
нотаріус покликаний забезпечити законність 

правочину, зокрема договорів про відчужен-
ня нерухомого майна.

Завданням цієї роботи є з’ясування осно-
вних положень законодавства, які покликані 
забезпечити права малолітніх та неповноліт-
ніх осіб при відчуженні нерухомого майна, та 
дослідження судової практики з цього питан-
ня з метою надання практичних рекоменда-
цій нотаріусу, які допоможуть правильно роз-
тлумачити відповідні норми права.

При посвідченні правочинів, спрямованих 
на відчуження нерухомого майна, нотаріусу, 
по-перше, необхідно перевірити відповідність 
правочину загальним вимогам цивільного за-
конодавства, додержання яких є необхідним 
для чинності правочину. Такі вимоги закріплені 
в ст. 203 ЦК України: зміст правочину не може 
суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивіль-
ного законодавства, а також інтересам держави 
і суспільства, його моральним засадам; особа, 
яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний 
обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення 
учасника правочину має бути вільним і відпові-
дати його внутрішній волі; правочин має вчиня-
тися у формі, встановленій законом; правочин 
має бути спрямований на реальне настання пра-
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вових наслідків, що обумовлені ним; правочин, 
що вчиняється батьками (усиновлювачами), не 
може суперечити правам та інтересам їхніх ма-
лолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних ді-
тей [2]. Примітно, що в останній частині ст. 203 
ЦК України йдеться саме про забезпечення прав 
та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб.

По-друге, нотаріус зобов’язаний перевіри-
ти дотримання спеціальних цивільно-правових 
вимог при посвідченні правочинів з відчуження 
житла, власниками яких є неповнолітні чи ма-
лолітні слід віднести ті, що викладені у:

– щодо малолітніх (таких, що не досягли 14 
років) осіб – ч. 2 ст. 177 СК України, ч. 3 ст. 67 
ЦК України, ч. 1 ст. 71 ЦК України, ст. 68 ЦК 
України;

 – щодо неповнолітніх (від 14 до 18 років) 
осіб – ч. 4 ст. 32 ЦК України, ст. 59 ЦК України, 
ч. 2 ст. 71 ЦК України.

Окремі положення щодо захисту прав та 
інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб при 
відчуженні нерухомого майна містяться також у 
наступних нормативно-правових актах.

У ст. 17 Закону України «Про охорону ди-
тинства» передбачено, що батьки або особи, 
які їх замінюють, не мають права без дозволу 
органів опіки і піклування, наданого відповід-
но до закону, укладати договори, які підлягають 
нотаріальному посвідченню та/або державній 
реєстрації, відмовлятися від належних дитині 
майнових прав, здійснювати поділ, обмін, від-
чуження житла, зобов’язуватися від імені дити-
ни порукою, видавати письмові зобов’язання. У 
ч.3 ст. 18 цього Закону встановлено, що органи 
опіки та піклування зобов’язані здійснювати 
контроль за додержанням батьками або осо-
бами, які їх замінюють, майнових та житлових 
прав дітей при відчуженні жилих приміщень та 
купівлі нового житла [3].

Статтею 12 Закону України «Про основи со-
ціального захисту бездомних осіб і безпритуль-
них дітей» закріплено, що держава охороняє 
і захищає права та інтереси дітей під час вчи-
нення правочинів щодо нерухомого майна. Не-
припустиме зменшення або обмеження прав та 
інтересів дітей під час вчинення будь-яких пра-
вочинів щодо жилих приміщень. Органи опіки 
та піклування здійснюють контроль за дотри-
манням батьками та особами, які їх замінюють, 
житлових прав і охоронюваних законом інтер-
есів дітей відповідно до закону. Для вчинення 
будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, 
право власності на яке або право користування 
яким мають діти, необхідний попередній до-
звіл органів опіки та піклування, що надається 
відповідно до закону. Посадові особи органів 

опіки та піклування несуть персональну відпо-
відальність за захист прав та інтересів дітей при 
наданні дозволу на вчинення правочинів щодо 
нерухомого майна, яке належить дітям [4].

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріу-
сами України передбачає, що з метою перевірки 
відсутності прав малолітніх та неповнолітніх ді-
тей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб 
на користування відчужуваними житловим бу-
динком, квартирою, кімнатою або їх частиною 
нотаріус вимагає подачі йому довідки про склад 
сім’ї житлово-експлуатаційної організації, квар-
тального комітету або іншого уповноваженого 
органу з питань реєстрації місця проживання. У 
разі виявлення з поданих відчужувачем докумен-
тів, що право власності або право користування 
відчужуваним житловим будинком, квартирою, 
кімнатою або їх частиною мають малолітні або 
неповнолітні діти або недієздатні чи обмежено 
дієздатні особи, нотаріус повинен витребувати у 
відчужувача дозвіл органу опіки та піклування 
на вчинення такого правочину у формі витягу з 
рішення відповідної районної, районної у містах 
Києві та Севастополі державної адміністрації, 
відповідного виконавчого органу міських, ра-
йонних у містах, сільських, селищних рад [5].

Є.О. Мічурін пропонує розрізняти три 
найбільш типові ситуації щодо прав мало-
літніх та неповнолітніх осіб щодо житла, яке 
відчужується:

1) малолітні чи неповнолітні є власниками 
житла, що відчужується, але не проживають 
в ньому. За такої ситуації нотаріусу необхідно 
впевнитись у тому, що малолітні чи неповнолітні 
особи мають житло, де вони зареєстровані за міс-
цем проживання. Належність умов проживання 
при цьому має з’ясовуватись органами опіки та 
піклування;

2) малолітні чи неповнолітні мають право 
проживати у житлі, що відчужується, але не є 
його власниками;

3) малолітні чи неповнолітні є власниками 
житла, що відчужується та проживають у житлі, 
що відчужується [6, c. 31].

З вище зазначених законодавчих та теоре-
тичних положень може скластися помилкове 
враження, що наявність у сторони правочину 
дітей або проживання малолітніх та неповно-
літніх осіб у відчужуваному житлі у будь-якому 
випадку свідчить про необхідність отримання 
згоди органу опіки та піклування. Проте, аналі-
зуючи матеріали судової практики, ми знайшли 
судове рішення, яке це твердження спростовує. 

За обставинами, які викладені в судовому 
рішенні, позивач звернувся до суду з позовом 
про визнання договору іпотеки недійсним у 
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зв’язку з тим, що договір іпотеки не був по-
годжений у встановленому порядку органом 
опіки та піклування, завданням якого є захист 
прав неповнолітніх та малолітніх дітей при ви-
рішенні питання розпорядження майном, яким 
вони володіють чи користуються. У квартирі, 
яка є предметом застави за договором іпотеки, 
на час укладання договору і на теперішній час 
проживають три малолітні дитини, що було на-
лежним чином підтверджено. Також судом було 
встановлено, що у випадку реалізації предмета 
іпотеки діти будуть позбавлені єдиного місця 
проживання. 

Здавалося б, наявні всі підстави для ви-
знання правчину недійсним,адже в суді було 
встановлено: 1) у квартирі проживають три 
малолітні дитини; 2) квартира є єдиним місцем 
проживання малолітніх осіб; 3) згода органу 
опіки та піклування при посвідченні договору 
іпотеки не була отримана.

Проте суд аргументи позивача не сприйняв, 
зазначивши: «системний аналіз положень ст. 12 
Закону України «Про основи соціального за-
хисту бездомних осіб і безпритульних дітей» 
ст. ст. 17, 18 Закону України «Про охорону ди-
тинства» дає підстави для висновку про те, що 
попередній дозвіл органу опіки та піклування 
при відчуженні нерухомого майна, право влас-
ності або право користування яким, в разі вико-
ристання його як житла, має дитина, надається 
лише в разі, коли власниками відчужуваного 
майна є батьки або особи, які їх замінюють, а 
також, коли останні укладають угоди від імені 
неповнолітніх. Чинним законодавством не пе-
редбачено обмежень при реалізації права влас-
ника на розпорядженні майном в залежності 
від того, чи мають право на користування ним 
інші особи, зокрема, малолітні, якщо власники 
не є їх батьками або особами, що їх замінюють. 
Враховуючи, що позивачем над ОСОБА_7, 
2005 року народження, не було встановлено 
опіку чи піклування, вона приходиться дитині 
бабусею, договір іпотеки укладався саме пози-
вачем, а не матір’ю малолітньої ОСОБА_7, суд 
доходить висновку, що ст. 177 СК України, ч. 3 
ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», 
ст. 12 Закону України «Про основи соціального 
захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» 
не можуть бути застосовані до даних правовід-
носин, тому суд вважає необхідним відмовити 
позивачу в задоволенні цієї частини позовних з 
підстав зазначених позивачем» [7].

В іншому судовому рішенні суд також ви-
знав такою, що відповідає вимогам закону, від-
сутність згоди органу опіки та піклування на 
відчуженні нерухомого майна. У позовній заяві 

позивач вказав: «21.06. 2007 року було укладе-
но договір купівлі-продажу 1/2 частини будин-
ку між громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_1. 
Під час продажу вказаного будинку, позивачу – 
ОСОБА_3 було тільки 12 років і він постійно 
проживав у будинку з 2006 року разом зі своїм 
батьком, вказаний правочин було вчинено без 
дозволу органу опіки та піклування, що і є під-
ставою для визнання недійсним такого». З ма-
теріалів позовної заяви вбачається, що вимоги 
позивача є цілком правомірними: на момент 
укладання договору позивач був неповнолітнім; 
договір був укладений батьком позивача та пози-
вач мав права на відчужуване нерухоме майно; 
згода органу опіки та піклування не надавалася.

Проте судом було встановлено, що: «на мо-
мент укладення з ОСОБА_5 оспорюваного до-
говору, позивач ніяк не міг постійно проживати 
в дачному будинку, і мав постійне місце про-
живання в м. Рахів. На час укладення договору, 
дачний будинок не був придатний для постійно-
го проживання, і такий не являється житловим. 
Дачний будинок знаходиться в горах, далеко від 
населеного пункту, не має транспортного спо-
лучення, а позивач – особа шкільного віку, від-
відував школу в м. Рахів.»

Цікавою в цій справі є позиція нотаріуса, яку 
сприйняв суд і відмовив у задоволенні позову: 
«відповідач – приватний нотаріус Рахівського 
районного нотаріального округу ОСОБА_4, 
в судове засідання не з’явилася, однак надала 
письмове заперечення з якого вбачається, що 
відсутність згоди органу опіки та піклування, як 
підставу визнання недійсним договору купів-
лі-продажу є необгрунтованою, оскільки, при 
підготовці до вчинення вказаного правочину, 
нотаріусом була встановлена відсутність пра-
ва власності дітей на предмет договору. Згода 
матері позивача – ОСОБА_6 була нотаріусом 
витребувана у неї та подана у письмовій фор-
мі. Відчужуваний дачний будинок відповідно 
до державних будівельних норм, визначений як 
будинок, що використовується як будинок за-
міського типу. Всупереч наведеному, позивачем 
та його представником не надано суду жодних 
доказів того, що ОСОБА_3 на момент укла-
дення договору, мав право власності чи право 
користування дачним будинком, що виключає 
отримання згоди на продаж такого органу опіки 
та піклування» [8].

Примітно, що в даній справі нотаріус ви-
ступав у якості відповідача, хоча на рівні пра-
возастосовчих орієнтирів неодноразово зверта-
лася увага на некоректність надання нотаріусу 
такого процессуального статусу. У п. 26 поста-
нови пленуму ВСУ від 06.11.2009 р. № 9 «Про 
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судову практику розгляду цивільних справ про 
визнання правочинів недійсними» вказується, 
що особами, які беруть участь у справі про ви-
знання правочину недійсним, є насамперед сто-
рони правочину. Нотаріуси, що посвідчували 
правочини, залучаються до участі у справі як 
треті особи, які не заявляють самостійних ви-
мог щодо предмета спору. Таким чином, нотарі-
ус не є відповідачем у спорах, що виникають із 
цивільних відносин, пов’язаних з нотаріальною 
дією. Нотаріус є відповідачем лише в разі оскар-
ження відмови від вчинення нотаріальної дії або 
процедури її вчинення [9]. На жаль, суттєво на 
практику це роз’яснення не вплинуло, і майже 
в кожній другій справі про визнання недійсним 
нотаріально посвідченого правочину позивач 
визначає нотаріуса у якості відповідача.

Таким чином, ми бачимо, що наявність у сто-
рони правочину дітей, чи проживання у житлі, 
що відчужується, малолітніх та неповнолітніх 
осіб, необов’язково свідчить про необхідність 
отримання згоди органу опіки та піклування. 

Нотаріусу повинен встановити, чи призначе-
на нерухомість, яка відчужується, для постій-
ного проживання. При цьому нотаріусу варто 
пам’ятати, що системний аналіз положень ст. 
12 Закону України «Про основи соціального 
захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»  
ст. ст. 17, 18 Закону України «Про охорону 
дитинства» дає підстави для висновку про те, 
що попередній дозвіл органу опіки та піклу-
вання при відчуженні нерухомого майна, пра-
во власності або право користування яким, в 
разі використання його як житла, має дитина, 
надається лише в разі, коли власниками від-
чужуваного майна є батьки або особи, які їх 
замінюють, а також, коли останні укладають 
угоди від імені неповнолітніх. Чинним за-
конодавством не передбачено обмежень при 
реалізації права власника на розпорядженні 
майном в залежності від того, чи мають пра-
во на користування ним інші особи, зокрема, 
малолітні, якщо власники не є їх батьками або 
особами, що їх замінюють.
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МІСЦЕ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

В статті розглядаються питання юридичної природи комерційного права, його місце в системі націо-
нального права та перспективи розвитку в сучасних умовах, аналізуються співвідношення приватноправо-
вих і публічно-правових засад в комерційному праві. 

Ключові слова: комерційне право, цивільне право, господарське право, підприємницьке право.

В статье рассматриваются вопросы юридической природы коммерческого права, его место в системе 
национального права и перспективы развития в современных условиях, анализируется соотношение част-
ноправовых и публично-правовых начал в коммерческом праве.

Ключевые слова: коммерческое право, гражданское право, хозяйственное право, предприниматель-
ское право.

The questions of legal nature of commercial law are examined in the article, his place in the national system 
of law and prospect of development in modern terms; correlation of the private-legal and public-legal beginnings 
is analyzed in a commercial law.

Key words: commercial law, civil law,  economic law,  business law.

За останні десятиріччя у зв’язку з бурхливим 
розвитком підприємництва в економіці України 
відбулися істотні зміни, що знайшло відобра-
ження і в законодавчому регулюванні еконо-
мічних відносин. Був прийнятий значний масив 
законодавчих та інших нормативних актів, що 
регламентують здійснення підприємницької ді-
яльності, сформувалась відповідна практика 
застосування цього законодавства. Разом з тим, 
виникнення та вивчення комерційного права 
в сучасний період не є чимось новим. Історія 
комерційного (торгового) права досить давня. 
Нормативні положення про торгівлю, правила 
купецької діяльності зустрічаються майже у всіх 
правових пам’ятниках стародавності. Детальну 
розробку договори купівлі-продажу, причому 
саме в руслі товарного обігу, одержують у рим-
ському праві. Однак у його справжньому зна-
ченні розвиток комерційного права пов’язаний 
зі становленням капіталістичних відносин. В 
юридичній літературі прийнято розрізняти три 
етапи в становленні й розвитку торговельного 
права [6, 7, 8].

Перший період звичайно йменують італій-
ським. Він знаменує зародження європейсько-
го торговельного права. Саме в Італії одержала 
розвиток спеціальна торговельна юрисдикція, 
сформувалися морські звичаї. В 1494 р. в Італії 
була видана книга Луки Пачоли «Трактат про 
рахунки й записи», що поклала початки бухгал-
терському обліку. Це була знаменита італійська 
бухгалтерія зі сприйнятими в усьому світі при-
йомами й термінологією: облік по методу балан-

су й відбиття операцій шляхом подвійного запи-
су (дебет – кредит) [3]. 

Другий період – французький – зв’язують із 
перетворенням Франції з XVI в. в одну із про-
відних торговельних держав. До цього періоду 
відносяться перші спроби кодифікації торговель-
ного права. Так, в 1673 р. приймається Торговель-
ний ордонанс. В 1807 р. видається наполеонів-
ський Комерційний кодекс (Code de Commerce 
de France), який по суті був доповненням до 
Французького цивільного кодексу 1804 р. До-
слідники відзначають його величезний вплив на 
інші країни Європи. Цей кодекс одержав безпо-
середнє, пряме застосування в Італії, Швейцарії, 
Бельгії, Голландії й інших державах. У світовій 
практиці це вважається другим прикладом (після 
використання римського права в середньовічних 
європейських державах) прямого запозичення 
(рецепції) іноземного закону [4, c. 35].

Третій період науковці іменують німецьким. 
Незважаючи на той факт, що в XVIII – XIX ст.ст. 
найбільшою торговельною державою вважаєть-
ся Великобританія, оскільки на неї доводилася 
основна частка світового товарообігу, однак, 
зважаючи на особливість правової системи, її 
внесок у розвиток торговельного права був не-
значний. Німецький період характеризується 
прийняттям в 1861 р. Загального німецького 
торговельного кодексу. Кодекс установив загаль-
ні правила товарного обігу на території країни. 
У цей період Німеччина являла собою конгло-
мерат з майже сотні розрізнених князівств, гер-
цогств, вільних міст. Німецький торговельний 
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кодекс зіграв воістину видатну роль у розвитку 
торгово-господарських зв’язків у країні, у фор-
муванні єдиного німецького ринку. Він став по-
тужним інструментом консолідації країни [5]. 

Таким чином, комерційне (торгове) право 
історично формувалось як галузь приватного 
права. Воно виникло внаслідок дуалізму приват-
ного права, а його розвиток у прямому значен-
ні пов’язаний зі становленням капіталістичних 
відносин. 

Розвиток міжнародних економічних відно-
син в 20 ст. супроводжувався бурхливим роз-
витком торгівельного права. Це виявилося, на-
самперед, у внесенні в торгівельні кодекси змін 
відповідно до сучасних вимог торговельного 
обороту, а також уніфікації національного тор-
говельного законодавства. Крім того, виникла 
необхідність міжнародного співробітництва 
у сфері міжнародної торгівлі, що призвело до 
розробки уніфікованих норм приватного права, 
які підлягали застосовуванню і до міжнародних 
договорів, і до внутрішніх. Так, в 1883 р. була 
створена Гаазька конференція з міжнародного 
приватного права, головною метою якої була 
розробка однакових колізійних норм. Важливою 
віхою у розвитку цього процесу стало прийнят-
тя у 1955 р. Гаазькою конвенції про право, за-
стосовне в міжнародній купівлі-продажу товарів 
(пізніше у 1986 р. вона була замінена Конвен-
цією про право, застосовне до договорів між-
народної купівлі-продажу товарів). Особливе 
значення для уніфікації норм міжнародного тор-
гового права має Віденська конвенція про дого-
вори міжнародної купівлі-продажу 1980 р., яка 
містить норми матеріального права і спрямована 
на усунення розбіжностей у різних міжнародно-
правових актах і правових бар’єрів у міжнарод-
ній торгівлі, створенню сприятливих умов для 
її розвитку. Уніфікація правових норм в питан-
нях, пов’язаних з торгівлею (морська перевозка, 
оборотні документи, арбітраж), також була до-
сягнута з прийняттям інших конвенцій. Загаль-
новизнаними стали основоположні принципи 
торгового права – автономія волі сторін при 
укладенні договорів, обов’язковість додержання 
умов договору (pacta sunt servanda), врегулюван-
ня спорів шляхом переговорів, арбітражний по-
рядок розгляду спорів.

Динамічний розвиток комерційних відносин 
в сучасному суспільстві, процеси глобалізації 
міжнародної торгівлі зумовили інтенсивний 
розвиток системи сучасних торговельних зви-
чаїв (lex mercatoria). Створення нових торгових 
звичаїв забезпечується зусиллями авторитетних 
міжнародних організацій – Міжнародним інсти-
тутом уніфікації приватного права (УНІДРУА), 

Міжнародною торговою палатою, Комісією 
ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНСИ-
ТРАЛ). 

В сучасний період у зв’язку з розвитком і ста-
новленням ринкових відносин в Україні інтерес 
до комерційного права та необхідність його ста-
новлення і розвитку відновився. Розвиток ко-
мерційного права в сучасний період пов’язаний 
з необхідністю вивчення особливостей торго-
вельної діяльності в умовах розвинутого товар-
ного ринку. Сучасне комерційне право не є ре-
конструкцією торгового права, що існувало на 
початку ХХ століття, а є новою дисципліною, 
що побудована на нових принципах, має новий 
зміст и навіть нову назву, яка походить від латин-
ського слова сommercium – торгівля, тому поряд 
з терміном «комерційне право» застосовується 
також термін «торгове право». Великий тлумач-
ний словник сучасної української мови визначає 
комерцію як торгівлю й пов’язані з нею справи 
[9, с. 444]. В економічній енциклопедії зазначе-
но, що «комерція (лат. commercium – торгівля) – 
суспільно необхідна діяльність на ринку товарів 
і послуг, завдяки якій досягаються ринкові вза-
ємоузгодження і реалізація економічних інтере-
сів усіх учасників суспільного відтворення» [10, 
т.1, с.79]. В економічному словнику визначено, 
що комерція – це підприємницька діяльність, 
прибуток від якої створюється за рахунок по-
середницької та/або торгівельної діяльності. На 
практиці відбувається помилки у застосуванні 
терміну «комерція», «комерційний». В юридич-
ній літературі поняття комерційна діяльність і 
підприємницька діяльність також часто засто-
совуються як синоніми. Під комерційною діяль-
ністю розуміють будь-яку господарську (підпри-
ємницьку) діяльність, спрямовану на отримання 
прибутку. 

 В даному випадку перш за все змішуються 
поняття «комерція» та «підприємництво». Дуже 
часто комерцією вважається будь-яка підприєм-
ницька діяльність і в цьому значенні говорять 
про комерційні навчальні заклади, комерційні 
банки, комерційні підприємства. Зокрема, статті 
74 та 75 ГК України визначають як особливий 
вид унітарних державних підприємств державні 
комерційні підприємства.

Разом з тим, поняття «підприємництво» зна-
чно ширше ніж поняття «комерція». Так, ст. 3 ГК 
України встановлює, що підприємництво – це 
господарська діяльність, що здійснюється для 
досягнення економічних і соціальних результатів 
та з метою одержання прибутку. Отже, підпри-
ємництвом вважається будь-яка господарська 
діяльність, якщо вона спрямована на отримання 
прибутку. Тому поняття «підприємництво» зна-
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чно ширше поняття «комерція», оскільки при-
буток можна отримувати і від доходів на майно, 
виконання робіт, надання послуг і т.п. 

Таким чином, комерційна діяльність є одним 
з видів підприємницької діяльності. Крім того, 
існують і інші види підприємницької діяльності, 
які не пов’язані з комерцією (торгівлею), напри-
клад, виконання робіт, надання різного виду по-
слуг, операції з грошовими коштами та цінними 
паперами, передача майна в оренду та ін. Отже, 
будучи одним з видів підприємництва, комерція 
не повинна ототожнюватися з ним, оскільки не 
всі види підприємницької діяльності є комерці-
єю [8, с.50]. У зв’язку з цим необхідно розмеж-
увати поняття «комерційне право» і «підпри-
ємницьке право», а також відділити перше від 
комплексних досліджень правового регулюван-
ня торгівлі. Безперечно, комерційна діяльність 
є складовою підприємницької діяльності, хоча 
остання має більш широкий зміст і регулюється 
нормами як приватного, так і публічного права. 
Таке розмежування необхідне, оскільки комер-
ційне право, на наш погляд, має принципово ін-
ший зміст. Комерційне право слід розглядати як 
підгалузь цивільного права, тому що торговий 
оборот є частиною майнового обороту, що регу-
люється цивільним правом. В сучасний період в 
цивільному законодавстві існує значний масив 
спеціальних правових норм, які регулюють під-
приємницьку діяльність, у тому числі і правила 
торгового обороту, а отже, можна говорити про 
самостійне місце підгалузі комерційного права в 
системі цивільного права. 

Особливості правового регулювання цивіль-
них правовідносин, що виникають в сфері під-
приємництва, полягають у тому, що вони, більш 
ніж інші цивільні правовідносини пов’язані з 
моментами, які лежать у сфері правового ре-
гулювання публічного права і пов’язані з дер-
жавним втручанням в економіку (обмеження, 
обов’язкові приписи, забороні, господарські 
процедури та інші). В свою чергу, це спонукало 
виникнення спеціального законодавства: конку-
рентного, банківського, інвестиційного та ін. 

З прийняттям у 2003 р. Цивільного кодексу 
України остаточно був закріплений принцип 
єдності правового регулювання майнових та 
особистих немайнових відносин, заснованих 
на юридичній рівності, вільному волевиявлен-
ню, майновій самостійності їх учасників (ст. 1), 
в тому числі фізичних та юридичних осіб, що 
здійснюють підприємницьку діяльність [1]. Під-
твердження цьому є ст. 3 ЦК України, в якій се-
ред інших засад цивільного законодавства вказа-
ні свобода договору та свобода підприємницької 
діяльності, яка не заборонена законом.

Таким чином, цивільне законодавство регу-
лює майнові та пов’язані з ними немайнові від-
носини, що виникають між особами (фізичними 
і юридичними), які займаються підприємниць-
кою діяльністю, або за їх участю, засновані на 
юридичній рівності, вільному волевиявленні, 
майновій самостійності їх учасників (зокрема, 
між підприємцями, між підприємцями та спо-
живачами). Отже, підприємницькі відносини 
становлять частину предмету цивільно-правово-
го регулювання і їх слід розглядати як складову 
частину структури предмету цивільного права. 

Необхідність виділення особливих підпри-
ємницьких відносин в системі цивільного права 
викликано потребою їх спеціального правового 
регулювання. Крім того, на них розповсюджу-
ються дія не тільки цих спеціальних норм, але 
й загальні норми цивільного права. Наприклад, 
норми цивільного права щодо регулювання ді-
яльності підприємницьких товариств (глава 8 
ЦК України) є спеціальними, хоча це не виклю-
чає застосування до різних видів підприємниць-
ких товариств загальних норм про юридичні 
особи в тих випадках, коли це не врегульовано 
спеціальними нормами.

Разом з тим, не всі підприємницькі відноси-
ни є предметом цивільно-правового регулюван-
ня. Зокрема, в межах підприємницьких право-
відносин значну частину займають майнові та 
організаційні відносини між підприємцями та 
органами державної влади, засновані на адміні-
стративному або іншому владному підпорядку-
ванні однієї сторони іншій, зокрема, фінансові, 
податкові, адміністративні, що не регулюються 
нормами цивільного права. Ці відносини скла-
дають предмет інших галузей права і регулю-
ються відповідним законодавством, наприклад, 
господарським, податковим, адміністративним 
та ін. Правові норми, які регламентують відно-
сини між підприємцями і державними органами 
влади, становлять предмет публічно-правового 
регулювання і не відносяться до предмету ци-
вільно-правового регулювання, навіть якщо ці 
відносини і мають майнових характер.

Слід зазначити, що іноді комерційне право 
ототожнюється з господарським правом. В зако-
нодавстві та юридичній літературі широко вико-
ристовуються такі поняття як «господарська ді-
яльність», «господарське право», «господарські 
правовідносини», які не завжди співпадають з 
поняттям як «комерційне право», так і з понят-
тями «підприємницька діяльність», «підприєм-
ницьке право», «підприємницькі правовідноси-
ни», а є лише їх частиною (складовою). Правове 
регулювання підприємницької діяльності зде-
більшого здійснюється Господарським кодексом 
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Україні. Зокрема, саме цей законодавчий акт 
містить визначення підприємницької діяльнос-
ті: «підприємництвом є господарська діяльність, 
що здійснюється для досягнення економічних 
і соціальних результатів та з метою одержання 
прибутку» (ч. 2 ст. 3 ГК України) [2]. Разом з 
тим, предмет правового регулювання господар-
ського права значно ширший ніж сфера право-
вого регулювання підприємництва, оскільки 
сфера господарських відносин включає госпо-
дарсько-виробничі, організаційно-господарські 
та внутрішньогосподарські відносини (ч.4 ст. 3 
ГК України). І взагалі, поняття підприємницька і 
господарська діяльність не тотожні, останнє по-
няття більш широке. Що ж стосується комерцій-
ного права, то господарська (підприємницька) 
діяльність тут розглядається як елемент право-
здатності особи (фізичної чи юридичної), тобто 
приватноправової можливості особи на здій-
снення самостійної на свій ризик комерційної 
діяльності з метою отримання прибутку. 

Говорячи про правову природу комерційного 
права, слід зазначити, що на сьогодні це питан-
ня є дискусійним. По-перше, існує цивілістич-
ний підхід до комерційного права. Науковці не 
розглядають комерційне право як самостійну 
галузь, а як підгалузь цивільного права, предме-
том якої є підприємницькі відносин приватного 
характеру в сфері комерційного обігу [11,12]. 
Можливість субсидіарного застосування норм 
цивільного права в процесі регулювання цих 
підприємницьких відносин свідчить про єдність 
приватноправового регулювання.

По-друге, прибічники господарсько-право-
вого підходу до комерційного права визнають 
комерційне право самостійною галуззю права, 
предметом якої є підприємницька діяльність 
[13,14]. В цьому випадку комерційне право ото-
тожнюється з підприємницьким правом. З да-
ною точкою зору важко погодитися, оскільки 
підприємницька діяльність опосередковується 
різними за змістом правовідносинами, що регу-
люються різними галузями права: одні з них за 
своєю правовою природою є приватноправови-
ми, а інші публічно-правовими.

По-третє, інша точка зору зводиться до того, 
що комерційне право вважається комплексною 
галуззю права, яка включає в себе державне ре-
гулювання підприємництва, здійснення підпри-
ємницької діяльності, корпоративне регулюван-
ня підприємницьких відносин [20]. 

Прибічники четвертого підходу вважають, 
що комерційне право слід розглядати як регулю-
вання торгівлі та пов’язаної з нею інфраструк-
тури [11]. 

На наш погляд, комерційне право являє собою 

сукупність норм, якими регулюються суспільне 
відносини в галузі комерційної діяльності, тобто 
це сфера приватного права, а точніше підгалузь 
цивільного права, яке ґрунтується на загальних 
положеннях цивільного права і є по відношенню 
до нього спеціальним утворенням. Таким чином, 
комерційне право регулює відносини між осо-
бами (фізичними, юридичними), що здійснюють 
комерційну діяльність, або за їх участю, засно-
вані на юридичній рівності сторін, їх вільному 
волевиявленні, майновій самостійності.

Поняття «комерційне право» тотожне по-
няттю «торгове право». Разом з тим, комерційне 
(торгове) право не можна ототожнювати з під-
приємницьким правом, оскільки зміст комер-
ційного права відрізняється від змісту підпри-
ємницького права або господарського права, 
які носять комплексний характер, включаючи 
норми як приватноправового регулювання, так 
і в більшості публічно-правового регулювання 
господарської або підприємницької діяльності.

Слід зазначити, що в різних державах комер-
ційне (торгове) право в більшості випадків ви-
діляється як самостійна галузь права або воно 
повністю поглинається цивільним правом. В 
першому випадку має місце так званий дуалізм 
приватного права, під яким розуміють існуван-
ня двох галузей права, одна з яких регулює від-
носини між підприємцями, а інша – відносини 
за участю фізичних осіб. В тих державах, де 
комерційне (торгове) право виділяється як окре-
ма галузь, поряд з цивільними існують і торгові 
кодекси, більше 70 країн світу поряд з цивільни-
ми мають торгові (комерційні) кодекси (напри-
клад, Туреччина 2011 р., США – 1962 р., Чехія – 
1991 р., Словаччина – 1991 р., Естонія – 1995 р.).

Таким чином, комерційне (торгове) право 
становить собою підгалузь цивільного права, 
оскільки торговий оборот як частина майново-
го обороту регулюється саме цивільним правом. 
Крім того, існує тісний взаємозв’язок комерцій-
ного і цивільного права, що проявляється у до-
датковому застосуванні до комерційних відносин 
норм цивільного права у випадках відсутності 
спеціальних законів та торгових звичаїв. Комер-
ційна (торговельна) діяльність в Україні для сво-
го успішного розвитку потребує особливих пра-
вил правового регулювання, які б враховували її 
відмінність від майнового обігу взагалі, що до-
сягається за допомогою комерційного (торгово-
го) права. Отже, комерційне право являє собою 
сукупність норм, якими регулюються суспільне 
відносини в галузі комерційної (торговельної) ді-
яльності і наука комерційного права повинна ви-
вчати саме особливості торгівельної діяльності в 
умовах розвитку товарного ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ «МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬСТВА» 
ЯК ОЦІНОЧНОЇ КАТЕГОРІЇ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН

У статті автор досліджує ряд аспектів, пов’язаних з існуванням моральних засад суспільства в цивіль-
ному праві, аналізує відповідну нормативно-правову базу. На підставі аналізу поняття «моральні засади 
суспільства», позицій дослідників, представлених в науковій літературі, обґрунто¬вано висновок про регу-
ляторний вплив норм моралі, а також їх значення як оціночної категорії в механізмі правового регулювання 
цивільних відносин.

Ключові слова: мораль, моральні засади суспільства, норми моралі.

В статье автор исследует ряд аспектов, связанных с существованием моральных принципов в граж-
данском праве, анализирует соответствующую нормативно-правовую базу. На основании анализа понятия 
«нравственные принципы общества», позиций исследователей, представленных в научной литературе, 
обоснован вывод о регуляторном влиянии норм морали, а также их значении как оценочной категории в 
механизме правового регулирования гражданских отношений.

Ключевые слова: мораль, нравственные принципы общества, нормы морали.
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Проблема взаємодії моралі і права бере 
початок з античності, стає предметом фі-
лософських і правових роздумів сучас-
них учених: С.С. Алексєєва, Р.Г. Апресяна,  
В.А. Бачиніна, А.А. Гусейнова, А.М. Єрмолен-
ко, В. А. Малахова, В. С. Нерсесянца.

Три основних значення права (справедли-
вість, свобода і закон), що сформувалися до 
початку XVII ст., були в загальних рисах опи-
сані Гуго Гроцієм. У першому, традиційному 
значенні, поняття «право» визначається через 
поняття «справедливе». «Право тут означає 
не що інше, як те, що справедливо, при цьому 
переважно в негативному, а не в позитивно-
му сенсі, так як право є те, що не суперечить 
справедливості». У другому значенні право 
трактується як моральна якість, властиве осо-
бистості, в силу якої можна законно володіти 
чим-небудь або діяти будь-яким чином. Це пра-
во притаманне особистості, хоча нерідко воно і 
пов’язане з речами. «Досконалою» моральною 
якістю («здатністю») Г. Гроцій називає «пра-
вом у власному або тісному сенсі; ним обі-
ймається влада як над собою, що називається 
свободою, так і над іншими особами, напри-
клад, влада батьківська і панська; а також як 
usufructus, право застави, позики; право вимоги 
за договором, якому з іншого боку відповідає 
обов’язок». Тут ми бачимо принципово важли-
ве нововведення – право, яке визначається че-
рез свободу, стане найбільш характерним для 
всієї природно правової філософії Нового часу. 
І, нарешті, третє значення слова «право» – од-
накове з поняттям «закон» в самому широкому 
сенсі слова, «а саме – у значенні правила мо-
ральних вчинків, що зобов’язує до виконання 
якої-небудь належної дії» [1, с. 68-70].

Право, в тому числі й цивільне, теж являє со-
бою певну ідеалізацію, тобто узагальнене уяв-
лення про належну поведінку, і в цьому полягає 
його відносна єдність з мораллю. Проте в ціло-
му вони являють собою дві незалежні один від 
одного інстанції. Так, згідно І. Канту, основна 
відмінність між правовим і моральним регулю-
ванням полягає в тому, що право бере до уваги 
тільки зовнішні властивості людських вчинків, 
а мораль враховує їх внутрішню мотивацію: 
«Одна лиш відповідність чи невідповідність 
вчинку закону безвідносно до його мотиву на-
зивають легальністю; то відповідність, в якому 

ідея боргу, заснована на законі, є в той же час мо-
тив вчинку, називається моральністю вчинку».

Перш за все, специфіка цивільно-правової 
галузі полягає в верховенстві диспозитивності. 
Правове регулювання в галузі цивільного пра-
ва засноване на принципі «дозволено все, що 
прямо не заборонено законом». Багато дослід-
ників бачать в цьому причину численного ви-
користання оціночних категорій у цивільному 
законодавстві. Однак, з цим не можна погоди-
тися. Оціночні категорії відомі всім правовим 
системам. Їх вміст у різні періоди часу зазнає 
змін, але на всіх етапах розвитку суспільства 
вони залишалися невід’ємною частиною пра-
вової культури.

Включення окремих оціночних категорій у 
текст законів здійснюється в рамках загальної 
моралізації українського законодавства. Сту-
пінь взаємодії права і моралі при застосуван-
ні норм різних галузей права неоднакова. Це 
пов’язано з тим, що неоднорідні дії і суспільні 
відносини вимагають різних способів і методів 
регулювання: до одних підходять методи пра-
вового, до інших – морального регулювання, 
треті піддаються як того, так і іншого способу 
опосередкування, четверті можуть не входити 
ні в сферу правового, ні в сферу морального 
регулюван-ня. Люди здійснюють ряд дій, які 
знаходяться у сфері правового регулювання, 
але є морально індиферентними. До них, на-
приклад, відносяться дії, регульовані техніко-
юридичними нормами.

Об’єктивною передумовою закріплення 
оціночних категорій у цивільному законодав-
стві є необхідність відображення явищ мораль-
ного та етичного характерів. Цивільне право і 
мораль – мають певні точки дотику. Оновлене 
цивільне законодавство зуміло втілити новий 
дух, який Л. В. Щенникова позначила «духом 
моральності». 

Частина моральних ідей і норм може під-
даватися юридизації, тобто отримувати пряме 
закріплення і розвиток в юридичних текстах. 
Крім того, джерела права можуть містити і за-
гальні відсилання до етичних категорій, без 
деталізації їх змісту, щоб компенсувати сувору 
формалізацію права тієї гнучкістю, яка власти-
ва моральним оцінками.

Мораль завжди концентровано відображає 
найвищі цінності суспільства, які в наш час зна-

The author investigates the row of aspects, related to existence of moral principles in a civil law, analyses a 
corresponding normatively-legal base. On the basis of analysis of concept «moral principles of society», positions 
of the researchers presented in scientific literature, a conclusion is reasonable about regulator influence of norms 
of moral, and also their value as evaluation category in the mechanism of the legal adjusting of civil relations.

Key words: moral, moral principles of the society, norms of moral.
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йшли своє нормативне закріплення в ст. 3 Кон-
ституції України: «Найвищою соціальною цін-
ністю визнаються людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека». Від-
повідно й цивільне право ґрунтується на загаль-
нолюдських моральних цінностях, пронизане 
ідеєю верховенства права, що відповідає при-
родним правам фізичної особи та вищій спра-
ведливості.

Моральність як найширше поняття, як ідея 
відповідності добру і справедливості не визначає 
конкретного правила поведінки, її приписи ви-
ражені у більш загальній формі, але вона формує 
тип поведінки, що має відповідати найвищим 
людським чеснотам, ідеалам людської свідо-
мості, а отже стає принципом цивільного права, 
бо є тим «робочим механізмом», за допомогою 
якого, за висловом професора Н.С.Кузнєцової, 
визначаються межі можливої та належної по-
ведінки учасників цивільно-правових відносин 
[2, с. 58]. Використовуючи цей «робочий меха-
нізм», законодавець конкретизує моральні ідеї в 
категоріях прав та обов’язків, тобто формулює 
моделі цивільно-правових норм.

Отже, вимога моральності є одним з вагомих 
факторів формування змісту цивільно-правових 
норм, що зумовлюється особливостями відно-
син, які регулюються нормами цивільного пра-
ва. Разом з тим, не кожну норму чи інститут ци-
вільного права можливо оцінювати з точки зору 
відповідності її ідеї моральності. 

Законодавство України містить певні юри-
дичні конструкції, склад яких побудовано за до-
помогою додаткових оцінних критеріїв, таких 
як «порушення моральності», «моральні засади 
суспільства», «порушення публічного порядку», 
«суперечність інтересам суспільства і держави» 
та інші. 

С.О. Погрібний зазначає, що правильне ро-
зуміння сутності і змісту звичаю та моральних 
засад суспільства як соціальних регуляторів 
цивільних відносин в Україні є запорукою пра-
вильного розуміння і застосування багатьох 
положень цивільного законодавства України  
[3, с. 209].

С. Ємельянов, посилаючись на відомий ви-
слів римлян про те, що «справедливість і благо 
є закон законів», обґрунтовував висновок, що 
правовий ідеал і складає зміст правових законів, 
що це і є ніщо інше, як «закон законів». Отже, 
всі інші закони, що не містять у собі правового 
ідеалу, не узгоджуються з принципами добра, 
справедливості і їм подібними, не є правовими.

Зазначимо, що нині існує чимало авторських 
визначень категорії «мораль», проте сконцен-
труємо свою увагу лише на деяких із них. 

Так, О.Ф. Скакун під мораллю розуміє систе-
му норм і принципів, що виникають із потреби 
узгодження інтересів індивідів один із одним і 
суспільством (класом, соціальною групою, дер-
жавою) і спрямовані на регулювання поведінки 
людей відповідно до понять добра і зла і під-
тримуються особистим переконанням, тради-
ціями, вихованням, силою громадської думки  
[4, с. 265]. 

На погляд В.М. Сирих, мораль являє собою 
правила поведінки, засновані на уявленні сус-
пільства чи окремих груп про добро і зло, погане 
чи добре, чесне і безчесне, акцентуючи увагу й 
на інших етичних вимогах і принципах.

С.А. Комаров тлумачить мораль як погляди, 
уявлення і правила, що виникають як безпосе-
реднє відображення умов суспільного життя у 
свідомості людей у вигляді справедливості та 
несправедливості, добра та зла, схвального та 
ганебного, честі, совісті, обов’язку та гідності. 
Мораль являє собою певну сукупність життєвих 
принципів, які історично склалися та розвива-
ються, поглядів, оцінок, переконань і заснова-
них на них норм поведінки, які визначають та 
регулюють відносини між людьми, ставлення 
до суспільства, держави, сім’ї, колективу, класу, 
оточення [5, с. 292].

З наведеного можна простежити, що біль-
шість учених під поняттям «мораль» розумі-
ють, по-перше, сукупність норм і принципів, 
які вироблені протягом тривалого часу (десят-
ками, сотнями, тисячами років); по-друге, уяв-
лення у свідомості певної соціальної групи про 
фундаментальні духовні цінності (справедли-
вість, совість, обов’язок і т. ін.). 

Іншою не менш важливою пробле-
мою є співвідношення категорій «мораль» 
і «право», окремі аспекти якої були пред-
метом уваги низки дослідників: С.С. Алек-
сєєва, В.М. Корецького, Н.І. Матузова,  
Л.С. Явича, В.С. Нерсесянца, В.А. Туманова,  
Г.А. Миронової, А.М. Колодія, С.А. Ко-
марова, П.М. Рабіновича, В.В. Копейчи-
кова, О.Ф. Скакун, І.А. Гетьман, П.Г. Да-
видова, Т.С. Павлової, І.О. Хрімлі, 
Є.С. Ч калової і багатьох інших правознавців та 
філософів. Можна цілком погодитись з думкою  
Г.А. Миронової, яка вважає, що в ідеальному 
вигляді мораль і право співвідносяться як абсо-
лютне та відносне (мета і засіб): мораль висвіт-
лює ідеальні орієнтири, які потім конкретно ре-
алізуються за допомогою окремих регуляторних 
рішень. У такому вигляді дійсний прогрес у пра-
ві відбувається як невпинне тяжіння правових 
норм до морального ідеалу, яким є встановлення 
справедливості та виправлення зла  [6, с. 100].
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Проблеми категорій моральності на 
сьогодні не є достатньо дослідженими, 
однак привертають дедалі більшу ува-
гу науковців. Так, наприклад, як зазначає  
С.І. Шимон, у цивільному праві це актуально у 
зв’язку з тим, що Цивільний кодекс України та 
інші законодавчі акти використовують у фор-
мулюванні правових норм суміжні терміни: 
«моральні засади», «моральність населення», 
«моральний розвиток», «моральне вихован-
ня», «суспільна мораль», «моральні критерії», 
«моральність у суспільстві», «моральність сус-
пільства», «морально-психологічний стан на-
селення», «моральне здоров’я населення» тощо  
[7, с. 347-348].

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу 
України «Цивільні права та обов’язки виника-
ють із дій осіб, що передбачені актами цивіль-
ного законодавства, а також із дій осіб, що не 
передбачені цими актами, але за аналогією по-
роджують цивільні права та обов’язки.». Відпо-
відно, у разі вчинення дій, які не врегульовані 
нормами цивільного законодавства, перед судом 
може постати задача оцінки таких дій. 

Виходячи з формулювання ст. 11 ЦК Укра-
їни можна зробити висновок, що такі дії пови-
нні відповідати загальним засадам цивільного 
законодавства України, які закріплені в ст. 3 ЦК 
України. 

Про «моральні засади суспільства» як оці-
ночний механізм поведінки особи йдеться в ст. 
300, 319, 1242 ЦК України, ст. 3, 7, 9, 11, 56, 97, 
111, 151, 155 Сімейного кодексу України (далі – 
СК України), а в ст. 442 ЦК України законода-
вець також вказує на «моральність суспільства» 
(ст. 212 СК України), ст. 1151 ЦК України – «мо-
ральне заохочення», «моральне виховання» – 
ст. 1б8, 170, 256-3, 256-7 СК України.

Відповідно до науково-практичного комен-
таря до цивільного кодексу України за редак-
цією О.В.Дзери зазначається, що необхідно 
уникати розширеного тлумачення поняття 
«моральні засади супільства», адже це може 
призвести до довільного визнання недійсним 
правочину, у якому поведінка його учасни-
ків не містить ознак істотної суспільної не-
безпеки. За таких обставин правочин, який 
суперечить моральним засадам суспільства, 
має вважатися не чинним, якщо ці моральні 
засади у прямій чи загальній формі знайшли 
своє нормативне закріплення, наприклад, як 
це передбачено у Конституції України, За-
коні України «Про захист суспільної моралі»  
[8, с. 347-348].

М.М. Сібільов під моральними засадами 
цивілізованого суспільства розуміє «певні за-

гальнолюдські цінності: добро, розумність, 
справедливість, чесність, повагу до іншої осо-
би та її інтересів тощо» [9, с. 222].

В.І. Крат визначає моральні засади сус-
пільства як певні правила та принципи пове-
дінки етичного характеру, основою яких є такі 
категорії, як добро, чесність, справедливість, 
розумність та інші, що сформувалися у сус-
пільстві. Оцінка зазначеної вимоги потребує 
«спирання» на неминущі цінності, які не за-
лежать навіть від різкого «розшарування» сус-
пільства в сучасних умовах та наявності в ньо-
му різноманітних соціальних груп [10, с. 284].

На думку Є.О. Харитонова та Н.О. Сані-
ахметової, моральні засади суспільства – до-
гми релігії, що домінує в даному суспільстві, 
прийняті в ньому гуманітарні цінності тощо. 
Таким чином, українські цивілісти намічають 
підхід до визначення категорії моральних за-
сад суспільства через основні духовні ціннос-
ті соціуму.

Деякі фахівці ототожнюють терміни «мо-
ральні засади» й «моральність» і прирівнюють 
їх до поняття «суспільна мораль» [11, с. 135]. 
Законодавче визначення останнього закріплено 
у ст. 1 Закону України «Про захист суспільної 
моралі»: це система етичних норм, правил по-
ведінки, що склалися у суспільстві на основі 
традиційних духовних і культурних цінностей, 
уявлень про добро, честь, гідність, громадський 
обов’язок, совість, справедливість.

Проблема невизначеності моральних норм 
властива й зарубіжній правовій доктрині, яка 
досліджує склади правочинів, які суперечать 
моральності («добрим звичаям»).

І.А. Покровський, здійснюючи огляд погля-
дів про зміст категорії «добрі звичаї», наводить 
судження французького правознавця Лотмара 
з питання, чи може суддя застосовувати свої 
особисті уявлення про моральне. Лотмар давав 
негативну відповідь: суддя, будучи шануваль-
ником Ніцше, вважаючи християнську мораль 
мораллю рабів, не повинен застосовувати на 
практиці свої погляди. Точно так суддя не пови-
нен виходити з моралі різних суспільних груп 
і класів. У суді, вважав Лотмар, повинна діяти 
мораль загальновизнана й фактично реалізова-
на, «добрі звичаї» повинні бути єдиним понят-
тям для всього народу [12, с. 255].

Виявляючи те, що загальновизнаних усіма 
верствами суспільства моральних норм не іс-
нує, германський юрист Л. Еннекцерус запро-
понував зважати на пануючі в народі погляди, 
а тому брати середню міру, середній масштаб 
добропорядних громадян.

Німецький юрист Я. Шапп, коментуючи 
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§138 Німецького цивільного уложення, визна-
чив «добрі звичаї» як «мінімальні вимоги соці-
альної моралі», «моральні уявлення, що дійсно 
панують у суспільстві». Посилаючись на інших 
коментаторів, він вводив також формулу «етич-
ного мінімуму» і цитував рішення суду, від-
повідно до якого правочин не повинен супер-
ечити «почуттю пристойності всіх, хто думає 
справедливо і правильно» [13, с. 229].

Проведений аналіз дозволяє стверджува-
ти, що мораль (моральні засади) виступають 
в якості додаткового регулятора суспільних 
відносин та одночасно оціночним механіз-

мом юридично вагомих дій. В одних випад-
ках пряме регулювання таких дій не передба-
чено чинним українським законодавством, а 
тому вони потребують не тільки врегулюван-
ня, але й оцінки з точки зору суспільства та 
держави. В інших випадках законодавець для 
оцінки юридично значимих дій, які формаль-
но відповідають вимогам закону, впроваджує 
додатковий їх оціночний критерій – «мораль-
ність, моральні засади» та ін., які дозволять 
суду провести переоцінку вчинених дій або 
визначити межи здійснення відповідних 
суб’єктивних прав. 
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ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

У статті розглянуто договір транспортного експедирування та транспортно-експедиторську діяльність, роз-
межовано договір транспортного експедирування від інших схожих договорів та доведена його самостійність. 
Запропоновано введення ліцензування на цей вид діяльності.

Ключові слова: договір транспортного експедирування, транспортно-експедиторська діяльність, консенсу-
альність, ліцензування, самостійність договору.

В статье рассмотрен договор транспортного экспедирования и транспортно-экспедиторской деятельности, 
разграничены договор транспортного экспедирования от других похожих договоров и доказана его самостоя-
тельность. Предложено введение лицензирования на этот вид деятельности.

Ключевые слова: договор транспортного экспедирования, транспортно-экспедиторская деятельность, 
консенсуальность, лицензирование, самостоятельность договора.

The article examines the freight forwarding agreement and freight forwarding activities, differentiated freight for-
warding agreement and other similar contracts, and proves its independence. The author suggests introducing licens-
ing for this type of activity.

Key words: freight forwarding agreement, freight forwarding activity, consensus, licensing, autonomy of agreement.

Постановка проблеми. Інтеграція світового 
транспортного ринку у цілому та необхідність 
встановлення єдиних правил роботи україн-
ських експедиторів при організації вантажів як 
на території України, так і у міжнародному по-
відомленні послугували одними з найважливі-
ших причин внесення договору транспортного 
експедирування у якості самостійного догово-
ру в окрему главу Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України), а також прийняттю Закону 
України «Про транспортно-експедиторську ді-
яльність» (далі – ЗУ «Про ТЕД») від 01.07.2004 
р., який значно розширив об’єм правового ре-
гулювання транспортно-експедиторської ді-
яльності у порівнянні з главою 65 ЦК України. 
Разом з тим, наявність цілого ряду невирішених 
питань пов’язаних з правовим регулюванням 
експедиторських послуг, вказує про те, що бага-
то питань залишились невирішеними і потребу-
ють подальшої практичної та наукової розробки. 

Стан наукового дослідження. У націо-
нальній науково-юридичній літературі до-
слідження проблеми правовідносин у сфері 
транспортно-експедиторської діяльності про-
водилося досить широко. Багату наукову спад-
щину залишено нам вченими дореволюційного 
періоду (до 1917 р.), такими як: А. В. Гордо-
ном., В. Д. Клячко., І. М. Рабіновичем., Г. Ф. 
Шершевичем та іншими. У другій половині ХХ 
сторіччя значний вклад в наукову розробку да-
ного питання було внесено М. К. Дольником., 
О. С. Иоффе., І. О. Безлюдько, та іншими на-

уковцями. На сучасному етапі розвитку юри-
дичної науки регулювання відносин з договору 
перевезення пасажирів різними видами тран-
спорту досліджувалися О. А. Беляновичем,  
І. В. Булгаковою, Е. В. Вакулович,  
В. В. Витрянським та іншими. Проте сучасне 
транспортне законодавство, в умовах структур-
ної реформи, яка проводиться на транспорті, 
змінюється швидкими темпами, що потребує 
необхідність її теоретичного переосмислення і 
юридично оцінки [1, c. 270].

Метою даної статті є аналіз та правова ха-
рактеристика транспортно-експедиторської 
діяльності, розмежування договору тран-
спортного експедирування з іншими схожими 
договорами.

Виклад основного матеріалу.
Поняття та ознаки договору ТЕ. Повне 

визначення договору транспортного експеди-
рування (далі – договір ТЕ) міститься у ст. 929 
ЦК України. З зазначеної правової норми ви-
пливають наступні його рівні:

1. За договором ТЕ розуміється такий до-
говір, за яким одна сторона (експедитор) 
зобов’язується за плату та за рахунок другої 
сторони (клієнта) виконати або організува-
ти виконання визначених договором послуг, 
пов’язаних з перевезенням вантажу [2].

2. Договором транспортного експедируван-
ня може бути встановлено обов’язок експедито-
ра організувати перевезення вантажу транспор-
том і за маршрутом, вибраним експедитором 
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або клієнтом, зобов’язання експедитора уклас-
ти від свого імені або від імені клієнта договір 
перевезення вантажу, забезпечити відправку і 
одержання вантажу, а також інші зобов’язання, 
пов’язані з перевезенням.

3. У якості додаткових послуг договором 
транспортного експедирування може бути пе-
редбачено також надання таких необхідних для 
доставки вантажу операцій як перевірка кіль-
кості та стану вантажу, його завантаження та 
вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, по-
кладених на клієнта, зберігання вантажу до його 
одержання у пункті призначення, одержання 
необхідних для експорту та імпорту документів, 
виконання митних формальностей, тощо.

Як бачимо, за загальним правилом, яке ви-
значається на першому рівні, предметом дого-
вору ТЕ можуть бути будь-які зобов’язання з 
виконання та організації виконання послуг, які:

А) визначені у договорі 
Б) пов’язані з перевезенням вантажу.
Другий і третій рівні розкривають види по-

слуг які можуть надаватися експедитором. Так, 
в абзаці 2,ч.1.ст. 929 ЦК України йдеться мова 
про те, що договором ТЕ «може бути встанов-
лений обов’язок експедитора…». Дана правова 
норма сформульована таким чином, що вона не 
припускає обов’язкової наявності у договорі 
вказаних обставин. 

Таким чином, зобов’язання експедитора з 
організації та перевезення вантажів, з укла-
данням договору перевезення вантажів і т.п. не 
обов’язково повинні бути присутніми у догово-
рі ТЕ. Вони можуть бути як передбачені дого-
вором, так і бути відсутніми (в залежності від 
конкретної ситуації).

З даного визначення договору ТЕ визнача-
ється, що його предметом є не тільки органі-
зація з перевезення вантажу. Саме відносини з 
перевезення вантажів регулюються самостій-
ним видом договору – договором перевезення 
вантажу і характеризується як зобов’язання де 
перевізник зобов’язується доставити довірений 
ій відправником вантаж до пункту призначен-
ня та видати його одержувачеві, а відправник 
зобов’язується сплатити за перевезення вантажу 
встановлену плату. Закон України «Про ТЕД», 
зокрема, ст. 8, визначає які саме можуть надава-
тися транспортно-експедиторські послуги. Але 
це не означає, що в одному договорі (в одному 
документі) не можуть міститись як положення, 
які регулюють відносини з надання послуг екс-
педитором, так і положення щодо послуг з ор-
ганізації перевезення. Цей висновок випливає з 
частини 2 ст. 929 ЦК України, де вказується, що 
положення глави 65 поширюються також на ви-

падки, коли обов’язки експедитора виконуються 
перевізником. Але у цьому випадку договір буде 
вважатися змішаним, тобто таким, що поєднує 
у собі елементи різних договорів згідно ч. 2 ст. 
628 ЦК України.

До вимог, що випливають з договору пере-
везення вантажу, застосовується строк позовної 
давності в один рік. Що стосується вимог, що ви-
пливають з договору транспортного експедиру-
вання, оскільки глава 65 ЦК України не містить 
спеціальних норм щодо цього, то до вказаних 
вимог застосовується загальний строк позовної 
давності у три роки.

Оцінюючи в цілому види транспортно-екс-
педиційних послуг, їх обсяг, різноманіття, слід 
зазначити, що на сьогодні транспортно-експе-
диційна діяльність визнається частиною більш 
комплексного явища – транспортної логістики 
та є однією з її визначальних функцій. В свою 
чергу, поняттям логістики (від анг. logistics- ор-
ганізація поставки, операції) охоплюється весь 
комплекс дій з планування, контролю, управлін-
ня транспортуванням, складським зберіганням 
та вчиненням інших дій, що пов’язані з рухом 
сировини, матеріалів, продукції, товарів та ін-
формації. Тобто, стверджувати про існування 
вичерпного переліку послуг, які може надава-
ти експедитор, з урахуванням підвищення ролі 
самої транспортно-експедиційної діяльності у 
ринковій економіці не можливо [3, c. 287].

Консенсуальність договору ТЕ. У сучасній 
юридичній літературі зустрічається твердження 
про те, що договір транспортного експедируван-
ня може бути як реальним, так і консенсуальним. 

Якщо розглядати договір транспортного 
експедирування у якості реального, то у ситу-
ації, коли вантаж не був переданий експедито-
ру, договір повинен вважатися неукладеним. 
І, навпаки, при відношенні цього договору до 
категорії консенсуальних договорів, подібне 
невиконання клієнтом своїх обов’язків слід 
кваліфікувати як порушення договірних умов, 
яке є підставою для застосування до нього міри 
цивільно-правової відповідальності [3, с. 12].

Згідно цивільного законодавства, за догово-
ром ТЕ експедитор зобов’язується за плату та 
за рахунок другої сторони (клієнта-вантажовід-
правника чи вантажоодержувача) виконати або 
організувати виконання визначених договором 
послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу. 
Отже, зобов’язання виникають з моменту пого-
дження істотних умов та визначення переліку 
послуг які будуть надані експедиторому рам-
кахвідповідної угоди між експедитором та клі-
єнтом. Законодавство ніяк не пов’язує момент 
виникнення вказаних правовідносин з необхід-
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ністю передачі вантажу до експедитора. Пере-
дача вантажу вже буде результатом виконання 
договору.

Самостійність договору ТЕ. Договори ТЕ 
порівнюють з договором доручення чи з дого-
вором комісії і тим самим виникає питання, чи 
доцільно присвячувати окрему главу ЦК Укра-
їни для врегулювання договору транспортного 
експедирування, адже існує спеціальний Закон 
України «Про транспортно – експедиторську 
діяльність», який призначений для врегулю-
вання даного виду правовідносин.

Необхідно зазначити, що застосовувати 
окремі норми про інші договори, до догово-
рів які визнані самостійними і яким присвя-
чені окремі глави ЦК України, можливо лише 
при наявності вказівки про це в законодавстві. 
Прикладом можуть слугувати відносини щодо 
агентського договору, де у ст. 305 Господар-
ського Кодексу України вказано, що у частині, 
не врегульованій нормативно-правовими ак-
тами, зазначеними у цій статті, до агентських 
відносин можуть застосовуватися відповідні 
положення Цивільного кодексу України, якими 
регулюються відносини доручення [4]. У главі 
65 ЦК України немає жодної норми, яка б до-
пускала застосування до відносин транспорт-
ного експедирування правил договору комісії 
та/чи договору доручення. 

О. С. Кужко установила, що договір тран-
спортного експедирування має представниць-
кий характер, проте застосування окремих пра-
вил про договори доручення та комісії можливе 
лише виходячи з положень статей 4, 8, ч. 2 ст. 9 
ЦК України, відповідно до яких до правовідно-
син, що виникають із договору транспортного 
експедирування, можливо застосовувати пра-
вила інших договорів, елементи яких містяться 
в ньому, лише тоді, коли ці правовідносини не 
врегульовано ЦК України, іншими нормативно-

правовими актами, укладеним договором тран-
спортного експедирування та звичаєм ділового 
обороту при їх безперечній схожості з відноси-
нами доручення та комісії [5, с. 12]. 

У главі 65 ЦК України немає жодної норми, 
яка б допускала застосування до відносин тран-
спортного експедирування правил про договір 
комісії та/чи договір доручення. Тому застосу-
вання окремих правил про ці договори можливо 
лише виходячи з загального принципу аналогії 
закону в ситуації, коли відносини транспортного 
експедирування виявляться не врегульованими 
нормами про договір ТЕ.

Відмежування ТЕ від договорів доручення та 
комісії: 

Якщо вести мову про договір доручення то 
йому притаманний фідуціарний характер, що 
відсутній в договорі ТЕ, а в договорі комісії, ко-
місіонер діє тільки від свого імені. Договір ТЕ 
передбачає надання послуг експедитором як від 
свого імені так і від імені клієнта. Таким чином, 
можна сказати що договір ТЕ, має ознаки зміша-
ного договору, але при цьому його предмет, під-
стави припинення, та характер послуг вказує на 
його самостійність.

Залучення третіх осіб.Особливістю договору 
ТЕ є право експедитора залучати до виконання 
своїх обов’язків третіх осіб. 

Перш за все, необхідно звернути увагу, що 
вказане правило залучати третіх осіб згідно з ЦК 
України не становиться у залежність від яких-
небудь умов чи від згоди клієнта. Таким чином, 
це є специфічна умова, яка належить договору 
ТЕ, яка, у свою чергу, відрізняє його (договір) 
від інших «схожих» договорів: договору дору-
чення, комісії, агентського договору. 

Говорячи про укладені експедиторами дого-
вори, важливо розуміти, наслідком чого є укла-
дення експедитором договорів з іншими особа-
ми. Наприклад, договором ТЕ передбачено, що 

Вид договору Договір ТЕ Договір 
доручення Договір комісії Агентський 

договір
Право залучати до 
виконання інших 
осіб

Не залежить від 
яких-небудь умов 
чи від згоди клієн-
та. У разі залучен-
ня третіх осіб до 
виконання своїх 
обов’язків експе-
дитор відповідає 
перед клієнтом 
за порушення до-
говору. 

Якщо це перед-
бачено договором 
чи якщо повірений 
вимушений при 
до цього обста-
винами, з метою 
охорони інтересів 
довірителя (ст. 
1005 ЦК України)

Зі згодою комітен-
та (ст. 1015 ЦК 
України)

Має місце, якщо 
це передбачено 
договором (ст. 300 
Господарського 
Кодексу України)
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експедитор зобов’язується організувати переве-
зення вантажу по певному маршруту. Тобто екс-
педитор зобов’язується організувати процес по 
перевезенню вантажу таким чином, щоб він був 
переміщеним з одного складу в одному місці до 
складу в іншому. При цьому у договорі у якос-
ті відокремленого зобов’язання не вказується 
необхідність укладання експедитором договорів 
перевезення. Але експедитор у цілях виконання 
зобов’язання укладає договір перевезення. У да-
ному випадку укладання експедитором догово-
ру перевезення реалізується на основі права екс-
педитора (а не обов’язку (доручення)) залучати 
для виконання своїх зобов’язань інших осіб. 

Інший варіант – коли договором прямо пе-
редбачено, що зобов’язанням експедитора є 
укладання договору перевезення з перевізником. 
У даному варіанті договору укладання договору 
ТЕ на перевезення є виконанням експедитором 
узятих на себе зобов’язань по укладанню дого-
ворів перевезення. 

І в першому, і в другому варіанті експеди-
тор укладає договори перевезення з перевізни-
ками, але наслідки укладання таких договорів 
будуть різними. Наприклад, у першому випадку 
експедитор відповідає перед клієнтом за пору-
шення договору ТЕ, тобто за те, що вантаж не 
буде вчасно чи у належної якості доставлений 
до місця призначення. А у другому – така від-
повідальність не настає, бо експедитор узяв на 
себе лише зобов’язання (а клієнт дав згоду) про 
укладення договору перевезення. Дана ситуація 
аналогічна договору комісії, згідно з яким комі-
сіонер за загальним правилом не відповідає пе-
ред комітентом за невиконання третіми особами 
зобов’язань. 

Ліцензування експедиторської діяльності. 
Пунктом 25 ст.9 закону «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності» пе-
редбачено ліцензування таких видів діяльнос-
ті, як «надання послуг з перевезення пасажи-
рів, небезпечних вантажів, багажу річковим, 
морським, автомобільним, залізничним тран-
спортом» [6]. З положень Закону випливає, 
що такий вид діяльності як надання тран-
спортно-експедиторських послуг не включе-
ний в перелік видів діяльності які підлягають 
обов’язковому ліцензуванню, а відтак ліцен-
зія на такий вид діяльності не потрібна. Про-
те, відповідно до п. 4 ст. 306 Господарського 
Кодексу України «Допоміжним видом діяль-
ності, пов’язаним з перевезенням вантажу, є 
транспортна експедиція». Ці послуги повинні 
виключати фактичне перевезення вантажів, 
а включати тільки їх організацію та супрово-
дження.

Водночас, деякі вчені вважають, що це є не-
правильним і потрібно запровадити ліцензію у 
транспортно-експедиторській діяльності, щоб 
забезпечити цільність та уникнути розкрадання 
вантажу. На нашу думку, доцільним встановити 
ліцензування транспортно-експедиторскої діяль-
ності, оскільки така діяльність має специфічні 
ознаки, і передусім ця специфічність полягає у 
наданні саме послуг пов’язаних з перевезенням 
вантажу. Транспортний експедитор – це суб’єкт 
господарювання, який знається у цій сфері, а 
враховуючи те, що дана сфера передбачає пев-
ний ступінь ризику, ліцензія надає гарантію за-
хисту від зловживань.

Так, Петровський А. В. та Петровський В. 
П. зазначили, що необхідність ліцензування ви-
кликана безладдям у середовищі дрібних експе-
диторських фірм. Останнім часом збільшилися 
випадки появи на ринку компаній-аферистів, 
що створюються для розкрадання вантажів. 
Схема роботи таких структур проста: на першо-
му етапі вони пропонують досить низькі ціни. 
Потім йде процес зміцнення на ринку і залу-
чення клієнтів, а коли виходить замовлення на 
перевезення більш-менш дорогого вантажу, 
компанія зникає. Експерти оцінюють частку та-
ких компаній на ринку на рівні 3-5 %. Нерідко, 
одержавши свою комісію і плату за перевезен-
ня, деякі підприємства не поспішають вчасно 
розрахуватися з автоперевізниками, створюючи 
тим самим напружену ситуацію на ринку. Дея-
кі компанії під визначення «чорні експедитори» 
у буквальному значенні не підпадають – вони 
служать елементом у ланцюжках різного роду 
аферистів чи контрабандистів конвертаційних 
центрів. Відповідь на більшість питань криється 
в одному – транспортно-експедиторська діяль-
ність в Україні не ліцензується, а, отже, ніким і 
ніяк не контролюється. Такий підхід стає благо-
датним ґрунтом для самих різних порушень: від 
банального невиконання своїх зобов’язань до 
розкрадання довіреного експедитору вантажу 
[7, c. 265]. 

Відповідальність експедитора та замовника. 
І ЦК України і ЗУ «Про ТЕД» передбачають, 
що експедитор, залучаючи до виконання своїх 
обов’язків третіх осіб, несе відповідальність пе-
ред клієнтом за порушення договору. 

У цілому вказана структура відповідальності 
експедитора характерна для більшості договорів 
ТЕ, за якими експедитор:

- Чи бере на себе зобов’язання забезпе-
чити повністю увесь транспортний процес, 
пов’язаний з переміщення вантажу (від при-
йняття його від клієнта і до видачі у пункті при-
значення отримувачу); 
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- Чи бере на себе зобов’язання надати окре-
мі послуги, пов’язані з перевезенням вантажу.

Стосовно відповідальності замовника за по-
рушення зобов’язань за договором ТЕ, то у главі 
65 ЦК України є лише одне правило на випадок 
неналежного виконання свого зобов’язання: 
це обов’язок клієнта надати експедитору до-
кументи та іншу інформацію про властивості 
вантажу, умови його перевезення, а також ін-
формацію, необхідну для виконання експеди-
тором обов’язків, встановлених договором. 

Висновок. Існує безліч варіантів договорів 
ТЕ і маса різних можливих поєднань самих до-
говорів транспортно-експедиторських послуг. 
Експедиторські фірми можуть спеціалізувати-
ся на вантажно-розвантажувальних операціях 
у поєднанні з забезпеченням перевірки ваги 
та кількості відправлених та отриманих ван-
тажів; на супроводження вантажів та їх охо-
роні на їх шляху перевезення; на оформлення 
документів та на здійснення розрахункових 
операцій за рахунок засобів клієнта та т.п. Але 
в усіх подібних випадках договори, укладе-
ні між експедитором та замовником, повинні 
бути визнані договорами ТЕ, бо предмет всіх 
вказаних договорів один – надання замовнику 
зі сторони експедитора послуг, пов’язаних з 
перевезенням вантажів. Практичний наслідок 
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такої кваліфікації цих правовідносин скла-
дається у тому, що вони підпадають під дію 
норм про транспортну експедиторську діяль-
ність, які містяться у главі 65 ЦК України, та 
вказані правовідносини не можуть регулюва-
тися загальними положеннями про договори 
по надання послуг (глава 63 ЦК України) чи 
положеннями про посередницькі договори. 

 Враховуючи все вищезазначене, необхідно 
зазначити, що предметом договору транспорт-
ного експедирування є робота, що безпосеред-
ньо 

пов’язана з організацією та забезпеченням 
перевезень експортного, 

імпортного, транзитного або іншого ванта-
жу за договором 

транспортного експедирування. Даний до-
говір є консенсуальним, та відмінність його 
від інших видів договорів за предметом, озна-
ками представництва, залученням третіх осіб, 
підставами припинення вказує на його само-
стійність, хоч не виключає і змішаний харак-
тер. На нашу думку, необхідним є внесення 
змін до Закону України «Про ТЕД» та до ст. 9 
Закону України «Про ліцензування деяких ви-
дів діяльності» положення про те, що саме на-
дання транспортно- експедиторських послуг 
підлягає ліцензуванню. 
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КОМПЕТЕНЦІЯ НОТАРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ  
ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ  

НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто питання суб’єктів нотаріальної діяльності, компетенція посадових осіб, що не є нота-
ріусами, види нотаріальних дій, що вчиняють інші посадові особи, компетенція державних нотаріусі, щодо 
вчинення нотаріальних дій та види нотаріальних дій, які вчиняють державні нотаріуси України.

Ключові слова: суб’єкти нотаріальної діяльності, посадові особи, види нотаріальних дій, державний 
нотаріус, нотаріус, компетенція.

В статье рассмотрены вопросы субъектов нотариальной деятельности, компетенции должностных 
лиц, не являющихся нотариусами, виды нотариальных действий, которые совершают другие должностные 
лица, компетенция государственных нотариусов, по поводу совершения нотариальных действий и виды 
нотариальных действий, которые совершают государственные нотариусы Украины.

Ключевые слова: субъекты нотариальной деятельности, должностные лица, виды нотариальных дей-
ствий, государственный нотариус, нотариус, компетенция.

In the article the questions the subjects of notarial activities, the competence of officials who are not notaries, 
types of notarial acts, committed by other officers, the competence of the notary public, regarding the Commission 
of notarial acts and notarial actions that are performed by public notaries of Ukraine.

Key words: subjects notarial activities, officers, types of notarial acts, the notary public, notary, competence.

Актуальність статті. На сьогоднішній 
день існують прибічники ліквідації держав-
них нотаріусів. Це пов’язано з тим, що дер-
жавні нотаріуси існують за рахунок бюджету 
держави, тому їхнє існування це додатковий 
тягар для країни, тоді як приватні нотаріуси 
здійснюють своє існування на засадах самоза-
безпечення. Прихильники державних контор 
не згодні з їх ліквідацією, тому що незамож-
нім верствам населення отримати нотаріальну 
допомогу буде значно складніше.

Постановка проблеми. Відповідно до за-
конодавства України – забезпечення прав та 
законних інтересів громадян та організацій 
відносять до компетенції багатьох державних 
органів і посадових осіб. На нотаріат покла-
дено виконання специфічних функцій. Спеці-
ально уповноважені чинним законодавством 
органи і посадові особи здійснюють від імені 
України нотаріальні дії, що передбачені низ-
кою нормативних – правових актів. 

Багато науковців до суб’єктів нотаріальної 
діяльності відносять: нотаріусів, державні ор-
гани, органи нотаріального самоврядування 
та юридичних осіб. Усі перелічені суб’єкти 
мають однакові права та обов’язки. Також різ-
ні вчені досліджували питання компетенції 
посадових осіб, на яких покладено обов’язок 

вчиняти нотаріальні дії.
Формулювання цілей. Є визначити коло 

суб’єктів та компетенції нотаріальних органів, 
на яких покладено обов’язок вчиняти нотарі-
альні дії в Україні.

Виклад основного матеріалу. У Законі 
України «Про нотаріат», від 2 вересня 1993 р.  
№ 3425-XII, словосполучення «нотаріальна ді-
яльність» використовується при визначенні го-
ловних ознак здійснення нотаріальної функції.

Так відповідно до Статті 1 Закону Украї-
ни «Про нотаріат», « Нотаріат в Україні – це 
система органів і посадових осіб, на які по-
кладено обов’язок посвідчувати права, а та-
кож факти, що мають юридичне значення, та 
вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим 
Законом, з метою надання їм юридичної віро-
гідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні 
покладається на нотаріусів, які працюють в 
державних нотаріальних конторах, держав-
них нотаріальних архівах (державні нотаріу-
си) або займаються приватною нотаріальною 
діяльністю (приватні нотаріуси). Документи, 
оформлені державними і приватними нотарі-
усами, мають однакову юридичну силу» [1].

Характеризуючи зміст нотаріальної діяль-
ності, потрібно зазначити про наявність пев-
ної різниці в обсязі компетенції між держав-
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ними та приватними нотаріусами та іншими 
органами й посадовими особами, уповнова-
женими на вчинення нотаріальних дій. Але 
перед цим потрібно проаналізувати саме по-
няття «компетенція».

Компетенція від латинського 
«competentia» – «взаємно прагну», «відпо-
відаю», «підхожу», це сукупність предметів 
відання, функцій, прав і обов’язків органу 
державної влади, органу місцевого самовря-
дування або їх посадової особи чи службової 
особи, що визначаються законодавством.

Поняття «компетенції» для державних 
органів с визначальним для їх характеристи-
ки як суб’єктів права, а його правильне ви-
користання в нормотворчій діяльності має 
суттєве значення для регламентації функцій 
цих органів, відповідно і ефективності їх 
діяльності. Закріплення за державними но-
таріальними конторами та нотаріальними 
архівами визначеної компетенції є одним 
із способів державного регулювання їх дій, 
організації та упорядкування їх діяльності  
[3, с. 51-52].

Державний нотаріат і приватні нотаріуси є 
найбільш значущими суб’єктами в здійсненні 
нотаріальної діяльності. Обсяг їхніх повнова-
жень є найбільш змістовним [2, с. 190].

Крім того, важливо зазначити, що відповід-
но до Статті 1 Закону України «Про нотаріат», 
«у населених пунктах, де немає нотаріусів, но-
таріальні дії вчиняються уповноваженими на 
це посадовими особами виконавчих комітетів 
сільських, селищних, міських рад народних 
депутатів. Вчинення нотаріальних дій за кор-
доном покладається на консульські установи 
України, а у випадках, передбачених чинним 
законодавством, – на дипломатичні представ-
ництва України» [1].

Покладаючи на нотаріальні органи функ-
цію вчинення нотаріальних дій, держава наді-
ляє їх владними повноваженнями (компетен-
цією).

Повноваження нотаріальних органів на 
вчинення нотаріальних дій регламентуються 
залежно від суб’єкта, уповноваженого здій-
снювати нотаріальні функції [4].

У населених пунктах, де не має нотаріусів, 
нотаріальні дії вчиняють відповідно до статті 
38 Закону України «Про нотаріат», вчиняють-
ся уповноваженими на це посадовими особа-
ми виконавчих комітетів сільських, селищних, 
міських рад народних депутатів. Посадові 
особи виконкомів засвідчують: 

- Заповіти; 
- доручення;

- вірність копій документів і виписок з них;
- справжність підпису на документах. По-

садові особи виконавчих комітетів не мають 
права оформляти документи, призначені для 
дії за кордоном [1].

Зробивши аналіз Статті 40 цього ж Зако-
ну України, можна зробити висновок, що по-
свідчення заповітів і доручень, прирівняних 
до нотаріальних, може провадитись особами, 
зазначеними в цій Статті, а саме: головними 
лікарями лікарень, лікувальних закладів, сана-
торіїв; капітанами морських суден; начальни-
ками експедицій і т. д. Наприклад: 

1) заповіти осіб, які перебувають під час 
плавання на морських, річкових суднах, що 
ходять під прапором України, посвідчені капі-
танами цих суден; 

заповіти осіб, які тримаються в установах 
виконання покарань, посвідчені начальника-
ми таких установ;

2) заповіти військовослужбовців, а в пунк-
тах дислокації військових частин, з’єднань, 
установ, військово-навчальних закладів, де 
немає нотаріусів чи посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, які вчиняють но-
таріальні дії, також заповіти працівників, чле-
нів їх сімей і членів сімей військовослужбов-
ців, посвідчені командирами (начальниками) 
цих частин, з’єднань, установ або військово- 
навчальних закладів та інше [1].

До нотаріально посвідчених довіреностей 
прирівнюються: 

1) довіреності військовослужбовців або 
інших осіб, які перебувають на лікуванні в 
госпіталях, санаторіях та інших військово- 
лікувальних закладах, посвідчені начальника-
ми цих закладів, їх заступниками з медичної 
частини, старшими або черговими лікарями; 

2) довіреності військовослужбовців, а 
в пунктах дислокації військової частини, 
з’єднань, установ, військово-навчальних за-
кладів, де немає нотаріуса чи посадових осіб 
органів місцевого самоврядування, які вчи-
няють нотаріальні дії, також довіреності пра-
цівників, членів їх сімей і членів сімей вій-
ськовослужбовців, посвідчені командирами 
(начальниками) цих частин, з’єднань, установ 
або військово-навчальних закладів; 

3) довіреності осіб, які тримаються в уста-
новах виконання покарань чи слідчих ізолято-
рах, посвідчені начальниками таких установ 
чи слідчих ізоляторів та інше [1].

Відповідно до Статті 38 Закону України 
«Про нотаріат» Компетенцію консульських 
установ України становить вчинення широко-
го кола нотаріальних дій, а саме:
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- Посвідчення угод ( договори, заповіти, 
довіреності тощо), крім договорів про відчу-
ження та заставу житлових будинків, квартир, 
дач, садових будинків, гаражів, земельних ді-
лянок, іншого нерухомого майна, що знахо-
диться в Україні;

- Вжиття заходів до охорони спадкового 
майна;

- Видача свідоцтва про право на спадщину;
- Видача свідоцтва про право власності на 

частку в спільному майні подружжя;
- Посвідчення вірності копії документів і 

виписок з них;
- Посвідчення справжності підпису на до-

кументах;
- Посвідчення вірності перекладу докумен-

тів з однієї мови на іншу;
- Посвідчення факту, що громадянин є жи-

вим;
- Посвідчення факту перебування громадя-

нина в певному місці;
- Посвідчення тотожності громадянина з 

особою, зображеною на фотографії;
- Посвідчення часу пред’явлення документів;
- Прийняття у депозит грошових сум і цін-

них паперів;
- Вчинення виконавчих написів;
- Прийняття на зберігання документів;
- Вчинення морських протестів [1].
Безпосереднє управління державними но-

таріальними конторами, а також контроль за 
законністю виконання приватними нотаріуса-
ми своїх обов’язків здійснюють Міністерство 
юстиції України, Головне управління юстиції 
Ради Міністрів АРК, управління юстиції в об-
ластях, містах Києві та Севастополі.

У Статті 16 Закону України «Про нота-
ріат» зазначається, що нотаріуси можуть 
об’єднуватися у регіональні, загальнодержав-
ні, міжнародні спілки та асоціації. Згідно з 
цим створена Українська нотаріальна палата, 
яка є добровільною громадською організацією 
нотаріусів [5].

Згідно зі Статті 17 Закону України «Про 
нотаріат», державні нотаріальні контори від-
криваються і ліквідуються Міністерством юс-
тиції України. Штати державних нотаріальних 
контор затверджуються управліннями юстиції 
Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських дер-
жавних адміністрацій у межах встановленої 
для державних нотаріальних контор штатної 
чисельності та фонду заробітної плати.

Призначення на посаду державного но-
таріуса та звільнення з посади провадиться 
відповідними управліннями юстиції Ради Мі-

ністрів Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адмі-
ністрацій. Очолює державну нотаріальну кон-
тору завідуючий, який має одного заступника.

Державна нотаріальна контора є юридич-
ною особою. Державний нотаріус має печат-
ку із зображенням Державного герба України, 
найменуванням державної нотаріальної кон-
тори і відповідним номером.

Державні нотаріальні контори утримують-
ся за рахунок державного бюджету. За вчи-
нення нотаріальних дій державні нотаріуси 
справляють державне мито у розмірах, вста-
новлених чинним законодавством, а за надан-
ня додаткових послуг правового характеру, які 
не пов’язані з учинюваними нотаріальними 
діями, а також технічного характеру, справля-
ється окрема платня у розмірах, що встанов-
люються управліннями юстиції [1, 5].

Найбільш широке коло нотаріальних дій 
відбувається в державних нотаріальних конто-
рах. Відповідно до ст. 34 Закону у державних 
нотаріальних конторах вчиняються такі нота-
ріальні дії:

1) посвідчують правочини (договори, запо-
віти, довіреності тощо); 

2) вживають заходів щодо охорони спадко-
вого майна; 

3) видають свідоцтва про право на спадщину; 
4) видають свідоцтва про право власності 

на частку в спільному майні подружжя в разі 
смерті одного з подружжя; 

5) видають свідоцтва про придбання майна 
з прилюдних торгів (аукціонів); 

6) видають свідоцтва про придбання майна 
з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюд-
ні торги (аукціони) не відбулися; 

7) провадять опис майна фізичної особи, 
яка визнана безвісно відсутньою або місце пе-
ребування якої невідоме; 

8) видають дублікати нотаріальних доку-
ментів, що зберігаються у справах нотаріуса; 

9) накладають заборону щодо відчуження 
нерухомого майна 

(майнових прав на нерухоме майно), що 
підлягає державній реєстрації)

10) засвідчують вірність копій (фотокопій) 
документів і виписок з них; 

11) засвідчують справжність підпису на до-
кументах; 

12) засвідчують вірність перекладу доку-
ментів з однієї мови на іншу; 

13) посвідчують факт, що фізична чи юри-
дична особа є виконавцем заповіту; 

14) посвідчують факт, що фізична особа є 
живою; 
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15) посвідчують факт перебування фізич-
ної особи в певному місці; 

16) посвідчують час пред’явлення доку-
ментів; 

17) передають заяви фізичних та юридич-
них осіб іншим фізичним та юридичним осо-
бам; 

18) приймають у депозит грошові суми та 
цінні папери; 

19) вчиняють виконавчі написи; 
20) вчиняють протести векселів; 
21) вчиняють морські протести; 
22) приймають на зберігання документи [1].
Враховуючи зазначене вище, на підставі 

проведеного аналізу компетенції було вста-
новлено, що Законом України «Про нотаріат» 
визначено сукупність питань, які і становлять 
предмет відання державних нотаріальних кон-
тор та інших посадових осіб, тобто сферу їх 
компетенції. Компетенція державних нотарі-
альних контор і нотаріальних органів визна-
чається шляхом вказівки на сферу суспільного 
життя, тобто державну функцію. Повноважен-
ня посадових осіб визначено відповідно до за-
конодавства України [3].

Висновки. Підсумовуючи вказане можна 
зробити висновок, що суб’єктами нотаріаль-
ної діяльності є державна нотаріальна кон-
тора, консульські установи, Міністерство 
юстиції України та інші посадові особи, 
на яких покладено вчиняти нотаріальні дії 
України.

Державні нотаріуси, які є посадовими 
особами органів державного нотаріату, не 
є самостійними суб’єктами державної но-
таріальної діяльності. Уся сукупність їх по-
вноважень входить до поняття компетенції 
державних нотаріальних контор. Це ж саме 
стосується і повноважень інших нотаріаль-
них органів та посадових осіб.

Права та обов’язки, які є складовими 
повноважень посадових, надані їм для за-
безпечення виконання завдань і досягнення 
мети нотаріальних органів. Оскільки компе-
тенція, мета і завдання є елементами право-
вого статусу нотаріальних органів, то можна 
вважати правовий статус їх є тотожним до 
правового статусу інших посадових осіб, 
на яких покладено вчиняти нотаріальні дії 
України.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ  
ОСОБОЮ, ЯКА НЕ БРАЛА УЧАСТІ У СПРАВІ

У статті розглядаються питання щодо визначення належних суб’єктів права на апеляційне оскарження 
судових рішень та дій суду у разі звернення з апеляційною скаргою особи, яка такого права не має. На 
основі проведеного аналізу автор робить висновок про необхідність внесення змін до Господарського про-
цесуального кодексу України.

Ключові слова: суб’єкт апеляційного оскарження, незалучена особа, повноваження апеляційного суду, 
господарський процес.

В статье рассматриваются вопросы определения надлежащих субъектов права на апелляционное об-
жалование судебных решений и действий суда в случае обращения с апелляционной жалобой лица, не 
имеющего такого права. На основании проведенного анализа автор делает вывод о необходимости внесе-
ния изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины.

Ключевые слова: субъект апелляционного обжалования, невовлеченное лицо, полномочия апелляци-
онного суда, хозяйственный процесс.

The article presents the problem of define appropriate subject of the right to appeal the court decisions and 
actions of court in case of appealing person, who doesnʹt have the right to such appeal. Based on the made 
analysis, the author comes to the conclusion that the necessity to make amendments to the Commercial Code of 
Ukraine exists.

Key words: subject of the right to appeal, person, who isnʹt involved by court, court’s of appeal powers, 
commercial court procedure.

Одним із важливих елементів права на судо-
вий захист є право на оскарження судового рі-
шення в апеляційному та касаційному поряд-
ку. Наявність такого конституційного права 
сприяє виправленню «недоліків» рішення міс-
цевого суду, перевірці судового рішення судом 
вищестоящої інстанції на предмет його відпо-
відності законності та обґрунтованості тощо. 

Питання апеляційного оскарження судових 
рішень досліджувались у працях таких науков-
ців та практиків як Гусаров К.В.[9], Клейнман 
О.Ф.[10], Треушніков М.К.[8], Шевчук П.І.[11] 
та ін. Однак лише у наукових роботах деяких 
із вказаних авторів розглядаються проблеми 
оскарження судових рішень особами, не залу-
ченими до участі у справі. Натомість, чимало 
проблемних питань з цього приводу виникає у 
судовій практиці. Це обумовлено відсутністю 
єдиного підходу стосовно визначення кола осіб, 
які мають право на подання апеляційної скарги, 

наявністю у законодавстві оціночних критеріїв 
при визначенні особи належним/неналежним 
суб’єктом апеляційного оскарження тощо.

Метою цієї статті є дослідження умов засто-
сування статті 91 ГПК України щодо осіб, які 
не брали участі у справі, визначення критеріїв, 
за яких особа вважається належним суб’єктом 
апеляційного оскарження, та повноважень 
апеляційного суду у разі подання апеляцій-
ної скарги особою, яка не вправі звертатись із 
цією скаргою.

Право на апеляційне оскарження судових 
рішень не є безмежним, а його реалізація мож-
лива лише за умови дотримання ряду умов. Це, 
зокрема, випливає зі змісту пункту 8 частини 3 
статті 129 Конституції України, відповідно до 
якої однією із основних засад судочинства є за-
безпечення апеляційного та касаційного оскар-
ження рішення суду, крім випадків, встановле-
них законом [1].
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Зазначена конституційна норма кореспон-
дується зі статтею 14 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», згідно з якою 
учасники судового процесу та інші особи у 
випадках і порядку, встановлених законом, ма-
ють право на апеляційне та касаційне оскар-
ження судового рішення, а також на перегляд 
справи Верховним Судом України [3].

До правового регулювання процесуальним 
законом Верховний Суд України відносить 
також встановлення форми та осіб, які мають 
право на звернення до суду. Так, у постанові 
«Про незалежність судової влади» від 13 черв-
ня 2007 року № 8 Пленум Верховного Суду 
України зазначив, що звернення до суду здій-
снюється у формі, порядку, випадках та осо-
бами, передбаченими процесуальним законом 
[4]. Звернення у справах інших осіб у всіх ви-
падках, а учасників процесу – поза випадками, 
передбаченими процесуальним законом, роз-
гляду судами не підлягають [4]. Оскарження 
судових рішень допускається у випадках, по-
рядку та з підстав, визначених законом [4]. 

Процесуальним законом, який визначає 
випадки, порядок та осіб, які вправі зверта-
тись до суду з апеляційною скаргою у гос-
подарському судочинстві, є Господарський 
процесуальний кодекс (ГПК) України. Так, 
відповідно до частини 1 статті 91 ГПК Укра-
їни сторони у справі, прокурор, треті особи, 
особи, які не брали участь у справі, якщо гос-
подарський суд вирішив питання про їх права 
та обов’язки, мають право подати апеляційну 
скаргу на рішення місцевого господарського 
суду, яке не набрало законної сили. Ухвали 
місцевого господарського суду оскаржуються 
в апеляційному порядку окремо від рішення 
господарського суду лише у випадках, перед-
бачених статтею 106 цього Кодексу [2].

Зі змісту наведеної правової норми випли-
ває, що право на апеляційне оскарження су-
дового рішення мають: 1) учасники судового 
процесу (сторони, прокурор, треті особи); 2 ) 
особи, які не брали участі у справі. При цьо-
му відповідно до вимог вказаної статті особи, 
яких не було залучено до участі у справі, ма-
ють право звертатись до апеляційної інстанції 
лише у разі, якщо оскаржуване судове рішен-
ня стосується їх прав і обов’язків та яких саме.

Слід зазначити, що деякі науковці не відно-
сять таких суб’єктів апеляційного оскаржен-
ня до осіб, які не брали участі у справі. Так, 
М.К. Треушніков вважає, що особи, які не за-
лучені до участі у розгляді справи судом пер-
шої інстанції, якщо суд прийняв рішення про 
їх права та обов’язки у випадку подачі ними 

апеляційної скарги на рішення суду, за своєю 
суттю є особами, які беруть участь у справі [8, 
с. 492]. При цьому вказаний автор виходить із 
того, що оскільки суд першої інстанції при-
йняв рішення про і (або) обов’язки цих осіб, 
то вони являються матеріально зацікавленими 
в результаті справи в апеляційній інстанції, 
тому мають у справі і матеріальний і процесу-
альний інтерес [8, с. 492].

В українському законодавстві така правова 
позиція не знайшла відображення, адже осо-
би, прав та обов’язків яких стосується судове 
рішення можуть вважатись такими, що беруть 
участь у справі лише у разі їх залучення су-
дом. Так, зокрема, зі змісту п. 1.6. постанови 
Пленуму Вищого господарського суду Украї-
ни «Про деякі питання практики застосуван-
ня Господарського процесуального кодексу 
України судами першої інстанції» від 26 груд-
ня 2011 р. № 18 вбачається, що у будь-якому 
разі судом виноситься з даного питання (за-
лучення третьої особи, на права та обов’язки 
якої може вплинути судове рішення) ухвала 
з обов’язковим зазначенням у ній, на стороні 
кого (позивача чи відповідача) залучається ця 
третя особа [5].

Більш детально критерії, за яких особа, 
яка не брала участі у справі вважається на-
лежним суб’єктом апеляційного оскарження 
розкриваються у судовій практиці. Так, згідно 
з правовою позицією Верховного Суду Укра-
їни, викладеною у постанові від 02 вересня 
2008 року у справі № 23/294, судове рішення, 
оскаржуване не залученою особою, повинно 
безпосередньо стосуватися прав та обов’язків 
цієї особи, тобто судом має бути розглянуто й 
вирішено спір про право у правовідносинах, 
учасником яких на момент розгляду справи 
та прийняття рішення господарським судом 
першої інстанції є скаржник, або міститься 
судження про права та обов’язки цієї особи 
у відповідних правовідносинах [7]. Рішення 
є таким, що прийняте про права та обов’язки 
особи, яка не була залучена до участі у справі, 
якщо в мотивувальній частині рішення міс-
тяться висновки суду про права та обов’язки 
цієї особи, або у резолютивній частині рішен-
ня суд прямо вказав про права та обов’язки 
таких осіб [7]. У такому випадку рішення по-
рушує не лише матеріальні права осіб, не за-
лучених до участі у справі, а й їх процесуаль-
ні права, що витікають із сформульованого в 
пункті 1 статті 6 Європейської конвенції про 
захист прав людини і основних свобод поло-
ження про право кожного на справедливий су-
довий розгляд при визначенні його цивільних 
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прав і обов’язків [7]. Будь-який інший право-
вий зв’язок між скаржником і сторонами спо-
ру не береться до уваги [7]. 

На нашу думку, таке тлумачення статті 91 
ГПК України є неповним, адже про права та 
обов’язки може не йтися у резолютивній час-
тині судового рішення чи висновках суду, про-
те такі права та обов’язки можуть міститись у 
мотивувальній частині в установлених судом 
обставинах справи, які відповідно до статті 35 
ГПК України можуть мати преюдиційне зна-
чення при вирішенні інших справ. Крім того, 
рішення може не містити відомостей про пра-
ва та обов’язки не залученої до участі у справі 
особи, але встановлені у ньому обставини мо-
жуть мати вирішальне значення при вирішен-
ня інших справ, учасником яких є така особа.

Наше дослідження було б неповним без 
визначення правових наслідків оскарження 
судового рішення особою, яка не є належним 
суб’єктом апеляційного оскарження. Спеці-
альної норми, яка б визначала дії суду у тако-
му випадку ГПК України не містить, проте це 
питання детально роз’яснюється на рівні актів 
вищих судових інстанцій. 

Так, як роз’яснено в пункті 5. постанови 
Пленуму Вищого господарського суду Украї-
ни «Про деякі питання практики застосування 
розділу XII Господарського процесуального 
кодексу України» від 17 травня 2011 р. № 7 
якщо апеляційну скаргу подано: особою, яка 
не має права її подавати, то відповідні обста-
вини виключають перегляд судових актів суду 
першої інстанції апеляційним господарським 
судом [6]. У таких випадках останній пови-
нен відмовити у прийнятті апеляційної скарги 
і винести з цього приводу відповідну ухвалу: 
щодо апеляційних скарг на рішення суду пер-
шої інстанції - з посиланням на статті 97, 98 
ГПК, а щодо апеляційних скарг на ухвали суду 
- на статті 91, 98 і 106 ГПК. У разі помилко-
вого порушення апеляційного провадження в 
зазначених випадках суд апеляційної інстанції 
припиняє таке провадження на підставі пунк-
ту 1 частини першої статті 80 ГПК [6].

У пункті 5-2 зазначеної постанови Плену-
му Вищого господарського суду України від 
17 травня 2011 року № 11 вказано, що у роз-
гляді апеляційної скарги, поданої особою, яка 
не брала участі в розгляді справи судом першої 
інстанції і яка вважала, що місцевим господар-
ським судом вирішено питання про її права та 
обов’язки, апеляційний господарський суд, 
прийнявши апеляційну скаргу до провадження 
(якщо вона не підлягала поверненню з перед-
бачених ГПК підстав), повинен з’ясувати на-
явність правового зв’язку між скаржником і 
сторонами у справі [6]. Якщо при цьому буде 
встановлено, що права такої особи оскаржува-
ним судовим рішенням не порушені та що пи-
тання про її права і обов’язки стосовно сторін у 
справі судом першої інстанції не вирішувалися, 
то апеляційний господарський суд своєю ухва-
лою припиняє апеляційне провадження на під-
ставі пункту 1 частини першої статті 80 ГПК, 
оскільки у такому випадку не існує правового 
зв’язку між скаржником і сторонами у справі, 
в зв’язку з чим відсутній суб’єкт апеляційного 
оскарження [6].

На нашу думку, питання про порушення прав 
та обов’язків особи оскаржуваним судовим рі-
шенням має вирішуватись не на стадії прийнят-
тя апеляційної скарги до розгляду, а у судовому 
засіданні колегією суддів. Більше того, вважає-
мо, що зазначене питання має вирішуватися на 
рівні законодавчих актів, а не роз’яснень вищих 
судових інстанцій, оскільки згідно зі 19 Консти-
туції України суди зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Підсумовуючи вищенаведене, можна зроби-
ти висновки, що на даний час вказане питання 
на законодавчому рівні достатньо не врегульо-
вано, що може бути вирішено шляхом внесення 
змін до ГПК України. Так, у ГПК України необ-
хідно деталізувати критерії, за яких особа вва-
жатиметься належним суб’єктом апеляційного 
оскарження та визначити повноваження апеля-
ційного суду у разі подання апеляційної скарги 
особою, яка такого права не має.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В данной статье рассматривается сущность и содержание холдинга. Проблематика применения хол-
динга в Российской Федерации и отсутствие понимание данной категории. На основе анализа нормативно-
правовой базы, мнения ученых и сложившиеся практики применения, формулируется рекомендации по 
юридическому закреплению рассматриваемого образования которые максимально отвечающие требова-
ниям современного бизнеса.

Ключевые слова: холдинг, холдинговая компания, бизнес, финансово-промышленные группы.

У даній статті розглядається сутність і зміст холдингу. Проблематика застосування холдингу в Російській 
Федерації та відсутність розуміння даної категорії. На основі аналізу нормативно-правової бази, думки вче-
них і сформовані практики застосування, формулюється рекомендації з юридичного закріплення розгляну-
того освіти які максимально відповідають вимогам сучасного бізнесу.

Ключові слова: холдинг, холдингова компанія, бізнес, фінансово-промислові групи.

This article discusses the nature and content of the holding. The problems of application of the holding in the 
Russian Federation and the lack of understanding of this category. Based on the analysis of the legal framework, 
the opinions of scholars and established practice of the formulated recommendations for a legally enforceable 
considered education that best meet the requirements of modern business.

Key words: holding,  holding company, business, financial and industrial groups.

В настоящее время в средствах массо-
вой информации, научной, учебной ли-
тературе используют понятие «холдинг». 
Этому всему есть объяснение: интенсив-
ное протекание процессов интеграции, 
развития экономических отношений, парт-
нерств, приводит к образованию холдингов 
и Российская Федерация в этом не является 
исключением.

Цель статьи. Провести параллель 
осмыслению законодательного применения 
и развития холдингов в Российской Федера-

ции, рассмотреть организационно-правовую 
модель холдинга как отдельную единицу и 
оценить его экономическую и социальную 
эффективность в экономике.

Холдинг или холдинговая структу-
ра  – эффективный инструмент владения 
и управления разнородными активами. С 
точки зрения функциональной принадлеж-
ности для собственника холдинг является 
эффективным инструментом построения 
контроля над находящимися в распоряжении 
активами, стратегическим управлением, пла-
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нированием, распределением денежных по-
токов для достижения поставленных целей. 

Использования объединений холдингового 
типа дает возможность получения ряда пре-
имуществ, для развития бизнеса. Функции 
холдинга как структуры выражается в следу-
ющих задачах: 

- оптимизация налогообложения, в том 
числе минимизации налоговых выплат в рам-
ках действующего законодательства;

- упорядочение и объединения в одной сис-
теме организаций различной функциональной 
и отраслевой направленности, организаций с 
разным географическим расположением;

- оптимизация финансовых потоков внутри 
единой структуры, возможность их перемеще-
ния, на примере в форме финансовой помощи 
(займе);

- централизованное управление 
консолидированными активами организаций, 
в совокупности с улучшением контроля осу-
ществления деятельности;

- повышения прозрачности бизнеса, улуч-
шением репутации, привлечением инвести-
ций для заключения партнерств;

- выявления перспективных и проблемных 
направлений деятельности;

Объединения лиц для достижения 
определенных целей возникли еще в глубокой 
древности и не являются порождением совре-
менной экономики. Так, гражданско-правовые 
объедения лиц для ведения совместной де-
ятельности возникли еще в Древнем Риме. 
Порождением римского права являются това-
рищества (римская societas), прообразы совре-
менного договора о совместной деятельности 
товариществ.

В основе Римского права лежит форма кон-
струкции юридического лица. Но с течени-
ем времени даже новые формы объединений 
юридических лиц (акционерные общества) 
способны объединять капиталы и свобод-
но распространять их. Данная технология 
не смогла удовлетворить все более возрас-
тающие потребности участников коммер-
ческих отношений. С развитием экономики 
и трансграничных финансовых корпораций 
связано появление собственно объединений 
юридических лиц, одним из видов которых и 
являются холдинговые компании.

Предприятия объединялись не только пу-
тем «прямого поглощения» крупными пред-
приятиями мелких, но и с помощью «присое-
динения к себе», подчинения себе, включения 
в свой «концерн», но и посредством «участия» 
в их капитале, скупке обмену акций и т.д. Так 

возникли холдинги («hold» (англ.) – «владеть, 
вмещать, содержать в себе, удерживать»).

Холдинги впервые появились в США, как 
разновидность компаний финансового образ-
ца, создаваемых для владения контрольными 
пакетами акций других компаний в целях 
контроля и управления их деятельностью.

На данный момент практически все 
крупные компании США и Европы имеют 
структуру холдинга. В Англии и США, при-
надлежащих к англо-саксонской системе 
права, такие объединения так и называются 
холдингами. В Германии они получили на-
именование связанных предприятий (напри-
мер, концерны).

В мире существуют совместно с 
негосударственными предприятиями 
государственные компании с холдинговой 
структурой. В России впервые же холдинговые 
компании появились после принятия 3 
июля 1991 г. Закона РФ «О приватизации 
государственных и муниципальных предприя-
тий в Российской Федерации». Согласно этому 
закона, холдинги могли организовывать на 
основе предприятий, входящих в объединение 
(ассоциацию, концерн) или находящихся в ве-
дении органов государственного управления с 
согласия антимонопольных органов. 

В Российской Федерации, в отличие от за-
падной модели возникновения холдинговых 
компаний, подобные структуры создава-
лись как форма разгосударствления крупных 
объединений и предприятий и способ реорга-
низации несовместимых с рынком отживших 
государственных управленческих структур.

Для осмысленного оперирования поня-
тием «холдинг», рассмотрение его как от-
дельной хозяйствующей единицы и оценки 
экономической и социальной эффективности 
его функционирования необходимо однознач-
ное понимание данной категории. Результаты 
анализа законодательной и нормативной пра-
вовой базы Российской Федерации свиде-
тельствуют об отсутствии единого подхода к 
определению сущности понятия «холдинг».

На данный момент можно отметить толь-
ко три документа, в которых в какой-либо 
мере законодательно определяет объедения, 
родственные холдингам, и закрепляют их пра-
вовой статус и функционирование. 

1. Федеральный закон Российской Феде-
рации «О финансово-промышленных груп-
пах» от 30.11.1995 № 190 – ФЗ (утратил силу 
согласно Федеральному закона «О призна-
нии утратившим силу Федерального закона 
«О финансово-промышленных группах» от 
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22.06.2007 № 115 – ФЗ). В данном Федераль-
ном законе понятие холдинга как такового не 
фигурировало, а устанавливались правовые 
основы создания, деятельности и ликвидации 
финансово-промышленных групп в Россий-
ской Федерации. Финансово-промышленная 
группа определялась как «совокупность юри-
дических лиц, действующих как основное и 
дочерние общества либо полностью или час-
тично объединивших свои материальные и 
нематериальные активы на основе договора о 
создании финансово-промышленной группы 
в целях технологической или экономической 
интеграции для реализации инвестиционных 
и иных проектов и программ, направленных 
на повышение конкурентоспособности и 
расширение рынков сбыта товаров и услуг, 
повышение эффективности производства, со-
здание новых рабочих мест» [1]. Но в данный 
момент понятие финансово-промышленных 
групп и правовые основы их деятельности 
может рассматриваться исключительно в ка-
честве справочной информации, в связи с тем, 
что данный закон утратил силу [2].

2. Федеральный закон «О банках и банков-
ской деятельности» от 02.12.1990 № 395 -1. В 
данном законе определяется объедение юриди-
ческих лиц в кредитной сфере. Так, банковской 
группой признается «не являющееся юриди-
ческим лицом объединение кредитных орга-
низаций, в котором одна (головная) кредитная 
организация оказывает прямо или косвенно 
(через третье лицо) существенное влияние на 
решение, принимаемые органами управления 
другой кредитной организации (кредитной ор-
ганизацией)» [3]. Из этого следует, что банков-
ским холдингом признается «не являющееся 
юридическим лицом, объединение юридичес-
ких лиц с участием кредитной организации 
(головная организация банковского холдинга), 
имеет возможность прямо или косвенно (через 
третье лицо) оказывать существенное влияние 
на решения, принимаемыми органами управ-
ления кредитной организации» [3]. Данный 
рассматриваемый Федеральный закон, адап-
тирован непосредственно для роботы бан-
ковской деятельности, однако обозначенные 
в нем определения содержат ряд положений, 
применяемых в дальнейшем для формулиров-
ки определения холдинга.

3. «Временное положение о холдинговых 
компаниях», создаваемых при преобразовании 
государственных предприятий в акционерные 
общество», утвержденным Указом Президен-
та РФ «О мерах реализации промышленной 
политики при приватизации государственных 

предприятий» от 16.11.1992 № 1392, опред-
еляет холдинговую компанию как «предприя-
тие, независимо от его организационно-право-
вой формы, в состав активов которого входят 
контрольные пакеты акций других предпри-
ятий» [4]. Одним из недостатков временного 
положения является то, что оно распространя-
ется только на объединения, создаваемые при 
преобразовании государственных предприя-
тий в акционерные общества, а в действитель-
ности деятельность холдингов входит далеко 
за пределы приватизации. Если исходить из 
мнения С.А. Галичего, в целом временное по-
ложение уже не в полной мере соответствует 
предпринимательским реалиям современной 
России [5]. 

Из всего этого можно сделать вывод, что 
в управлении холдинговой компании могут 
находиться только акционерные общества, а 
фактически сфера управления холдинговых 
компаний выходит за сферу исследования.

Исходя из вышеперечисленных нормативно-
правовых актов, следует обратить на 
Федеральный закон «О холдингах». Попытки 
продвижения данного законопроекта проис-
ходили в 1999 г. В конечном итоге, Государ-
ственная дума Российской Федерации приняла 
указанный закон в трех чтениях с поэтапным 
внесением изменений в Проект Федерально-
го закона [6-8], однако, впоследствии, он был 
отклонен Советом Федерации [9]. 

Из этого следует, что разработка и при-
нятие закона «О холдингах» завершилась не-
удачей. Но, по мнению многих экспертов, он 
был не достаточно проработан, так как не 
описывал в полной мере механизмы реализа-
ции содержащихся в нем положений.

В последние время в Российской Федера-
ции появилось огромное количество пред-
приятий, использующих в своих названиях 
термины «холдинг» или «холдинговая компа-
ния». Но в сфере холдингового законодатель-
ства частично сложилась искривление право-
вого поля, так как Временное положение уже 
не соответствует экономическим и предпри-
нимательским реалиям в современной России, 
а Федеральный закон «О холдингах» так и не 
был принят Советом Федерации. 

Отсутствие отраслевого системного зако-
нодательного акта порождает искривление го-
сударственного регулирования экономики, не 
позволяет четко определить организационно-
правовую форму ведения бизнеса и избежать 
ответственности за нарушение требования 
действующего законодательства. Из этого об-
разуется кластер проблем в связи с неопреде-
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ленностью трактовки термина:
- Непризнание единого фонда имущества 

хозяйствующих субъектов, образующих хол-
динг, что не позволяет достаточно обеспечить 
перемещение имущества внутри холдинга.

- «Двойное налогообложение». Хозяйству-
ющие субъекты, образующие холдинг, могут 
неоднократно уплачивать налог, возникающий 
по поводу одного и того же события с точки 
зрения единого собственника бизнеса, уча-
ствующих в производственно-экономической 
цепочки.

- Неопределенность критериев, из которых 
следует, что тот или иной хозяйствующий 
субъект бизнеса можно отнести к холдингу. 
Это является причиной того, что строение, 
структура холдинга, отчетность, не является 
реальной для государственных органов. Так 
как, одна и та же организация может то вхо-
дить, то не входить в официальную структуру 
холдинга. 

Наряду с нормативно-правовой базой про-
анализируем подходы различных авторов, что 
позволит оценить взгляды рассматриваемой 
проблемы с различных точек зрения. 

А.Р. Горбунов определяет холдинг как хо-
зяйствующий субъект, располагающий до-
черними предприятиями и имеющий возмож-
ность контролировать их деятельность [10]. 
Автор, как и его коллеги, использует термин 
«дочернее предприятие». Также, по мнению 
А.Р. Горбунов, определил в компетенцию 
управляющий компании контроль над дея-
тельностью участников холдинга, что крайне 
ограничивает ее полномочия. 

В.С. Белых утверждает, что холдинг – это 
форма предпринимательского объединения, 
группа взаимосвязанных юридических лиц, 
в которой холдинговая компания (осно-
вное общество, головная компания) вправе 
управлять деятельностью других участников 
холдинговых отношений в силу преобладаю-
щего участия в их уставном капитале либо в 
соответствии с договором, либо иным обра-

зом, путем определения принимаемых таки-
ми обществами решений в целях выполнения 
общих задач и обеспечения эффективного 
функционирования холдинга в целом [11]. 
Автор в исследовании приводит определение, 
однако, исключает возможность нахожде-
ния индивидуальных предпринимателей под 
управлением холдинговой компании, но на 
практике такие случаи встречаются.

А.А. Забуев предлагает считать под хол-
дингом объединение предприятий, которое 
включает головную компанию (холдинговую 
компанию) и другие хозяйственные обще-
ства, в отношении которых головная компа-
ния имеет возможность определять решения, 
принимаемые ими [12]. Из предложенной авто-
ром дефиниции нет возможности определить 
круг потенциальных участников холдинга, 
данный понятийный аппарат ограничивается 
терминами «предприятие» и «хозяйственные 
общества».

Выводы. В настоящие время в Россий-
ской Федерации нет нормативно-правовых 
актов, способных определить и регулировать 
деятельность холдингов, которые функцио-
нируют фактически без правового поля. Та-
ким образом, сформулировать определение и 
сущность холдинга, которые имели бы юри-
дическую основу в законодательстве Россий-
ской Федерации, в сложившихся условиях 
видится невозможным. Прежде всего, необ-
ходимо обозначить правомерность включения 
холдинговых образований в Гражданский ко-
декс Российской Федерации, так как законо-
дательное закрепление основ регулирования 
холдингов должно удовлетворить интересы 
бизнеса и экономики. До тех пор, пока в зако-
нодательстве Российской Федерации не будет 
законодательно закреплены основы деятель-
ности холдингов, данные проблемы не будут 
решены, исходя из сформированных опред-
елений, они могут носить исключительно 
справочный, не имеющий под собой законода-
тельной базы характер. 
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ОБМЕЖЕННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У статті досліджено законопроектну роботу для створення ринку земель сільськогосподарського при-
значення та проаналізовано потенційні обмеження обігу земельних ділянок сільськогосподарського призна-
чення для покупців резидентів, іноземців та обмеження розмірів земельних ділянок в Україні та іноземних 
державах.

Ключові слова: обіг земель, ринок земель, землі сільськогосподарського призначення, обмеження.

В статье исследована законопроектная работа для создания рынка земель сельскохозяйственного 
назначения и проанализированы потенциальные ограничения оборота земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения для покупателей резидентов, иностранцев и ограничения размеров земельных 
участков в Украине и иностранных государствах.

Ключевые слова: оборот земель, рынок земель, земли сельскохозяйственного назначения, ограничения.

The article deals with law drafting work for the creation of agricultural land market and potential restrictions of 
turnover of agricultural land for buyers both residents and aliens and limitation of size of land plots in Ukraine and 
foreign countries.

Key words: land turnover, land market, agricultural land, restrictions.

Актуальність статті. Близько п’ятнадцяти 
років обговорюється питання доцільності існу-
вання мораторію на обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення, проте небажання діяти 
всупереч власній вигоді або нерозуміння депу-
татами шкідливого ефекту мораторію не при-
звели до рішучих кроків, виражених у прийнят-
ті необхідних законів. У зв’язку з схваленням 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 
та початком роботи над Дорожньою картою 
земельної реформи, ми вважаємо за необхідне 
проаналізувати обмеження обігу земель сіль-
ськогосподарського призначення [1]. 

Постановка проблеми. Земля, як основне 
національне багатство країни, є невід’ємним 
елементом економічної системи. Мораторій 
на обіг земель сільськогосподарського призна-
чення призвів не тільки до утворення тіньово-
го ринку землі, недонадходження до бюджетів 
мільярдів гривень, порушення права власності 
селян, а й до збитків у вигляді втрати родючос-
ті земель, що пропорційно збільшуються з кож-
ним роком існування мораторію.  

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз законотворчої діяльності зі створення ринку 
земель, зокрема потенційних обмежень обігу 
земель сільськогосподарського призначення в 
Україні та досвіду іноземних держав у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням обмеження обігу земель 
сільськогосподарського призначення в 
Україні увагу приділяли такі науковці як  
I. О. Іконицька, П. Ф. Кулинич, А.М. Мі-
рошниченко, В. В. Носік, А. М. Третяк, 
С. І. Хом’яченко, М.В. Шульга та інші. Вод-
ночас досі не можна вважати розробленими у 
достатній мірі правові засади державного регу-
лювання обігу земель як провідного інструмен-
ту забезпечення інтересів суспільства в умовах 
ринкових земельних відносин.

Виклад основного матеріалу. З часу запро-
вадження мораторію на розгляд до Верховної 
Ради надходило багато законопроектів щодо 
вирішення даної проблеми, спочатку про ринок 
земель, тепер про обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення. Останнім 05.07.2013 
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на сайті Державної служби геодезії картографії 
та кадастру України був розміщений розро-
блений ще Державним агентством земельних 
ресурсів України проект Закону України «Про 
обіг земель сільськогосподарського призна-
чення» (далі – Проект закону про обіг земель) 
[2]. Основною метою даного законопроекту є 
включення до ринкового обігу земель сільсько-
господарського призначення та законодавче 
закріплення шляхів і правових механізмів по-
дальшого розвитку відносин сільськогосподар-
ського землекористування і власності на землі 
сільськогосподарського призначення. 

Проект закону про обіг земель має на меті 
запустити механізм обігу земель, проте він був 
не був покликаний зробити обіг земель сіль-
ськогосподарського призначення вільним та 
необмеженим. Зазначений Проект закону про 
обіг земель передбачає ряд обмежень, які, на 
нашу думку, не є виправданими. Серед таких 
обмежень варто виділити: обмеження розмірів 
землеволодінь, обмеження для резидентів, об-
меження для іноземців, переважне право на ку-
півлю земельної ділянки.

Проаналізуємо детальніше пропоновані в 
законопроекті обмеження обігу земельних ді-
лянок та досвід регулювання зазначених пи-
тань в іноземних державах. 

Проект закону про обіг земель сільсько-
господарського призначення жорстко обмежує 
суб’єктний склад покупців земельних ділянок 
та прав на них. Відтак ними можуть бути:

• держава в особі органів виконавчої влади;
• територіальні громади в особі сільських, 

селищних, міських рад;
• Державний земельний банк, який стовід-

сотково належить державі та не підлягає при-
ватизації;

• громадяни України.
Законопроект намагався запровадити на-

ціональну модель обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення, в якій держава віді-
граватиме роль консолідатора обігу земель та 
забезпечуватиме стабільність і ефективність 
сільськогосподарського землекористування. За 
прикладом Франції, в Україні передбачалось 
створення Державного земельного банку, який 
б забезпечив ефективне управління державни-
ми землями сільськогосподарського призначен-
ня, що передані банку в статутний капітал і не 
підлягають продажу. Крім того, банк повинен 
був бути повноцінним гравцем у сфері купівлі-
продажу земельних ділянок і стати найбільшим 
іпотекодержателем на території України. Зе-
мельний банк був створений, профінансований 
з державного бюджету на належному рівні та 

ліквідований майже через два роки після ство-
рення Законом України № 4784 від 25.04.2014 
та Постановою Кабінету Міністрів України 
«Про ліквідацію публічного акціонерного то-
вариства «Державний земельний банк» № 418 
від 10.09.2014 р. Ліквідацію банку пов’язують 
з політичним рішенням, яке обґрунтовується 
підозрою попереднього уряду у проведенні «ко-
рупційних схем», а саме створення умов для по-
тенційного викупу внесених до банку земельних 
паїв за державні кошти, за заниженими цінами і 
дуже непрозорою схемою у реальних власників. 
Нам видається, що законодавець найближчим 
часом не буде звертатись до моделі обігу земель, 
пов’язаної із створенням Земельного банку, а 
тому зазначимо, що наразі більш доцільним є 
питання можливості набуття земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення фізичними 
і юридичними особами. 

Проект закону про обіг земель визначає, 
що покупцями земельних ділянок можуть бути 
громадяни України, які:

• зареєстровані та не менше трьох років 
проживають у населеному пункті, розташова-
ному в радіусі 20 кілометрів від земельної ді-
лянки, що продається;

• мають намір вести на земельній ділянці 
самостійне товарне сільськогосподарське ви-
робництво;

• мають досвід роботи у сільському 
господарстві чи займаються веденням то-
варного сільськогосподарського виробни-
цтва та зареєстровані як фізичні особи –  
підприємці, або є членами фермерського госпо-
дарства.

На нашу думку, розробники Проекту вдали-
ся до такого кроку, щоб унеможливити набуття 
іноземцями та особами без громадянства права 
власності особисто чи через набуття корпоратив-
них прав в юридичних особах, зареєстрованих в 
Україні чи закордоном. Адже широко відомі ви-
падки отримання контролю над компанією шля-
хом придбання іноземцями корпоративних прав 
українських юридичних осіб. Ми не поділяємо 
підходу заборони набуття права власності на 
земельні ділянки сільськогосподарського при-
значення іноземцями, особами без громадянства 
та юридичними особами, зокрема фермерськи-
ми господарствами, оскільки таке обмеження 
суб’єктного складу не задовольнить одну з цілей 
задля якої пропонується скасувати мораторій – 
раціональне землекористування. 

Також, Проект закону про обіг земель 
пред’являє необґрунтовані вимоги до фізичних 
осіб – покупців земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення. Зокрема, пропону-
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ється встановити вимоги осілості - проживання 
протягом трьох років у населеному пункті, від-
стань від якого до земельної ділянки становить 
не більше 20 кілометрів. На нашу думку, дана 
вимога є дискримінаційною, оскільки не до-
зволяє громадянину України придбати земельну 
ділянку на території іншої адміністративно-те-
риторіальної одиниці з переїздом на постійне 
місце проживання, що може призвести до фор-
мального виконання приписів закону, але не 
відповідатиме фактичній дійсності. Наприклад, 
особа може бути зареєстрована в адміністра-
тивно-територіальній одиниці протягом кількох 
років, проте фактично проживати і керувати на-
йманими працівниками з іншого міста, навіть 
столиці. Крім цього, їй потрібно буде подавати 
довідки про період проживання в населеному 
пункті та довідки про вказівку відстані від на-
селеного пункту до земельної ділянки. Також 
не зовсім зрозуміло, чи зможе особа, яка бажає 
придбати таку земельну ділянку, змінювати міс-
це проживання в межах 20 кілометрової зони на-
вколо земельної ділянки. 

На наш погляд, наведені в Проекті закону ви-
моги осілості не забезпечать реалізації завдань, 
для яких вони встановлюються, та потенційно 
зможуть призвести до поширення корупції за-
для одержання довідок про місце, період прожи-
вання в населеному пункті та про відстань від 
населеного пункту до земельної ділянки.

Ще одним обмеженням земельно-право-
вого регулювання обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення є надання переважного 
права на придбання земельної ділянки. Проект 
закону про обіг земель передбачає дві експози-
ції, тобто два періоди дії пропозиції продавця 
щодо продажу земельної ділянки, який стано-
вить відповідно два і один місяці. 

Переважне право на придбання земельної ді-
лянки у перший період експозиції має держава, 
яка реалізує це право через відповідні органи 
виконавчої влади, територіальні громади, які 
реалізують це право безпосередньо або через 
органи місцевого самоврядування, Державний 
земельний банк у зазначеній послідовності, які 
реалізують переважне право відповідно до цьо-
го Закону.

У другий період строку експозиції переваж-
не право на придбання земельної ділянки мають 
громадяни України – власники суміжних зе-
мельних ділянок та орендар земельної ділянки 
у зазначеній послідовності, які реалізують це 
право відповідно до цього Закону.

Слід зауважити, що у разі продажу част-
ки в праві спільної власності на земельну ді-
лянку сільськогосподарського призначення, 

переважне право на їх придбання мають спів-
власники земельної ділянки, що перебуває у 
спільній власності, без додержання вище на-
ведених вимог продажу.

Проект закону про обіг земель фактично на-
дає державі чи територіальній громаді виключне 
право на придбання земельних ділянок сільсько-
господарського призначення протягом першого 
періоду експозиції. Видається мало вірогідним, 
що земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення зможуть дочекатись другого пе-
ріоду експозиції та бути проданими за найви-
щою ціною орендарю чи власникам суміжних 
земельних ділянок.

П.Ф. Кулинич вважає, що в Проекті за-
кону про обіг земель доцільно передбачити 
право продавця земельної ділянки сільсько-
господарського призначення виставити її на 
продаж на земельному аукціоні, а державі та 
територіальним громадам надати переважне 
право на придбання ділянки за найвищою 
ціною, яку запропонують інші учасники аук-
ціону [3]. Ми також погоджуємося з даною 
позицією, адже одним з завдань майбутнього 
закону є забезпечення інтересів власників зе-
мельних ділянок, котрі не бажають займатися 
сільським господарством.

Цікаво зазначити, що для покупців-резиден-
тів передбачаються не тільки вимоги осілості 
та територіальної прив’язаності до земельної 
ділянки, а й вимоги професійного досвіду. Схо-
жий підхід використано у Словаччині, де згідно 
з новим Законом № 140/2014 про набуття права 
власності на землі сільськогосподарського при-
значення та про внесення змін і доповнень до 
деяких законодавчих актів [4], власник може пе-
редати землі сільськогосподарського призначен-
ня тільки (а) покупцю, який займається бізнесом 
у харчовій сфері або здійснює сільськогоспо-
дарську діяльність («фермер») в місцевості, де 
знаходиться земельна ділянка, принаймні, три 
роки до передачі; (б) існуючому співвласнику 
земельної ділянки сільськогосподарського при-
значення; або (в) особі, пов’язаній з власником, в 
тому випадку, якщо власником є фізична особа.

Закон вимагає від власника передавати зе-
мельні ділянки сільськогосподарського призна-
чення тільки покупцям, які постійного прожи-
вають або мають місце реєстрації в Словаччині, 
принаймні, десять років до відчуження. Крім 
того, власник зобов’язаний віддавати перевагу 
таким зацікавленим покупцям в наступному 
порядку:

1. покупцю, який є фермером в місцевості, 
де сільськогосподарська земельна ділянка зна-
ходиться, принаймні, протягом трьох років, або;



56

№1 / 2015 р.
♦

2. покупцеві, який був фермером в сусідній 
місцевості, принаймні, протягом трьох років;

3. покупцеві, який є фермером в будь-якій 
місцевості в Словаччині;

4. якщо немає покупця, що відповідає кри-
теріям, викладеним вище, то земельна ділянка 
може бути продана будь-якому покупцеві, який 
мав дозвіл на проживання або місце реєстрації 
в Словаччині, принаймні, протягом десяти ро-
ків, але тільки за ціною не нижчою, ніж тією, 
що була опублікована в оферті.

Виконання цих умов повинні бути підтвер-
джені відповідним органом місцевої влади. В 
протилежному випадку передача прав на зе-
мельну ділянку не буде зареєстрована в Сло-
вацькому земельному реєстрі.

Видається, що така черговість покупців 
сильно дискримінувала словацьких селян з ін-
ших регіонів (не тих, де знаходиться земля) та 
іноземних фермерів ЄС. Крім того, покупець 
землі потребує постійного місце проживання 
або місце реєстрації в Словаччині, принаймні, 
протягом десяти років, якщо він не є так званим 
молодим фермером у віці до сорока 40 років. 
Це обмеження може бути в протиріччі з ціннос-
тями та цілями Європейського Союзу, викладе-
ними в Конституційному договорі такими як, 
«свободи, безпеки та справедливості без вну-
трішніх кордонів» і «внутрішнього ринку, де 
конкуренція є вільною і неспотвореною»). Дані 
вимоги були введені в дію минулого року, що 
може відображати тенденцію правотворчості у 
деяких країнах Європейського Союзу, та вико-
ристане для гармонізації законодавства Украї-
ни із законодавством Європейського Союзу, 
проте, на наше переконання, обмеження такого 
роду не зроблять ефективним оборот земель 
сільськогосподарського призначення в Україні. 

Проект закону про обіг земель передбачає, 
що іноземці, особи без громадянства, іноземні 
держави, міжнародні урядові та неурядові ор-
ганізації, юридичні особи не можуть набувати 
у власність земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, крім набуття їх у спад-
щину за Законом. Якщо зазначені вище особи 
отримали такі земельні ділянки у спадщину, то 
вони зобов’язані відчужити їх протягом одного 
року з дати набуття. Тобто пропонується зовсім 
не надавати законодавчої можливості купляти 
землю юридичним особам, що зареєстровані в 
Україні, та іноземним фізичним і юридичним 
особам. Фактично така заборона покликана 
не допустити створення вільного ринку землі, 
який би визначив справжню ринкову вартість 
земель сільськогосподарського призначення та 
задовольнив інтереси селян власників. Підходи 

від цілковитої заборони до широкого дозволу 
набувати землі іноземцями у власність зале-
жить від економічних та соціальних традицій 
різних країн.

В Російській Федерації згідно Закону РФ 
«Про обіг земель сільськогосподарського при-
значення» іноземні громадяни, юридичні особи 
та особи без громадянства можуть мати земель-
ні ділянки сільськогосподарського призначення 
виключно на умовах оренди [5, 12].

Згідно з Актом про захист фермерства в ка-
надській провінції Саскачеван забороняється 
володіння сільськогосподарськими землями 
іноземним громадянам та корпораціям [6]. Така 
заборона встановлена також у Туреччині, Угор-
щині та Марокко [7, 26]. 

Деякі країни, хоча і дозволяють іноземцям ку-
пувати сільськогосподарські угіддя, проте вводять 
певні обмеження. Наприклад, в Іспанії іноземці 
не можуть придбати більше 15% земель кожно-
го муніципалітету, в Бразилії – 25%, в Латвії –  
50%. Італія, Польща, Сальвадор, низка штатів 
США надають іноземцям конкретної країни 
права на землю за умови, що ця країна взамін 
надає рівні права на землю їх громадянам. Япо-
нія, Бразилія, Чехія дозволяють купувати землю 
тільки тим іноземцям, які проживають у їх країні 
постійно, тобто не менше сто вісімдесяти трьох 
днів на рік, а Великобританія, Монако, Швейца-
рія - якщо вони отримали дозвіл на проживання 
в цій країні [7, 27].

Ще одним обмеженням земельно-правового 
регулювання обігу земель є встановлення об-
межень, пов’язаних з розміром земельних діля-
нок (як мінімальним, так і максимальним), що є 
важливим засобом запобігання як фрагментації 
земель, так і надмірної концентрації землі у од-
ного власника. Такі обмеження більш характерні 
для країн з перехідною економікою та для кра-
їн з обмеженою кількістю земельних ресурсів і 
встановлюються на муніципальному або регіо-
нальному рівні. Проект закону про обіг земель 
передбачає, що у приватній власності громадян 
України можуть перебувати земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення загальною 
площею до 100 гектарів, крім набуття таких зе-
мельних ділянок у спадщину за законом. 

Варто звернути увагу, що у разі спадкування 
за заповітом земельних ділянок та перевищення 
внаслідок цього загальної площі земельних ді-
лянок сільськогосподарського призначення, яка 
може перебувати у власності одного громадя-
нина України, громадянин зобов’язаний відчу-
жити земельну ділянку протягом одного року, 
щоб привести загальну площу належних йому 
земельних ділянок до 100 гектарів. 
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На нашу думку, таке обмеження є необґрун-
тованим, оскільки за оцінками економістів ефек-
тивне сільськогосподарське виробництво у Лі-
состепу та Степу України можливе на ділянках 
площею 500-700 га. Мораторій на відчуження 
земель ставить у скрутне становище україн-
ських селян, які не здатні фізично самостійно 
обробляти земельні частки (паї), що в середньо-
му становлять 4 га, та не можуть продати таку ді-
лянку для більш ефективного ведення сільсько-
го господарства. Навіть у країнах Європейського 
Союзу, площа земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення яких значно менша, ніж 
в Україні, середній розмір земельних ділянок 
фермерського господарства становить 32 га.

Крім того, механізм відчуження земельних 
ділянок у разі перевищення граничної загаль-
ної площі земельних ділянок може призвести 
до порушення прав громадян. Можуть виник-
нути ситуації, де щоб відчужити кілька гектарів 
із земельного масиву, власнику за власні кошти 
потрібно сформувати земельну ділянку, напри-
клад, розміром 1 га. Щоб уникнути вкраплен-
ня земельної ділянки в масиві та виконувати 
обов’язок добросовісного землевласника, така 
ділянка повинна бути сформована останнім на 
окраїні масиву, що може суперечити інтересам 
власника через ряд суб’єктивних причин.

Також згаданий механізм відчуження «за-
йвих земельних ділянок» передбачає поступо-
ве зниження продажної ціни земельної ділянки 
кожні три місяці на десять відсотків, що в кінце-
вому результаті може призвести до відчуження 
земельної ділянки за безцінь, а отже, і порушен-
ня права власності продавця.

Слід зауважити, що п. 13 Перехідних поло-
жень Земельного кодексу України встановлю-
вав обмеження у розмірі 100 га до 01.01.2015, і 
його дія не продовжена. Тому можна говорити 
про можливість акумулювання власниками зе-
мельних ділянок площею більше 100 га тепер і у 
випадку спадкування за заповітом чи укладення 
договорів міни відповідно до закону, що відзна-
чаємо як позитивне зрушення у процесі рефор-
мування.

Отже, на нашу думку, встановлення обме-
жень мінімального розміру земельних ділянок 
є недоцільним, оскільки це створюватиме до-
даткові тягарі для власника стосовно обов’язку 
збільшити чи зменшити площу його земель, а 
ефективність ведення господарства не залежати-
ме від мінімального розміру земельної ділянки. 
Ми також не підтримуємо і встановлення обме-
жень максимального розміру земельних ділянок, 
але для досягнення соціального порозуміння та 
нібито убезпечити державу від узурпації олігар-

хами всіх земель сільськогосподарського при-
значення, можемо погодитись на встановлення 
максимального розміру 700 га для ефективного 
ведення товарного сільгоспвиробництва. Ми 
вважаємо такий розмір доцільним, оскільки він 
співвідноситься з розміром родючих земель кра-
їни. В цей же час дане обмеження не буде дієвим 
у випадку встановлення дозволу набуття земель-
них ділянок юридичними особами, що можуть 
мати єдиного кінцевого вигодонабувача. Для 
порівняння, в Угорщині максимальний розмір 
ділянок сільськогосподарського призначення 
становить не більше 300 га; в Румунії – не біль-
ше 200 га; у Данії – не більше 30 га; в Південній 
Кореї – не більше 3 га в агрозоні та 10 га за агро-
зоною, але не менше 0,1га; в Японії – не більше 
3 га (для о. Хоккайдо – до 12 га) [8, 25].

Згідно з Актом про захист фермерства в 
провінції Саскачеван в Канаді забороняєть-
ся громадянам Канади з інших провінцій мати 
у власності більше 320 акрів (~ 130 га) земель 
сільськогосподарського призначення; місцевим 
юридичним особам мати у власності більше 
320 акрів земель; іншим канадським юридич-
ним особам мати у власності більше 10 акрів  
(~ 4 га) земель сільськогосподарського призна-
чення [6].

Зважаючи на поширену практику законо-
давчого регулювання максимального розміру 
земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення, ми схиляємося до позиції, що таке об-
меження повинно діяти в країнах з обмеженими 
земельними ресурсами, та повинно мати на меті 
встановлення відповідного розміру земель для 
найбільш ефективного сільськогосподарського 
виробництва.

Висновки, зроблені за результатами до-
слідження. Законодавчі спроби створення рин-
ку земель сільськогосподарського призначення 
зводиться до фактичного обмеження обігу зе-
мель, що не матиме ефективного впливу на на-
повнення державного та місцевого бюджетів, 
полегшення ведення сільськогосподарського 
товаровиробництва, збереження та якісних ха-
рактеристик земель. 

Ми вважаємо, що останній Проект закону 
про обіг земель сільськогосподарського при-
значення із запровадженням Державного зе-
мельного банку не знайшов підтримки серед 
народних депутатів, а тому потрібно знову по-
чинати законотворчу роботу, яка триватиме не 
відомий період часу та не дасть жодних гаран-
тій що до скорого зняття мораторію на землі 
сільськогосподарського призначення. Тому 
важливим є іноземний досвід регулювання 
ринку сільськогосподарських земель, зокрема 



58

№1 / 2015 р.
♦

в країнах Європейського Союзу, що здійсню-
ється шляхом встановлення ряду обмежень. 
Проте для України, яка знаходиться без ринку 
сільськогосподарських земель, встановлення 
обмежень для покупців резидентів, інозем-

ців та обмеження розмірів земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення значно 
уповільнить ринковий оборот земельних ді-
лянок та не задовольнить завдання, для яких 
планується створення ринку земель. 
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ 
ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

У статті досліджено правовий режим використання та охорона земель, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, аналізуються питання поділу радіоактивно-забруднених територій на відповідні 
зони.

Ключові слова: землі, стан земель, грунт, забруднення, охорона.

В статье исследован правовой режим использования и охраны земель, которые пострадали вслед-
ствии Чернобыльской катастрофи, анализируются вопросы разграничения радиоактивно-загрязненных 
територий на соответствующие зоны.

Ключевые слова: земли, состояние земель, грунт, загрязнение, охрана.

In the article the legal regime of land use and protection, which are affected by the Chernobyl disaster, ana-
lyzes the issues of delimitation of radioactively contaminated territories in the respective zones.

Key words: land, state land, soil, pollution, protection.

Чорнобильська катастрофа створила на зна-
чній території України небезпечну для здоров’я 
людей і навколишнього середовища радіаційну 
обстановку. Одним із результатів аварії стало 
забруднення радіонуклідами понад 4,6 млн гек-

тарів земель у 74 районах 11 областей, у тому 
числі 3,1 млн гектарів ріллі. 3 господарського 
використання було вилучено 119 тис. гектарів 
сільськогосподарських угідь, у тому числі 65 
тис. гектарів ріллі. 
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Катастрофічне радіоактивне забруднення 
земель України, що сталося внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, не має аналогів у світі ні 
за масштабами, ні за глибиною економічних, со-
ціальних і екологічних наслідків. З метою змен-
шення дії радіаційного опромінення на здоров’я 
людини та на екологічні системи законодавство 
закріплює та гарантує забезпечення режиму ви-
користання та охорони вказаних територій.

В сучасних умовах надзвичайну вагу має 
питання щодо правового режиму викорис-
тання і охорони земель, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи, що й 
обумовлює актуальність даного досліджен-
ня. Слід відзначити, що питання правового 
режиму техногенного забруднення земель не 
були предметом окремих комплексних науко-
вих досліджень і розглядалися, переважно в 
контексті охорони земель цілому у працях як 
українських, так і російських вчених у галу-
зі земельного права, зокрема В.І. Андрейцева,  
Г.І. Балюк, М.В. Краснової, П.Ф. Кулинича, 
Ю.С. Шемшуценка, М.В. Шульги та ін. 

Першим кроком у механізмі правового регу-
лювання використання та охорони техногенно 
забруднених земель стала постанова Верховної 
Ради УРСР «Про невідкладні заходи щодо за-
хисту громадян від наслідків Чорнобильської 
катастрофи» від 01 серпня 1990 р. [2]. Як спра-
ведливо зазначається у юридичній літературі, 
положення цієї постанови носили в основному 
політико-декларативний характер і конкрет-
ного правового режиму не передбачали [1]. 
Значення цієї постанови полягала в тому, що 
вперше на законодавчому рівні було зроблено 
спробу визначити порядок використання раді-
аційно забруднених земель у результаті аварії 
на ЧАЕС.

Детальну конкретизацію питання щодо 
подолання та ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС отримали із прийняттям Закону Укра-
їни «Про правовий режим території, що за-
знала радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 
1991 р. [3]. Законом були врегульовані пи-
тання поділу території на відповідні зони, 
режим їх використання та охорони, умови 
проживання та роботи населення, господар-
ську, науково-дослідну та іншу діяльність в 
цих зонах; закріплює і гарантує забезпечення 
режиму використання та охорони вказаних 
територій із метою зменшення дії радіоак-
тивного опромінення на здоров’я людини та 
екологічні системи.

Законом визначено, що до територій, які 
зазнали радіоактивного забруднення внаслі-

док Чорнобильської катастрофи, належать 
території, на яких виникло стійке забруднен-
ня навколишнього середовища радіоактив-
ними речовинами понад доаварійний рівень 
і яке потребує вжиття заходів щодо радіацій-
ного захисту населення та інших спеціальних 
втручань, спрямованих на необхідність обме-
ження додаткового опромінення населення, 
зумовленого Чорнобильською катастрофою, 
та забезпечення його нормальної господар-
ської діяльності. До зон радіоактивного за-
бруднення повністю або частково віднесено 
територію 74 районів 12 областей (Київська, 
Житомирська, Рівненська, Чернігівська, Ві-
нницька, Івано-Франківська, Волинська, Чер-
нівецька, Черкаська, Сумська, Тернопільська, 
Хмельницька). 

 Залежно від рівня забруднення ґрунтів, ст. 
2 Закону України «Про правовий режим тери-
торії, що зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» визна-
чає такі зони радіоактивно забруднених тери-
торій:

1) зона відчуження – це територія, з якої 
проведено евакуацію населення в 1986 році (30 
км від епіцентру вибуху);

2) зона безумовного (обов’язкового) відсе-
лення (50-60 км від епіцентру вибуху);

3) зона гарантованого добровільного відсе-
лення;

4) зона посиленого радіоекологічного 
контролю.

Межі зон установлюються та перегляда-
ються Кабінетом Міністрів України на основі 
експертних висновків Національної академії 
наук України, центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечують формування державної 
політики у сферах охорони здоров’я, управлін-
ня зоною відчуження та зоною безумовного 
(обов’язкового) відселення, подолання наслід-
ків Чорнобильської катастрофи, охорони на-
вколишнього природного середовища, безпеки 
використання ядерної енергії, центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері нагляду (контролю) в агропро-
мисловому комплексі, за поданням обласних 
рад і затверджуються Верховною Радою Укра-
їни.

Законом України «Про правовий режим 
території, що зазнала радіоактивного забруд-
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
визначено, що території зон відчуження та без-
умовного (обов’язкового) відселення визнача-
ються як радіаційно небезпечні землі. Це зем-
лі, на яких неможливе подальше проживання 
населення, одержання сільськогосподарської 
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та іншої продукції, продуктів харчування, що 
відповідають допустимим рівням вмісту радіо-
активних речовин, або які недоцільно викорис-
товувати за екологічними умовами.

Так, відповідно до статей 12-14 цього За-
кону землі зон відчуження та безумовного 
(обов’язкового) відселення виводяться 3 гос-
подарського обороту, відмежовуються від су-
міжних територій і переводяться до категорії 
радіаційно небезпечних земель. У цих зонах 
забороняється постійне проживання населен-
ня; здійснення діяльності з метою одержання 
товарної продукції без спеціального дозволу 
Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи; пере-
бування осіб, які не мають на це спеціального 
дозволу, а також залучення до роботи осіб без 
їх згоди; вивезення за межі зон без спеціаль-
ного дозволу Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської ката-
строфи землі, глини, піску, торфу, деревини, 
а також заготівля і вивезення рослинних кор-
мів, лікарських рослин, грибів, ягід та інших 
продуктів побічного лісокористування, за ви-
нятком зразків для наукових цілей; винесення 
або вивезення із зон будівельних матеріалів і 
конструкцій, машин і устаткування, домашніх 
речей тощо без спеціального дозволу Міністер-
ства України з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи і дозиметричного 
контролю; ведення сільськогосподарської, лісо-
господарської, виробничої та іншої діяльності, 
а також будівництво без спеціального дозволу 
Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від на-
слідків Чорнобильської катастрофи; випасання 
худоби, порушення середовища перебування 
диких тварин, спортивне та промислове по-
лювання та рибальство; перегін тварин, сплав 
лісу. В’їзд на територію зони і виїзд з неї здій-
снюються тільки за спеціальними перепустка-
ми з обов’язковим дозиметричним контролем 
людей та транспортних засобів. Транзитний 
проїзд усіх видів транспорту здійснюється за 
спеціальними перепустками, що видаються 
Адміністрацією зони. 

У зонах відчуження та безумовного 
(обов’язкового) відселення спеціалізованими 
підрозділами здійснюються обов’язкові захо-
ди щодо запобігання винесенню радіонуклідів 
з території зон і радіоактивному забрудненню 
навколишнього середовища; моніторингу ста-
ну природного середовища та медикобіоло-

гічного моніторингу; утримання території в 
належному санітарному і пожежобезпечному 
стані; застосування методів фіксації радіону-
клідів на місцевості.

Контроль за виконанням зазначених за-
ходів здійснюється на території зони відчу-
ження адміністрацією зони, зони безумовного 
(обов’язкового) відселення - відповідними об-
ласними радами.

До радіоактивно забруднених земель нале-
жать території зон гарантованого добровільно-
го відселення та посиленого радіоекологічного 
контролю. Це землі, які потребують проведен-
ня заходів радіаційного захисту та інших спе-
ціальних втручань, спрямованих на обмеження 
додаткового опромінення, 

зумовленого Чорнобильською катастро-
фою, та забезпечення нормальної господар-
ської діяльності. 

У зоні гарантованого добровільного від-
селення встановлюється менш жорсткий пра-
вовий режим. Тут забороняється будівництво 
нових, розширення діючих підприємств, без-
посередньо не пов’язаних із забезпеченням ра-
діоекологічного, соціального захисту населен-
ня, а також умов його життя та праці; будь-яка 
діяльність, що погіршує радіоекологічну ситу-
ацію; природокористування, яке не відповідає 
вимогам норм радіаційної безпеки; внесення 
пестицидів, гербіцидів, отрутохімікатів без 
спеціального дозволу відповідних органів Ка-
бінету Міністрів України; залучення школярів, 
учнів і студентів до робіт, які можуть негативно 
вплинути на стан їх здоров’я. У цій зоні постій-
но здійснюються заходи щодо зниження ризи-
ку захворюва ності населення у зоні гаранто-
ваного добровільного відселення, перелік яких 
встановлюється статтею 17 Закону.

До радіоактивно забруднених земель при-
рівнюються також землі, надані відповідно 
до ст. 37 Закону України «Про використан-
ня ядерної енергії та радіаційну безпеку» для 
розміщення ядерних установок та об’єктів, а 
також земельні ділянки, на яких розміщують-
ся сховища радіоактивних відходів та об’єкти, 
призначені для поводження з радіоактивними 
відходами (ст. 25 Закону України «Про пово-
дження з радіоактивними відходами» (1995). 
Надання земельних ділянок для розміщення 
ядерних установок та об’єктів, призначених 
для поводження з радіоактивними відходами, 
провадиться в порядку і на умовах, визначених 
земельним законодавством та законодавством 
про охорону навколишнього природного серед-
овища України.

Так, відповідно до ст. 26 Закону України 
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«Про поводження з радіоактивними відхода-
ми» визначаються види діяльності, забороне-
ні на територіях, відведених під сховища ра-
діоактивних відходів, та об’єкти, призначені 
для поводження з радіоактивними відходами: 
земельні ділянки, відведені під сховища ра-
діоактивних відходів, виводяться з господар-
ського обороту і відмежовуються від суміжних 
територій санітарно-захисними зонами, в меж-
ах яких забороняється: проживання населення; 
здійснення всіх видів водокористування, лісо-
користування та користування надрами, за ви-
нятком зумовлених затвердженими проектами; 
проведення наукових досліджень без спеціаль-
них дозволів; здійснення без спеціального до-
зволу сільськогосподарської, лісогосподарської 
та іншої виробничої діяльності, спрямованої на 
одержання товарної продукції, а також будів-
ництво об’єктів соціального та громадського 
призначення; будь-яка інша діяльність, яка не 
забезпечує режим радіаційної безпеки [4].

Законом встановлюється також правовий ре-
жим зони посиленого радіоекологічного контр-
олю Так, у зоні посиленого радіоекологічного 
контролю забороняється будівництво оздоров-
чих закладів (санаторіїв, таборів, будинків від-
починку) та нових підприємств, які шкідливо 
впливають на здоров’я населення і навколишнє 
середовище; будь-яка діяльність, що погіршує 
радіоекологічну ситуацію; внесення отрутохі-
мікатів без спеціального дозволу;

залучення школярів, учнів і студентів до 
робіт, які можуть негативно вплинути на стан 
їхнього здоров’я.

 На теперішній час до зони відчуження 
відносяться 76 населених пунктів, до зони 
безумовного (обов’язкового) відселення –  
92 населених пункти, до зони гарантовано-
го добровільного відселення – 834 населених 
пункти, до зони посиленого радіоекологічного 
контролю – 654 населених пункти.

Державний контроль за додержанням пра-
вового режиму в зонах, що зазнали радіоак-
тивного забруднення, здійснюється обласними 
Радами народних депутатів, їх виконавчими 
органами, а також уповноваженими на те дер-
жавними органами.

Національній комісії радіаційного захисту 
було дано право встановлювати додаткові кри-
терії забрудненості ґрунту радіонуклідами з по-
дальшим затвердженням таких критеріїв Вер-
ховною Радою України. Ця ж комісія спільно з 
Національною академією наук України, Мініс-
терством охорони здоров’я України, Міністер-
ством України з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Міністерством 
аграрної політики України, Міністерством 
екології та природних ресурсів України, за по-
данням обласних рад видає експертні висновки 
щодо встановлення та перегляду Кабінетом 
Міністрів України та затвердження Верховною 
Радою України критеріїв розмежування катего-
рій зон щодо радіаційного захисту населення, 
меж зон радіоактивно забруднених та радіацій-
но небезпечних земель.

 Найвище забруднення мають поліські об-
ласті України, в яких, крім того, виникла низка 
екологічних проблем, обумовлених осушенням 
та інтенсивним використанням у сільському 
господарстві земель. 12 постраждалих від ката-
строфи областей України (74 адміністративних 
райони) належать до різних природно-госпо-
дарських регіонів і володіють різним за струк-
турою природно-ресурсним, соціально-еконо-
мічним і людським потенціалом. В той же час 
помітна перевага земельних, водних, лісових та 
природно-рекреаційних ресурсів в інтеграль-
ному природноресурсному потенціалі облас-
тей відразу засвідчила першочергову вразли-
вість від радіаційного забруднення таких сфер 
життєдіяльності суспільства, якими є сільське, 
лісове та водне господарство, рекреація – тоб-
то сфер, які розвиваються на стику повноцін-
ного використання природи та задоволення 
людських потреб і фактично виконують, крім 
інших, важливі еколого-соціальні функції. Піс-
ля Чорнобильської катастрофи деякі регіони 
значною мірою втратили свій екологічний по-
тенціал і є обмежено придатними для розвитку 
й розміщення насамперед вказаних вище сфер 
господарства.

Екологічні і соціальні пріоритети, які ви-
значені для розвитку забруднених областей, 
означають не стільки повернення до традицій-
ного для них землекористування, скільки його 
оптимальну зміну з метою нерозповсюдження 
радіонуклідів, їх закріплення і переорієнтацію 
розвитку певних галузей з урахуванням сьогод-
нішніх умов і потреб регіонів. Так, наприклад, 
поліська частина Житомирської, Київської, 
Чернігівської областей, що традиційно вико-
ристовувалася населенням для потреб оздо-
ровлення, відпочинку, полювання, рибальства і 
спортивних змагань, на сьогоднішній день вже 
не може використовуватися населенням для 
безпосереднього контакту з природою в обся-
зі, який потрібен такій великій агломерації, як 
Київська. В той же час слід позитивно сприй-
мати пропозицію про створення на території 
зони відселення (а може, і поза її межами) раді-
оекологічного заповідника з метою проведення 
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унікальних спостережень за станом природних 
процесів, тим більше що такий заповідник іс-
нує на території сусідньої Білорусі. Не можна 
не відзначити й виняткову роль лісу в локалі-
зації забруднення в перші роки після аварії. 
Варто і сьогодні наголошувати на інтенсивно-
му лісорозведенні і активізації лісомеліоратив-
них заходів на забруднених територіях, але не 
з метою промислового лісокористування, а для 
нормалізації радіоекологічної ситуації і можли-
вого повернення деяких площ до використання 
у сільському господарстві або залісення най-
більш забруднених угідь.

 Негайно після аварії на ЧАЕС в Україні 
була сформована розвинута інфраструкту-
ра наукового супроводу робіт з моніторингу і 
сільськогосподарської реабілітації забрудне-
них територій. На базі наукового потенціалу 
УААН, НАНУ, спеціально створеного УкрНДІ 
сільськогосподарської радіології (УНДІСГР), 
за активної участі вчених і фахівців МОЗ Укра-
їни, Українського наукового центру радіаційної 
медицини та Укркомгідромету в стислі строки 
в Україні сформована наукова радіоекологічна 
школа, яка методично забезпечила моніторинг 
забруднених земель, своєчасну об`єктивну 
оцінку радіаційного стану, опрацювала та 
адаптувала до конкретних екологічних умов 
рекомендації по веденню сільського, лісового 
і водного господарства, обґрунтувала радіацій-
ні нормативи та контрольні рівні забруднення 
ґрунту і води, а також сільськогосподарської 
та лісової продукції. Програма наукового су-
проводу об`єднала біля 50 наукових установ 
(НАНУ, УААН, УНДІСГР та ін.), що дало змогу 
комплексно опрацьовувати і вирішувати широ-
кий спектр наукових радіологічних проблем. 

Відпрацьовано та впроваджено контр-
заходи у всіх галузях сільськогосподар-

ського виробництва. В землеробстві –  
це спеціальні технології рекультивації за-
бруднених земель: обробіток ґрунту, внесення 
вапнякових матеріалів та мінеральних добрив 
у нетрадиційних співвідношеннях і дозах, ви-
користання місцевих копалин тощо. Зниження 
радіоактивності продукції при цьому складає 
1,5 - рази. Особливо висока ефективність до-
сягається покращанням луків та пасовищ, коли 
радіоактивність кормів і тваринницької продук-
ції зменшується в 4-16 разів.

Дослідники впевнено констатують: радіа-
ційна ситуація на забруднених територіях зна-
чно покращилась, стабілізувалась та є прогно-
зованою. Сьогодні практично на всій території, 
окрім зони відчуження, можна одержувати 
сільськогосподарську продукцію, що відпо-
відає гігієнічним нормам. Вчені підтримують 
ідею вирощувати на чорнобильських землях 
технічні культури, які стануть сировиною для 
виробництва біоетанолу і біодизелю. Все це 
означає, що розвиток окремих галузей не згор-
тається повністю, а акценти у функціонально-
му призначенні територій значно зміщуються. 

Підсумуючи викладене, слід зазначити, що 
усунення наслідків Чорнобильської катастро-
фи залежить від належного законодавчого ви-
значення правового режиму різних за ступенем 
радіоактивного забруднення територій і заходів 
щодо його правового забезпечення. Радіоак-
тивні землі потребують проведення заходів ра-
діаційного захисту та інших спеціальних втру-
чань, спрямованих на обмеження додаткового 
опромінення, зумовленого Чорнобильською ка-
тастрофою, та забезпечення нормальної госпо-
дарської діяльності. Наслідком цього повинна 
стати відповідним чином організована структу-
ра землекористування з домінантою на соціаль-
них та екологічних пріоритетах розвитку.
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ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОТНИХ 
УМОВ ДОГОВОРУ ЕМФІТЕВЗИСУ

Договірні відносини в сфері використання земель для сільськогосподарських потреб набувають поши-
рення в наш час. Розвиваються договірні відносини у земельному праві, через що питання прав на чужі 
земельні ділянки потребують удосконалення та розвитку. Стаття присвячена характеристиці договору вико-
ристання земель для сільськогосподарських потреб (емфітевзису), аналізу його істотних умов та проблем 
вдосконалення законодавства у вказаній сфері.

Ключові слова: емфітевзис, земельне право, земельно-правові договори.

Договорные отношения в сфере использования земель для сельскохозяйственных нужд получают рас-
пространение в наше время. Развиваются договорные отношения в земельном праве, из-за чего вопрос 
прав на чужие земельные участки требуют совершенствования и развития. Статья посвящена характери-
стике договора использования земель для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), анализа его суще-
ственных условий и проблем совершенствования законодательства в указанной сфере.

Ключевые слова: эмфитевзис, земельное право, земельно-правовые договоры. 

Сontractual relations in the use of land for agricultural purposes to spread in our time. Develop contractual 
relations in land law, which is why the issue of rights to other people’s land in need of improvement and develop-
ment. The article is devoted to the contract of land use for agricultural purposes (perpetual lease), an analysis of 
its essential conditions and problems of improvement of legislation in this area. 

Key words: emphyteusis, land law, land law contracts. 

Перехід України до ринкової економіки, важ-
ливі політичні, економічні та соціальні процеси 
в державі зумовлюють потребу у вдосконаленні 
правової системи України та приведенні у від-
повідність до міжнародних стандартів правово-
го статусу особи, зокрема в частині її майнових 
прав. У Цивільному кодексі України від 16 січня 
2003 року простежуються тенденції визнання 
пріоритету приватного права і всебічного захис-
ту інтересів та прав людини. Одним з найваж-
ливіших елементів правового статусу особи є 
право власності. Воно закріпляє стан «привлас-
неності», «приналежності» певних матеріаль-
них благ конкретній особі, є основою свободи 
індивідуума й економічних відносин в суспіль-
стві. Але цей стан може бути реалізований також 
і за допомогою інших майнових прав, які мають 
абсолютний характер і разом з правом власності 
складають комплексний інститут речових прав. 
Серед норм цього інституту значне місце займає 
група норм, пов’язаних з правом користування 
чужою земельною ділянкою для сільськогоспо-
дарських потреб (емфітевзис), що зумовлено, 
передусім, об’єктом правового регулювання, 
яким у цих відносинах виступає земля.

Проблеми правових відносин в сфе-
рі користування землею для сільськогос-
подарських проблем висвітлено в працях  

В. Уркевича, Гутьєвої В.В., П. Кулінича,  
О. Підопригори, Є. Харитонова тощо.

Метою статті є визначення та охарактеризу-
вання істотних умов договору емфітевзису.

Відомі ще з часів римського права обме-
жені речові права знайшли своє закріплення 
в сучасних законодавствах континентальної 
правової системи, будучі різними за обся-
гом, змістом, видами залежно від соціально-
економічних потреб тієї чи іншої держави. 
В австрійських правових нормах, які діяли 
у ХІХ – на початку ХХ ст. на західноукра-
їнських землях, детально врегульовано дов-
гострокове спадкове користування чужою 
землею. Спадковий орендар, як і емфітевта, 
мав право на власний розсуд користуватись 
землею для сільськогосподарських потреб, 
а також ніс всі повинності, покладені на зе-
мельну ділянку або маєток. Власник земель-
ної ділянки мав право на одержання плати 
за користування земельною ділянкою; у разі 
невиконання умов договору або порушення 
орендарем чинного законодавства вимагати 
розірвання договору і відшкодування завда-
них збитків, проте він не користувався у разі 
відчуження орендарем права користуван-
ня земельною ділянкою правом переважної 
його купівлі. Отже, в австрійському праві, 
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яке було чинним на західноукраїнських зем-
лях, мала місце рецепція положень римсько-
го емфітевзису.[1, с. 3]

Україна реціпіювала поняття емфітевзису, 
Цивільний (глава 33) [2] та Земельний (глава 
16а) [3] кодекси регулюють даний вид речових 
прав. Емфітевзис визначається як право корис-
тування земельною ділянкою для сільськогос-
подарських потреб. Емфітевзис встановлюєть-
ся договором між власником земельної ділянки 
і особою, яка виявила бажання користуватися 
цією земельною ділянкою для сільськогос-
подарських потреб (землекористувач, «емфі-
тевт»). У подальшому останній може відчу-
жувати своє право користування та передавати 
його у спадок. В договорі встановлюється вар-
тість передачі емфітевтичного права (можливо 
й безоплатно) та плата за користування цим 
правом, які емфітевт має сплачувати власнику 
в певний спосіб і у певний термін.

Емфітевзис характеризується такими озна-
ками:

1) це – речове право користування чужою 
земельною ділянкою. Суб’єкт емфітевзису 
може розпоряджатися цим правом на свій роз-
суд – може відчужувати його будь-яким цивіль-
но-правовим способом: продавати, дарувати, 
здавати в оренду тощо. При цьому слід мати на 
увазі – суб’єкт  емфітевзису (емфітевта) може 
відчужувати не земельну ділянку він не має на 
неї права власності, а отже, не може її відчу-
жувати), а лише право користування нею. Як 
речове право емфітевзис може бути припине-
но лише за волею самого суб’єкта емфітевзи-
су; 2)  об’єктом емфітевзису може бути лише 
земельна ділянка сільськогосподарського при-
значення, яке емфітевта не може змінювати; 3) 
за загальним правилом емфітевзис встановлю-
ється на невизначений строк, але допускається 
визначення конкретного строку користування; 
4) надання земельної ділянки в емфітевзис 
може бути платним або безплатним; 5) право 
користування чужою ділянкою сільськогоспо-
дарського призначення (емфітевзис) є успадко-
вуваним, тобто це право переходить у спадщи-
ну як за законом, так і за заповітом; 6) право 
користування чужою земельною ділянкою сіль-
ськогосподарського призначення (емфітевзис) 
встановлюється договором між власником ді-
лянки й особою, яка виявила бажання корис-
туватися цією земельною ділянкою для сіль-
ськогосподарських потреб(землекористувач). 
Але цим договором встановлюється речове 
право на чужу ділянку; 7) емфітевзис, так само 
як і сервітут, обмежує право власності – він 
позбавляє власника земельної ділянки пра-

ва користуватися нею. Власник обмежений 
також і в розпорядженні цією ділянкою,він 
є лише номінальним власником; 8) власник 
земельної ділянки не може обмежити права 
емфітевти чи відмінити їх; 9) на відміну від 
сервітутів, які в переважній більшості вста-
новлюються на безплатній основі, емфітев-
зис надає однакову вигоду від використання 
земельної ділянки обом сторонам: власник 
одержує відповідну плату, а землекористувач –  
доходи від використання цієї ділянки; 10) іс-
тотною відмінністю між сервітутом й емфітев-
зисом є те,що сервітут – це право обмеженого 
користування чужою земельною ділянкою од-
нією чи кількома особами. Емфітевзис – пра-
во користування чужою земельною ділянкою в 
повному обсязі без будь-яких обмежень, але в 
межах прав, визначених договором.

Землекористувач має право на відчуження 
права користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (право емфі-
тевзису), якщо інше не встановлено законом. 
Отже, емфітевзис є правом, що може відчужу-
ватись землекористувачем. Таке відчуження має 
здійснюватись за правилами договору купівлі -  
продажу. Договір про відчуження (купівлю-про-
даж) права емфітевзису цілком охоплюється 
юридичною конструкцією купівлі-продажу та 
відповідає ч. 2 ст. 656 ЦК України, згідно з якою 
Предметом договору купівлі-продажу можуть 
бути майнові права. До договору купівлі-про-
дажу майнових прав застосовуються загальні 
положення про купівлю-продаж, якщо інше не 
випливає з її зміста або характера цих прав.

У разі продажу права користування зе-
мельною ділянкою власник цієї земельної 
ділянки має переважне перед іншими осо-
бами право на його придбання, за ціною, що 
оголошена для продажу, та на інших рівних 
умовах. Землекористувач зобов’язаний пись-
мово повідомити власника земельної ділянки 
про продаж права користування нею. Якщо 
протягом одного місяця власник не надішле 
письмової згоди на купівлю, право користу-
вання земельною ділянкою може бути про-
дане іншій особі. У разі порушення права 
переважної купівлі настають наслідки, пе-
редбачені ст. 362 ЦК України (власник може 
пред’явити до суду позов про переведення на 
нього прав та обов’язків покупця). У разі про-
дажу землекористувачем права користування 
земельною ділянкою для сільськогосподар-
ських потреб іншій особі власник земельної 
ділянки має право на одержання відсотків від 
ціни продажу (вартості права), встановлених 
договором. 
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Договір емфітевзису місить перелік умов, 
необхідних для реалізації права використання 
землі для сільськогосподарських потреб.

Строк дії договору користування землею 
для сільськогосподарських потреб не обмежу-
ється законом, але стосовно договору емфітев-
зису стосовно земель державної та комуналь-
ної форми власності цей строк може бути не 
більше 50 років. Кожна із сторін може відмови-
тися від договору, попередивши іншу сторону 
за один рік.

Ціна договору. У переважній більшості 
емфітевзис встановлюється за певну плату. 
У випадку встановлення оплатного емфітев-
зису в договорі обумовлюється розмір, ха-
рактер, порядок виплати. Зміна ціни після 
укладення договору допускається лише у ви-
падках і на умовах, встановлених договором 
або законом. Зміна ціни в договорі після його 
виконання не допускається. Якщо ціна у до-
говорі про встановлення емфітевзису не вста-
новлена, він вважається неукладеним (ч. 1 ст. 
638, ч. 2 ст. 409 ЦК України). Сторони на свій 
вибір можуть встановлювати у договорі не 
лише розмір, але й форму плати за користу-
вання земельною ділянкою на підставі емфі-
тевзису. Отже, це може бути як грошова, так 
і натуральна плата (певна частина врожаю чи 
фіксований обсяг виробленої сільськогоспо-
дарської продукції).

Об’єктом емфітевтичного права є корис-
тування земельною ділянкою сільськогос-
подарського призначення, що знаходиться у 
приватній, комунальній або державній влас-
ності. Таке користування має обмежений ха-
рактер, оскільки власник передає емфітевті 
право володіння та право цільового корис-
тування земельною ділянкою, зберігаючи за 
собою право розпорядження нею. Сторони 
можуть звузити межі цільового використан-
ня земельної ділянки, наприклад, зазначив-
ши, що вона має використовуватися під ріл-
лю або багаторічні насадження тощо.

Власник земельної ділянки має право: 
- вимагати від землекористувача викорис-

тання ділянки за призначенням, встановленим 
у договорі. При цьому в самому договорі має 
бути враховане цільове призначення ділянки 
(ст.409 ЦК);

- на одержання плати за користування ді-
лянкою. Плата за кокетування, що підлягає 
сплаті землекористувачем власникові землі 
не охоплює інших обов’язкових платежів, які 
встановлюються окремим законом (ч.2 ст.410 
ЦК). ЦК не встановлює розмірів плати за ко-
ристування, її форми, умови, порядок та стро-

ки виплати ці питання вирішуються на розсуд 
сторін і мають бути закріплені у договорі про 
емфітевзис;

- на переважне перед іншими особами на-
буття права користування земельною ділянкою 
у разі продажу цього права іншій особі (ч. 2 
ст.411 ЦК);

- на одержання відсотків від ціни продажу 
емфітевзису іншій особі - лаудемії.

Власник земельної ділянки зобов’язаний: 
надати земельну ділянку в користування; не 
перешкоджати землекористувачеві у здійсненні 
його прав.

Навіть у разі порушення емфітевтою умов 
здійснення права користування власник не має 
права самочинно перешкоджати йому у вчи-
ненні таких дій, а повинен звернутися до суду. 
Проти порушення власником його прав земле-
користувач захищений усіма тими засобами за-
хисту, що й власник майна (ст.396 ЦК).

Землекористувач має право: користуватися 
земельною ділянкою у повному обсязі відпо-
відно до договору та утримувати її за собою 
(ч. 1 ст.410 ЦК); набувати право власності на 
плоди і доходи від експлуатації наданої у ко-
ристування ділянки. Це право логічно випли-
ває з права користування земельною ділянкою 
для власних потреб; відчужувати право корис-
тування земельною ділянкою для сільськогос-
подарських потреб, якщо інше не встановлено 
законом (ч. 1 ст.411 ЦК).

Землекористувач зобов’язаний: вносити 
плату за користування земельною ділянкою, 
а також інші платежі, встановлені законом. 
Плата за користування, яка виплачується влас-
никові ділянки, не включає інші платежі, що 
підлягають сплаті землекористувачем відпо-
відно до положень закону. Зазначена плата за 
користування не охоплює обов’язку корис-
тувача сплатити власникові землі лаудемію 
(ч. 5 ст. 411 ЦК); ефективно використовувати 
земельну ділянку відповідно до її цільового 
призначення; підвищувати родючість земель-
ної ділянки, застосовувати природоохоронні 
технології виробництва, утримуватися від дій, 
які можуть призвести до погіршення екологіч-
ної ситуації; повідомити власника землі про 
намір продати право користування земельною 
ділянкою.

Право користування земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб припиня-
ється на таких підставах, як: загибель, зни-
щення земельної ділянки або таке пошкоджен-
ня, що виключає можливість її використання 
за цільовим призначенням; домовленості сто-
рін про припинення емфітевтичного права або 
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відмови від нього (дерелікція); поєднання в 
одній особі обох сторін в результаті консоліда-
ції (викупу власником емфітевтичного права) 
або конфузи (викупу емфітевтом права влас-
ності на земельну ділянку); невикористання 
для сільськогосподарських потреб земельної 
ділянки протягом трьох років поспіль; викуп 
земельної ділянки у зв’язку із суспільною не-
обхідністю; сплив строку, на який було надано 
право користування. Право користування зе-
мельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб може бути припинене за рішенням 
суду в інших випадках, встановлених законом 
(ст. 412 ЦК України).

Право користування земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб може відчу-
жуватися і передаватися у порядку спадкування 
(ст. 407 ЦК України).

Таким чином, емфітевзисом є право обме-
женого використання земельної ділянки для 
сільськогосподарських потреб. Українське 
земельне законодавство розвивається у руслі 
додержання континентально-європейських 
правових традицій, але поки що воно не охо-
плює всіх аспектів встановлення емфітевзису 
та користування ним, обмежуючись основни-
ми положеннями про емфітевзис. Деталізації 
та уточнення ще потребують питання щодо 
суб’єктного складу договору про встановлення 
емфітевзису: оскільки для потреб, пов’язаних 
з веденням сільського господарства, залуча-
ються землі сільськогосподарського призна-
чення, тому доцільно було б обмежити коло 
суб’єктів громадянами України та юридични-
ми особами України, чия діяльність пов’язана 
з сільськогосподарським виробництвом. 
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ЦІННІСТЬ ТА НЕБЕЗПЕКА ДИСКРЕЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ  
ДЕРЖАВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ

В статті аналізується поняття, значення та межі дискреційних повноважень в діяльності державних по-
літичних діячів. Публічні службовці з політичними якостями своїх посад наділяються можливістю власного 
розсуду при прийняття політичних рішень. Відповідно, встановлення меж реалізації таких повноважень та 
контролю за їх дотриманням є стратегічним завданням сьогодення.

Ключові слова: державний політичний діяч, публічна служба, дискреційні повноваження, відповідальність.

В статье анализируется понятие, значение и границы дискреционных полномочий в деятельности го-
сударственных политических деятелей. Публичные служащие с политическими качествами своих долж-
ностей наделяются возможностью собственного усмотрения при принятии политических решений. Соот-
ветственно, установление границ реализации таких полномочий и контроля за их соблюдением является 
стратегической задачей сегоднешнего дня.

Ключевые слова: государственный политический деятель, публичная служба, дискреционные полно-
мочия, ответственность.

The paper analyzes the concept, significance and limits the discretionary power of a state politicians. Public 
officials with political qualities of their posts are given the opportunity of discretion in making political decisions. 
Accordingly, establishing the limits of realization of such power and control over their observance is of strategic 
importance today.

Key words: state politician, public service, discretion, responsibility.

У статті 6 Конституції України чітко про-
писано, що «органи законодавчої, виконавчої 
та судової влади здійснюють свої повноважен-
ня в установлених цією Конституцією межах 
і відповідно до законів України». Але треба 
погодитись, що «в нормі права заздалегідь не 
можливо передбачити всіх життєвих випадків 
і обставин. Тому вона залишає певний простір, 
який має заповнити орган, котрий застосовує 
норму. При цьому цей орган повинен брати до 
уваги загальний погляд на значення певних по-
нять, мету, якої він має досягти, і нарешті на 
засади здорового глузду»  [1, с. 480]. Власне, 
для врахування цього «здорового глузду» і пе-
редбачені світовою і національною практикою 
закріплення за органами публічної влади та їх 
службовцями дискреційних повноважень, що і 
стало предметом дослідження даної статті.

В цілому, аспектам правового регулювання 
публічної служби або ж дослідженню її видів 

приділяли увагу такі вчені, як В.Б. Авер’янов, 
О.Ф. Андрійко, Л.Р. Біла-Тіунова, Ю.П. Битяк, 
С.Д. Дубенко, Д.П. Калаянов, Р.А. Калюжний, 
С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 
Є.Б. Кубко, О.В. Кузьменко, Д.М. Лук’янець, 
В.Я. Настюк, Н.Р. Нижник, С.В. Пєтков, 
М.М. Тищенко, Н.В. Янюк та ряд інших пра-
вознавців. Проте залишається важливим і ціка-
вим питання використання дискреційних по-
вноважень в діяльності державних політичних 
діячів, як досить суб’єктивного фактору при 
визначенні законності дій цих чиновників.

Для з’ясування значення іншомовного слова 
«дискреція» звернемось до його етимології. Це 
слово має латинське мовне коріння discretion, що 
означає «розподіл», французьким еквівалентом 
цього слова є тотожне з латинським discretion, 
або discrétionnaire – «розподіл», «залежний від 
власного розсуду». Але в літературі існує думка 
про те, що «найбільш повно зрозуміти природу 
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та сучасне значення дискреції можна, звернув-
шись до англомовного варіанта цього терміна. 
«Discretion – 1) свобода розсуду; 2) здоровий 
глузд». Із цього робиться висновок, що дискре-
ція передбачає одразу дві складові – вольову, яка 
включає в себе вільний розсуд, і інтелектуальну 
(морально-правову), яка означає використання 
дискреційних повноважень «за здоровим глуз-
дом». Дискреція в окремих випадках залиши-
лась лише формальною стороною прийняття 
вищими посадовцями важливих державних рі-
шень. Простіше кажучи, незважаючи на консти-
туційне закріплення, та чи інша посадова особа 
практично позбавлена можливості приймати рі-
шення «на власний розсуд», оскільки її рішення 
вже передбачено діями іншого посадовця, який 
виступив його ініціатором» [2, с. 49].

Існує ще більш радикальний висновок про 
те, що «у суб’єктів публічно-владних повно-
важень не може бути жодних дискреційних 
повноважень, оскільки всі вони зобов’язані ді-
яти лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та зако-
нами України. Вчинення ж державним органом 
чи його посадовою особою дій у межах ком-
петенції, але не передбаченим способом, у не 
передбаченій законом формі, або з виходом за 
межі компетенції, є підставою для визнання та-
ких дій та правових актів, прийнятих у процесі 
їх здійснення, неправомірними та незаконни-
ми, і, відповідно – підставою для притягнення 
таких суб’єктів до конституційно-правової від-
повідальності. Більше того, це є однією з необ-
хідних передумов забезпечення конституційної 
стабільності загалом. Разом з тим заперечувати 
наявність у суб’єктів публічно-владних повно-
важень вільного розсуду в процесі правозасто-
сування в межах своєї компетенції загалом не 
варто. Адже і в процесі прийняття, і в процесі 
виконання публічно-владних повноважень пев-
ний рівень свободи, вільний розсуд присутні 
завжди, оскільки в іншому випадку можна ді-
йти до автоматичного, «комп’ютерного» пра-
возастосування, що навряд чи можна визнати 
обґрунтованим. Тому запобігти зловживанню 
правом у процесі правозастосування можливо 
лише через установлення чітких і загально-
зрозумілих критеріїв такого вільного розсуду в 
праві та через запровадження чітких механізмів 
відповідальності за їх порушення» [3, с. 249].

Зарубіжні вчені Ф. Кюдланд та Е. Прескот 
[4, с. 473], у свою чергу запропонували власний 
напрям в аналізі формування очікувань. Вони 
виявили проблему часової непослідовності по-
літики уряду, що виникає в умовах раціональ-
ності очікувань економічних агентів, впливу 

очікувань на макроекономічні показники та за 
відсутності обмежувальних зобов’язань уря-
ду щодо майбутньої політики. У своїй статті 
«Правила проти дискреції: непослідовність 
оптимальних планів» Ф. Кюдланд та Е. Пре-
скот довели, що причиною неоптимальності 
політики уряду стає не конфлікт цілей держави 
та її громадян і не широка можливість політи-
ків реагувати на непередбачені ситуації, а недо-
віра до уряду, що виникає, коли він не обмежує 
себе в зобов’язаннях щодо майбутньої політи-
ки. Зазначені вчені довели, що ефективність 
політики зростає зі зростанням послідовності 
політики і її відповідності оголошеним планам.

Але ми б не підтримували таку позицію. 
Дискреційне повноваження – це не абсолютна 
свобода дій і рішень суб’єкта владних повно-
важень, а обмежений правом розсуд, який на-
дається певним особам, уповноваженим при-
ймати політичні чи управлінські рішення для 
оптимізації та індивідуалізації вирішення пи-
тань у межах закону.

Це підтверджується і підтримується в на-
уковій спільноті. Зокрема, звертається увага на 
такі особливості державних політичних діячів і 
вищих державних службовців, як [2, с. 49]:

- важливість та складність питань, які є 
предметом їх діяльності, потребує варіатив-
ності у їх вирішенні. Однак надмірна «проце-
дурна заврегульованість» практично позбавляє 
суб’єкта ухвалення рішень такої варіативності.

- звиклість як політичної еліти, так і юри-
дичної громадськості до аналізу владних рі-
шень, перш за все, з точки зору «процедурної 
чистоти», призводить до того, що ми поступо-
во починаємо розглядати вищих посадовців як 
рядових виконавців і це довели останні події з 
позачерговими виборами. Тоді як і Президент, 
і парламентарії обираються на свої посади, на-
самперед, виступаючи носіями певних держа-
вотворчих ідей, що концентровано втілюються в 
їх передвиборчих програмах. У разі ж суттєвої 
«процедурної» обмеженості в діях говорити про 
наявність стовідсоткової можливості реалізува-
ти свої програмні цілі як парламентській біль-
шості, так і главі держави не доводиться. 

Дискреційні повноваження – це дозволена 
законом інтелектуально-вольова діяльність ком-
петентного суб`єкту, змістом якої є здійснення 
вибору одного з декількох варіантів рішення, 
встановленого правовою нормою для забезпе-
чення законності, справедливості, доцільності 
та ефективності адміністративного регулюван-
ня, з метою ухвалення оптимального рішення 
по справі, максимально повно забезпечуючи до-
сягнення встановлених правом цілей [1, с. 480]. 



69

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

У чинному законодавстві існує й легальне 
визначення дискреційних повноважень. Так, п. 
2 Методології проведення антикорупційної екс-
пертизи проектів нормативно-правових актів 
(яку затверджено Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 08.12.2009 р. № 1346) визна-
чено, що дискреційні повноваження – це сукуп-
ність прав і обов’язків державних органів, їх 
посадових та службових осіб, що дають мож-
ливість на власний розсуд визначити повністю 
або частково зміст рішення або вибрати один з 
кількох варіантів прийняття рішень, передбаче-
них проектом акта.

Обов’язкові умови реалізації дискреційних 
повноважень державних політичних діячів: по-
перше, об`єктивність та неупередженість у ді-
яльності, що необхідно розуміти як прийняття 
зваженого й об’єктивного рішення державними 
політичними діячами на основі поєднання їх 
неупередженості та політичного інтересу; по-
друге, рівність перед законом – це уніфіковане 
застосування до фізичних і юридичних осіб 
норм закону при регулюванні тотожних пра-
вовідносин між якісно однорідними групами 
суб’єктів; по-третє, пропорційність у діяльнос-
ті державного політичного діяча, що відіграє 
роль балансу або допустимого для всіх суб’єктів 
правовідносин компромісу в процесі його полі-
тичної діяльності; по-четверте, це доцільність у 
прийнятті рішень з використанням дискрецій-
них повноважень. Для державного політичного 
діяча ця умова є визначальною в його діяльнос-
ті, адже він має повсякчас приймати рішення, 
засновані на виборі між декількома невідоми-
ми, користуючись саме принципом доцільності. 
Водночас підкреслено, що протиставлення до-
цільності й законності є недопустимим.

Отже, дискреційне повноваження – це обме-
жений правом розсуд, який надається державно-
му політичному діячу, уповноваженому прийма-
ти політичні та/або управлінські рішення для 
оптимізації та індивідуалізації вирішення пи-
тань в межах закону. Правомірними при реалі-
зації дискреційних повноважень можна вважати 
лише ті дії, виконання яких супроводжувалось 
дотриманням спеціальних вимог, визначених 
відповідним законом.

Ознаки дискреційних повноважень:
1) дискреційними повноваження державні 

політичні діячі та державні службовці наділя-
ються виключно законом, оскільки саме закон 
уповноважує їх на нормотворчу й правозасто-
совчу діяльність і закріплює ту чи іншу форму 
політичної діяльності;

2) реалізація певної частини повноважен-
ня державних політичних діячів та державних 

службовців характеризується певною свободою 
(дискрецією – тобто вільним, політико-адміні-
стративним, розсудом) в оцінюванні та діях, у 
виборі одного з варіантів рішень і правових на-
слідків;

3) процедура реалізації дискреційних повно-
важень складається з ряду процесуальних дій: 
збирання фактичних даних щодо суті питання, 
політико-правова характеристика зібраних да-
них, здійснення вибору одного з декількох варі-
антів вирішення питання, прийняття остаточно-
го рішення;

4) дискреційні повноваження завжди реалі-
зуються у поєднанні законності, справедливості, 
політичної доцільності та ефективності адміні-
стративного регулювання.

Для більш повного уявлення про дискре-
ційні повноваженні наведемо існуючі видові 
класифікації цього явища. Отже, дискреційні 
повноваження можна класифікувати за такими 
критеріями:

Залежно від виду правозастосовної діяль-
ності органу: відносно-визначені дискреційні 
повноваження (ситуаційні та альтернативні); 
правомочні дискреційні повноваження (факуль-
тативні) [5]. На думку автора наведеної класифі-
кації ситуаційні відносно визначені дискреційні 
повноваження мають такі варіанти застосуван-
ня, як: застосування аналогії права чи закону; 
застосування загальних норм, які передбачають 
виникнення певних прав та обов’язків; при за-
стосуванні норм, які містять формулювання 
«справедливий», «розумні межі», «життєві об-
ставини» тощо; при конкретизації суб’єктивних 
прав та обов’язків, коли орган визначає їх обсяг і 
зміст. Альтернативні відносно визначені дискре-
ційні повноваження як підвид мають місце при 
застосуванні альтернативних правових норм.

Залежно від виду застосовуваних норм права: 
конкретизація суб’єктивних прав та обов’язків; 
застосування факультативних норм; застосуван-
ня за оцінними ознаками; прийняття рішення, 
що визначає діяльність державного органу, шля-
хом загальних формулювань, за якими не випли-
ває переліку того, коли він може діяти [6, с. 174].

Залежно від ступеня обмеженості норма-
тивно-правовими актами обсягу дискреції: 
коли норма права, встановлюючи можливі ва-
ріанти рішень, надає органу право вибору на 
власний розсуд одного з варіантів, кожен з яких 
є законним, і орган зобов’язаний зробити цей 
вибір (наприклад, сфера юрисдикційної діяль-
ності органів виконавчої влади). У цій ситуації 
можливість вдаватись до адміністративного 
розсуду дуже обмежена; коли орган влади без-
посередньо уповноважений на це нормою пра-
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ва в ході здійснення своїх власних повноважень 
(наприклад, при наданні громадянам певних 
суб’єктивних прав). У цій ситуації норма пра-
ва не пов’язує правові наслідки з наперед чіт-
ко визначеними умовами (підставами). Власне 
сам орган визначає, настануть ці наслідки чи 
ні (наприклад, надання пільг певним категорі-
ям громадян місцевими органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування); під час 
інтерпретації оціночних понять та оцінкою пу-
блічного інтересу, загального блага тощо, зміст 
яких не визначається правовою нормою. Сту-
пінь свободи дій органу влади та його вплив 
на вибір правових наслідків у такому випадку 
дуже високий; під час реалізації повноважень 
на ведення організаційної та матеріально-тех-
нічної діяльності, яка врегульована правом 
лише в загальних рисах [7].

Схожий видовий поділ пропонується кон-
ституціоналістами. Автори виділяють слабку і 

сильну дискреції. Слабка застосовується за на-
явності ситуативної юридичної норми, сильна 
має місце тоді, коли особа, що приймає рішення, 
«не пов’язана конкретними юридичними нор-
мами, встановленими для вирішення правового 
питання» [8].

Отже, реалізація дискреційних повноважень 
є дуже важливою і відповідальною частиною 
статусу державних політичних діячів та держав-
них службовців. Проте, саме для державних по-
літичних діячів дискреційні повноваження є най-
більш властивими у порівнянні з державними 
службовцями. Реалізація політичної діяльності 
державними політичними діячами нерозривно 
пов’язана з прийняттям управлінських рішень 
на основі власного розсуду з врахуванням бага-
тьох економічних, політичних, соціальних чин-
ників в межах, визначених законодавством. Це 
є особливість правового статусу державних по-
літичних діячів.
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У статті здійснено аналіз основних принципів застосування заходів адміністративного примусу до 
суб’єктів господарювання. Наголошено, що провадження по застосуванню заходів адміністративного при-
мусу до суб’єктів господарювання повинне будуватись на засадах верховенства права, законності та рівно-
сті, які набувають специфічного змісту враховуючи сферу застосування. Розглядаються основні складові 
вказаних принципів та основні проблеми їх застосування. 
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Актуальність дослідження. Проведен-
ня адміністративної реформи, демократиза-
ція українського суспільства вимагає пошуку 
нових та вдосконалення існуючих форм та 
методів публічного адміністрування в різних 
сферах суспільного життя. Останніми роками 
актуалізується питання застосування заходів 
адміністративного примусу до юридичних осіб, 
що зумовлено по-перше, визнанням на док-
тринальному рівні юридичної особи суб’єктом 
адміністративної відповідальності, по-друге, 
необхідністю вдосконалення втручальних по-
вноважень органів публічної адміністрації у ді-
яльність суб’єктів господарювання. Так, Закон 
України «Про основні засади державного нагля-
ду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
за № 877-V від 05.04.2007 (далі – ЗУ № 855 ) за 
сім років дії зазнавав змін понад 20 разів, черго-
ві нововедення до вказаного нормативного акту 
передбачено у 2015 році двома законодавчими 
актами. Звісно, при проведенні реформ щодо 
державного втручання у приватний сектор еко-
номіки актуальним та своєчасним є визначення 
основних засад такої діяльності органів публіч-
ної адміністрації. Саме тому дане дослідження 
призначено видам та сутності принципів засто-
сування заходів адміністративної відповідаль-
ності до юридичних осіб. 

Стан дослідження. Варто вказати, що у 
науковій літературі вказані питання майже 
не досліджено, втім варто вказати на праці 
О.М. Бандурки, М.М. Тищенка, О.В. Кузь-
менко, Е.Ф. Демського, які приділяли ува-
гу принципам адміністративного процесу, 
В.Б. Авер’янова, І.Б. Коліушка, О.С. Лагоди, 
О.М. Соловйової, в працях яких висвітлюва-
лись питання принципів адміністративних 
процедур, Д.М. Лук’янця, О. Т. Зими, І. Г. Пе-
трової, І. Й. Слубського, предметом дослі-
дження яких були принципи встановлення та 
застосування адміністративної відповідаль-
ності до юридичних осіб. Праці вказаних та 

інших вчених стали підґрунтям для дослі-
дження розглядуваної проблематики. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб на 
основі аналізу напрацювань науки адміністра-
тивного права, чинного та перспективного ад-
міністративного законодавства визначити види 
та зміст принципів застосування заходів адмі-
ністративного примусу до суб’єктів господа-
рювання. 

Виклад основного матеріалу. Етимо-
логія слова «принцип» походить від лат. 
«ргіncipum» – основа, початок, керівна ідея і 
трактується як: 1) основні, вихідні положення 
будь-якої системи, теорії, ідеологічного на-
пряму і т.ін.; основний закон якої-небудь точ-
ної науки; 2) особливість, покладена в основу 
здійснення або створення чогось; 3) правило, 
покладене в основу діяльності будь-якої орга-
нізації, товариства і т.ін. [1, с. 753]; 

У юридичній літературі під принципами 
переважно розуміють основоположні загально-
прийняті норми, що виражають властивості пра-
ва і мають вищу імперативну юридичну силу, 
тобто такі, що становлять собою незаперечні ви-
моги, які пред’являються до учасників суспіль-
них відносин з метою встановлення соціального 
компромісу [2, 281]. Інші вчені дотримуються 
вузького розуміння принципів права, вважаючи 
їх керівними, вихідними положеннями, які ви-
значають найсуттєвіші сторони певного виду 
державної діяльності [3, 51]. Саме такий підхід 
дозволяє всебічно дослідити принципи адміні-
стративних проваджень щодо застосування за-
ходів адміністративного примусу, тобто принци-
пів діяльності суб´єктів владних повноважень, 
які за твердженням Е.Ф. Демського і є прин-
ципами адміністративного процесу, на відміну 
від принципів адміністративно-процесуального 
права, за якими формується і функціонує систе-
ма, та зміст вказаної галузі права [4, c. 30]. 

Принципи адміністративного процесу, на 
яких базується процесуальна діяльність органів 

В статье осуществлен анализ основных принципов применения мер административного принуждения к 
субъектам хозяйствования. Отмечено, что производство по применению мер административного принуж-
дения к субъектам хозяйствования должно основывается на принципах верховенства права, законности и 
равенства, которые приобретают специфическое содержание учитывая сферу применения. Рассматрива-
ються основные составляющие указанных принципов, основные проблемы их применения. 

Ключевые слова: административное принуждение, субъекты хозяйствования, верховенство права, 
законность, равенство.

The basic principles of application measures of administrative enforcement to the business entities are ana-
lyzing in the article. It is noted that the proceedings of the application of measures of administrative enforcement 
to the business entities should be based on the principles of the rule of law, legality and equality, which are the 
specific contents of the given scope. The basic components of these basic principles and problems of their appli-
cation were considered. 

Key words: administrative enforcement, business entities, the rule of law, legality, equality.
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публічної адміністрації (їх посадових осіб), упо-
вноважених розглядати і вирішувати індивіду-
альні адміністративні справи, за визначенням В. 
К. Колпакова, являють собою позитивні законо-
мірності, пізнані наукою і практикою, закріплені 
у правових нормах, або є узагальненням діючих 
у державі юридичних правил [5, c. 394]. До та-
ких принципів Е.Ф. Демський відносить прин-
ципи: законності; гласності; об´єктивної істини; 
перегляду рішень органу, уповноваженого роз-
глядати адміністративні справи; обов´язковість 
виконання прийнятого рішення [4, c. 30]. 
О. В. Кузьменко до принципів адміністративно-
го процесу відносить: верховенство права, за-
конність; гуманізм; рівноправність; об’єктивна 
(матеріальна) істина; публічність; стадійність; 
усність і безпосередність; диспозитивність; 
швидкість і економічність; провадження проце-
су національною мовою; відповідальність поса-
дових осіб [6, c. 453].

Проектом Адміністративно-процедурного 
кодексу за № 11472 від 03.12.2012, внесено-
го Кабінетом Міністрів України, принципами 
адміністративної процедури, під якою розу-
міється визначений законодавством порядок 
адміністративного провадження, визнано: 
верховенства права; законності; рівності учас-
ників адміністративного провадження перед 
законом; використання повноважень з належ-
ною метою; обґрунтованості; безсторонності 
(неупередженості) адміністративного органу; 
добросовісності; розсудливості; пропорцій-
ності; гласності і відкритості; своєчасності і 
розумного строку; ефективності; презумпції 
правомірності дій і вимог особи; гарантуван-
ня права особи на участь в адміністративному 
провадженні; гарантування правового захисту; 
мовчазної згоди; «єдиного вікна» [7]. Проектом 
Закону України «Про адміністративну проце-
дуру», оприлюдненим Міністерством юстиції 
України для публічного громадського обгово-
рення, вказаний перелік доповнено принципом 
гарантування особі ефективних засобів право-
вого захисту [8].

До принципів адміністративної процеду-
ри, як встановленого законодавством порядок 
розгляду і розв’язання органами публічної ад-
міністрації індивідуальних адміністративних 
справ відносять: принцип верховенства права, 
принцип законності, принцип рівності учасни-
ків адміністративної процедури перед законом, 
принцип публічності [9, c. 197].

До принципів адміністративної процеду-
ри, які виділяються в адміністративному праві 
європейських країн (до речі, в Польщі замість 
терміну «адміністративна процедура» вжива-

ється термін «адміністративне провадження», 
тобто фактично ці терміни вважаються синоні-
мами [9, c. 198]) відносять: право бути вислу-
ханим; доступ до інформації; допомога і пред-
ставництво; викладення мотивів; зазначення 
засобів правового захисту [10].

Втім не всі із зазначених вихідних поло-
жень адміністративної діяльності органів пу-
блічної адміністрації можуть бути віднесені до 
принципів застосування заходів адміністратив-
ного примусу до юридичних осіб, виходячи із 
такого: 1). принципи права є концентрованим 
виразом найважливіших сутнісних рис та цін-
ностей, притаманних певній системі права; 2). 
принципи права мають найбільш загальний 
характер, що означатиме найвищий ступінь їх 
абстрагування, а їх нормативний зміст розкри-
вається у процесі практичної діяльності різних 
гілок влади. 3) порівняно з іншими правовими 
нормами принципи права відрізняються біль-
шою стійкістю, залишаються незмінними про-
тягом тривалого часу, але це не заважає прин-
ципам еволюціонувати разом із суспільством; 
4). Як і інші правові норми, принципи фіксу-
ються в зовнішніх формах (джерелах) права 
[11, с. 23-31]. 5) до принципів адміністратив-
ного процесу не доцільно відносити ті вихідні 
положення та ідеї, які: характерні для всіх видів 
правозастосовчої діяльності; регламентується 
правовими нормами, що не мають процесуаль-
ного характеру; не визначають умов побудови 
будь-якого юридичного процесу, в тому числі й 
адміністративного [4, c. 30]. 

Враховуючи вище викладене варто вказати 
на таке. Як і для будь якого виду правозастосов-
ної діяльності, провадження по застосуванню 
заходів адміністративного примусу до юридич-
них осіб повинне будуватись на засадах верхо-
венства права, законності, рівності, які набу-
вають специфічного змісту враховуючи сферу 
застосування – примусовий вплив на суб’єктів 
господарювання. 

 Законодавче закріплення вказані принципи 
знайшли у Кодексі адміністративного судочин-
ства (далі – КАСУ). Так, відповідно до статті 8 
КАСУ принцип верховенства права, полягає у 
тому, що людина, її права та свободи визнають-
ся найвищими цінностями та визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави [12]. В. Б. 
Авер’янов наголошує на тому, що принцип вер-
ховенства права потрібно доктринально тлума-
чити як об’єднання вимог, що забезпечують: 
по-перше, підпорядкування діяльності всіх 
без винятку державних інститутів потребам 
реалізації й захисту прав людини; по-друге, 
пріоритетність цих прав перед усіма іншими 
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цінностями демократичної, соціальної, право-
вої держави [13, c. 11]. Саме тому складовими 
принципу верховенства права варто визнати 
добросовісність, використання повноважень з 
належною метою, тобто застосування повнова-
жень для досягнення мети, визначеної законом 
[7], розсудливість, тобто здійснення адміні-
стративного провадження, керуючись законами 
логіки, здоровим глуздом та загальноприйняти-
ми нормами моралі [7], справедливість.

Щодо застосування заходів адміністратив-
ного примусу до юридичних осіб, то вказаний 
принцип при його нормативному закріпленні 
повинен проявлятись у такому: по-перше, пря-
мій забороні органам публічної адміністрації 
самостійно визначати власні втручальні по-
вноваження, а також порядку їх реалізації у 
відносинах із суб’єктами господарювання. На 
даний час лише ЗУ № 855 містить вимогу щодо 
здійснення державного нагляду (контролю) в 
порядку (тобто, з дотриманням адміністратив-
ної процедури), визначених законом. По-друге, 
враховуючи таку складову принципу верховен-
ства права як наявність судового контролю за 
втручанням виконавчих органів у права люди-
ни [14, с. 7], варто вказати на необхідність ре-
алізації найбільш суворих заходів адміністра-
тивного примусу виключно за рішенням суду. 
Так, відповідно до частини п’ятої статті 4 ЗУ № 
855 виробництво (виготовлення) або реаліза-
ція продукції, виконання робіт, надання послуг 
суб’єктами господарювання можуть бути при-
зупинені виключно за рішенням суду [15]. Час-
тина 10 статті 94 Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ) вимагає підтверджувати обґрун-
тованість застосування адміністративного аре-
шту майна платника податків, частина 3 стат-
ті 95 ПКУ встановлює, що стягнення коштів з 
рахунків платника податків, що має податковий 
борг, у банках, обслуговуючих такого платника 
податків, здійснюється за рішенням суду [16]. 
Аналогічна вимога встановлена і щодо пога-
шення усієї суми податкового боргу за рахунок 
майна платників податків, що перебуває у по-
датковій заставі. 

По-третє, саме із принципу верховенства 
права слідує презумпція правомірності рішень 
та дій невладних суб’єктів у відносинах із орга-
нами публічної адміністрації. 

 Відповідно до статті 9 КАСУ принцип за-
конності полягає у вирішенні справи відповід-
но до Конституції та законів України, а також 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. Засто-
сування інших нормативно-правових актів, по-
винно відбуватись на підставі, у межах повно-

важень та у спосіб, передбачені Конституцією 
та законами України. На думку Е.Ф. Демського 
специфіка принципу законності в адміністра-
тивному процесі проявляється у такому: а) усі 
органи, уповноважені розглядати адміністра-
тивні справи, створюються лише відповідно до 
закону. Законом установлюються і відповідні 
повноваження щодо розгляду адміністративних 
справ; б) при застосуванні своїх повноважень чи 
виконанні своїх обов´язків вони (органи) мають 
діяти відповідно до закону. Для органів влад-
них повноважень, їх посадових осіб діє правило 
«дозволено тільки те, що передбачено законом». 
Отже, рішення або дія, що порушують закон, 
не мають юридичної сили; в) у всіх випадках 
рішення органів владних повноважень, їх поса-
дових осіб має бути відкритим для перевірки ви-
щестоящим органом, судом чи прокуратурою як 
за заявою чи скаргою особи, так і з власної іні-
ціативи. Вчений вказує, що принцип законності 
реалізується серед іншого і шляхом закріплення 
адміністративного, судового, апеляційного та 
касаційного порядку перевірки законності та об-
ґрунтування прийнятих рішень органами влад-
них повноважень [4, c. 34]. 

До принципу законності варто віднести і 
принцип своєчасності та розумного строку, 
який відповідно до статті 17 Проекту АПУ по-
лягає у тому, що адміністративний орган вирі-
шує адміністративну справу своєчасно, тобто 
до настання обставин, за яких буде втрачено 
сенс у прийнятті адміністративного акта. Адмі-
ністративний орган розглядає адміністративну 
справу протягом розумного строку, тобто у най-
коротший строк, достатній для її вирішення [7].

У КАСУ законодавець вживає поняття «ро-
зумний строк», трактуючи його як найкорот-
ший строк розгляду і вирішення адміністратив-
ної справи, достатній для надання своєчасного 
(без невиправданих зволікань) судового захис-
ту порушених прав, свобод та інтересів у пу-
блічно-правових відносинах (п. 11 ст. 3 КАСУ) 
[12]. Втім, як вказує Е.Ф. Демський у норма-
тивних актах встановлюється конкретні строки 
здійснення окремих адміністративних проце-
дур [4, c. 33]. Саме їх неухильне дотримання є 
однією із головних вимог принципу законності. 
Варто вказати, що принцип законності вимагає 
визнання незаконним будь-якого рішення при-
йнятого із пропущенням строків. 

Суть принципу рівності перед законом по-
лягає у неупередженому правозастосуванні 
норм до учасників попри їх якісні характерис-
тики, що забезпечується шляхом встановлення 
уніфікованої процедури, підстав та умов за-
стосування заходів адміністративного приму-
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су до суб’єктів господарювання. Крім того, за 
принципом рівності держава в особі органів 
публічної адміністрації зобов’язується гаран-
тувати неупередженість під час застосування 
заходів адміністративного примусу, що мож-
ливе шляхом закріплення права на відводи під 
час застосування таких заходів. Варто вказати, 
що концептуально така можливість передбаче-
но Проектом ЗУ «Про адміністративну проце-
дуру» [8], згідно зі статтею 22 якого посадова 
особа адміністративного органу, яка розглядає 
справу, зобов’язана заявити про самовідвід, 
якщо вона має або може мати особисту, пря-
му чи опосередковану заінтересованість у ви-
рішенні справи або за наявності обставин, які 
викликають або можуть викликати сумнів у 
безсторонності (неупередженості) адміністра-
тивного органу. За цими ж підставами подати 
клопотання про відвід має право і невладний 
суб’єкт. Таким чином відвід може бути засто-
совано лише до особи, яка розглядає справу, 
втім заходи адміністративного примусу мо-
жуть застосовуватись іншими особами на під-
ставі рішення, прийнятого уповноваженою 
особою, що розглядає справу (опис майна 
платника податків податковим керуючим на 
підставі прийняття рішення керівником контр-
олюючого органу про адміністративний арешт 
майна, проведення перевірок контролюючими 
органами). Таким чином право особи на відвід 
посадових осіб органів публічної адміністра-
ції повинно розповсюджуватись як на осіб, які 
приймають рішення про застосування заходів а 
адміністративного примусу, так і на посадових 
осіб, які виконують такі рішення. 

Принцип рівності перед законом означає 
також рівність різних приватних осіб перед за-
коном. Отже, однакові адміністративні справи 
повинні й вирішуватися однаково [9, с. 199-
200]. Втім, варто вказати, що гарантію реалі-
зації принципу однакового застосування норм 
матеріального права у подібних правовідноси-
нах на даний час гарантовано лише щодо судо-
вих рішень в адміністративних справах (пункт 
1 частини 1 статті 237 КАСУ закріплю як під-
ставу звернення до Верховного суду України 
про перегляд судових рішень в адміністратив-
них справах неоднакове застосування судом 
(судами) касаційної інстанції одних і тих са-
мих норм матеріального права, що спричинило 
ухвалення різних за змістом судових рішень у 
подібних правовідносинах [12]). Забезпечення 

реалізації вказаного принципу у позасудових 
процедурах застосування заходів адміністра-
тивного примусу до суб’єктів господарюван-
ня залишилось поза увагою законодавця. Втім 
варто вказати на пункт 3 та 7 частини 3 статті 
2 КАСУ, які передбачає обов’язок адміністра-
тивних судів у справах щодо оскарження рі-
шень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 
повноважень перевіряти чи прийняті (вчинені) 
вони: обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх 
обставин, що мають значення для прийняття 
рішення (вчинення дії); з дотриманням прин-
ципу рівності перед законом, запобігаючи всім 
формам дискримінації [12]. Таким чином при 
застосуванні заходів адміністративного приму-
су без дотримання принципу рівності суб’єкт 
господарювання має право на захист свої прав 
в адміністративному суді. 

Висновки. Підсумовуючи викладене вкаже-
мо, що застосування заходів адміністративного 
примусу до суб’єктів господарювання пови-
нно базуватись на засадах верховенства права, 
законності та рівності. При нормативному за-
кріпленні принципу верховенства права як за-
садничого для реалізації втручальних повнова-
жень органів публічної адміністрації необхідно 
виходити і з таких положень: встановлення 
заборони самостійного визначення власних 
втручальних повноважень органами публічної 
адміністрації, а також порядку їх реалізації у 
відносинах із суб’єктами господарювання; ви-
знання необхідності реалізації найбільш су-
ворих заходів адміністративного примусу ви-
ключно за рішенням суду; створення дієвих 
механізмів реалізації презумпції правомірності 
рішень та дій суб’єктів господарювання. Прин-
цип законності, окрім «класичних» положень 
повинен передбачати і визнання незаконним 
буд-якого рішення та дії органу публічної адмі-
ністрації прийнятого (здійсненої) із пропущен-
ням строків. 

Принцип рівності реалізується шляхом вста-
новлення: права суб’єкта господарювання на 
відвід як осіб, які приймають рішення про засто-
сування заходів а адміністративного примусу, 
так і на посадових осіб, які виконують такі рі-
шення. Подальшого наукового обґрунтування та 
нормативного визначення потребує принцип од-
накового застосування норм матеріального пра-
ва у подібних правовідносинах у позасудових 
процедурах застосування заходів адміністратив-
ного примусу до суб’єктів господарювання.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВО ВКЛАДНИКА НА НАРУХУВАННЯ  
І ВИПЛАТУ ВІДСОТКІВ ЗА ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО  
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ): ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Статтю присвячено дослідженню питання про право вкладника на нарахування і виплату відсотків за 
договором банківського вкладу (депозиту) в умовах запровадження у банківській установі тимчасової адмі-
ністрації або мораторію на задоволення вимог кредиторів. 

Ключові слова: заощадження, депозит (вклад), вкладник, банк, НБУ.

Статья посвящена исследованию вопроса о праве вкладчика на начисление и выплату процентов по 
договору банковского вклада (депозита) в условиях внедрения в банковском учреждении временной адми-
нистрации или моратория на удовлетворение требований кредиторов. 

Ключевые слова: сбережение, депозит (вклад), вкладчик, банк, НБУ.

The article is devoted to study the issue on the depositor’s right of added and accrued interest payouts in ac-
cordance with the bank savings account agreement (deposit) under the introduction of temporary administration 
in the banking institution or the moratorium on satisfaction of creditors’ claims. 

Key words: saving, deposit (saving account), depositor, bank, NBU.
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Актуальність статті. Особливе місце се-
ред джерел формування ресурсної бази банків-
ських установ, а від так і фінансової системи 
загалом, належить заощадженням населення, 
які залучаються у банківські вклади (депозити). 
Основними учасниками депозитних відносин є 
банк та вкладник. Однією із особливостей цих 
відносин є економічна нерівність їх учасників. 
Банк володіє відповідним рівнем компетенції 
і для нього, залучення вкладів є складовою 
професійної діяльності. Відповідно, банк має 
усі необхідні передумови, а також можливості 
диктувати свою волю контрагенту за договором 
вкладу тобто вкладнику. З огляду на наявність 
економічно сильної сторони у цих відносинах 
держава повинна гарантувати безпеку відносин 
для іншої сторони шляхом застосовування від-
повідних правових прийомів регулювання.

Постановка проблеми. Певні аспекти пра-
вового регулювання депозитних відносин на-
були свого висвітлення у працях О.В. Дзери, 
І.А. Безклубого, О.В. Васьковського, В.І. Гос-
тюка, Є.В. Карманова, Н.В. Тульчевської, 
О.І. Шаповалова, В.В. Вітрянського М.І. Бра-
гінського.

Проте, комплексного дослідження питання 
про право вкладника на нарахування і випла-
ту відсотків за договором банківського вкладу 
(депозиту) з точки зору саме фінансового права 
проведено не було. 

Формулювання цілей статті. Дана робота 
має на меті дослідити питання правової ре-
гламентації права вкладника на нарахування 
і виплату відсотків за договором банківського 
вкладу (депозиту) в умовах запровадження у 
банківській установі тимчасової адміністрації 
або мораторію на задоволення вимог кредито-
рів.

Виклад основного матеріалу. Праву вклад-
ника на нарахування і виплату відсотків відпо-
відно до умов договору банківського вкладу 
кореспондує обов’язок банку визначений ч.1 
ст.1061 Цивільного кодексу України (надалі - 
ЦК) виплатити вкладникові проценти на суму 
вкладу в розмірі, визначеному договором бан-
ківського вкладу, при цьому банки самостій-
но визначають розміри процентних ставок за 
вкладними (депозитними) операціями. Але 
у відповідності до Постанови правління На-
ціонального банку України (надалі - НБУ) від 
03.12.2003 № 516 Про затвердження Положен-
ня про порядок здійснення банками України 
вкладних (депозитних) операцій з юридични-
ми і фізичними особами за НБУ залишається 
право на встановлення індикативних розмірів 
процентних ставок для банків з урахуванням 

ситуації на грошово-кредитному ринку. При 
відсутності в договорі умови про розмір ви-
плачуваних відсотків банк зобов’язаний ви-
плачувати відсотки в розмірі, що визначається 
відповідно до п.2 ч.1 ст.1061 ЦК України, тоб-
то в розмірі облікової ставки НБУ. На вклади в 
іноземній валюті, якщо інше не встановлено у 
договором, банк зобов’язаний нарахувати про-
центи відповідно до Класифікатору іноземних 
валют, затвердженим постановою Правління 
Національного банку України від 4 листопада 
1998 р. (у редакції від 2 жовтня 2002 р. № 378).

Обов’язок банку виплачувати відсотки по 
вкладу свідчить, по-перше, про оплатність цьо-
го договору, а по-друге, що умова про відсотки 
є істотною для даного договору. Досить спір-
ним та дискусійним є питання про можливість 
банку самостійно, в односторонньому порядку 
змінювати розміри виплачуваних відсотків. Тут 
слід виділяти три варіанти поведінки банку, ко-
жен з яких залежить від виду вкладу.

За вкладами на вимогу, банк може самостій-
но змінити розмір відсотків, якщо інше не пе-
редбачено договором банківського вкладу. Це 
означає, що банк в будь-який момент може, як 
збільшити, так і зменшити розмір відсотків по 
вкладу на вимогу, не погоджуючи ці дії з вклад-
ником. Збільшення відсотків тільки вітатиметь-
ся вкладником, проте така дія банку особливо 
останнім часом практично не зустрічається. 
Зменшення розміру відсотків, безумовно, є об-
меженням прав вкладників. 

У зв’язку з цим та з метою захисту прав 
вкладників, п.2 ч.2 ст. 1061 ЦК України вста-
новлено, що у разі зменшення банком розміру 
процентів на вклади на вимогу новий розмір 
процентів застосовується до вкладів, внесених 
до повідомлення вкладників про зменшення 
процентів, зі спливом одного місяця з моменту 
відповідного повідомлення, якщо інше не вста-
новлено договором. 

Вищезгаданий місячний термін є цілком 
розумним для того, щоб вкладник визначився 
з тим, чи варто йому припинити договір і за-
брати суму вкладу з нарахованими відсотками 
або продовжувати договір, але вже на гірших 
умовах.

Що ж до строкових вкладів, то згідно п.3 ст. 
1061 ЦК України встановлений договором роз-
мір процентів на строковий вклад або на вклад, 
внесений на умовах його повернення у разі 
настання визначених договором обставин, не 
може бути односторонньо зменшений банком, 
якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до змісту ст.ст. 526 та 1058 ЦК 
України зобов’язання банку з повернення вкла-
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ду за договором банківського вкладу (депозиту) 
вважається виконаним з моменту повернення 
вкладу вкладнику готівкою або надання іншої 
реальної можливості отримати вклад та розпо-
рядитися ним на свій розсуд (наприклад, пере-
рахування на поточний банківський рахунок 
вкладника в цьому ж банку, з якого вкладник 
може зняти кошти чи проводити ними розра-
хунки з допомогою платіжної банківської карт-
ки). У випадку перерахування коштів на поточ-
ний банківський рахунок вкладника в цьому ж 
банку, однак не надання вкладнику можливості 
використання цих коштів зобов’язання банку з 
повернення вкладу не є виконаним і до банку 
слід застосувати відповідальність за порушен-
ня грошового зобов’язання, передбачену ч. 2 ст. 
625 ЦК України.

В контексті аналізу права вкладника на сво-
єчасне повернення заощаджень, що знаходять-
ся на вкладних (депозитних) рахунках банків-
ських установ цікавим є дослідження питання 
реалізації цього права в разі введення у бан-
ківській установі тимчасової адміністрації або 
мораторію на задоволення вимог кредиторів 
(законодавче визначення терміна «мораторій» 
виключено із Закону України «Про банки і бан-
ківську діяльність» на підставі Закону № 4452-
VI від 23.02.2012).

Мораторій, відповідно до ст. 2 Закону 
України «Про банки і банківську діяльність» 
(в редакції від 7 грудня 2000 р.), - це зупинен-
ня виконання банком майнових зобов’язань 
і зобов’язань щодо сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів), строк виконання яких 
настав до дня введення мораторію, та зупинен-
ня заходів, спрямованих на забезпечення ви-
конання цих зобов’язань та зобов’язань щодо 
сплати податків і зборів (обов’язкових плате-
жів), застосованих до ухвалення рішення про 
введення мораторію.

Із наведеної дефініції випливає, що дія мора-
торію поширювався лише на такі зобов’язання 
банку, строк виконання яких настав до дня 
запровадження мораторію. Іншими слова-
ми, вкладник, чий строк повернення коштів з 
вкладного (депозитного) рахунку наставав піс-
ля дня запровадження мораторію, мав право на 
їх отримання, незважаючи на введення в цьому 
банку мораторію, оскільки мораторій на його 
банківський вклад уже не поширювався.

Законом України від 24 липня 2009 р. «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей проведення захо-
дів з фінансового оздоровлення банків» було 
законодавчо змінено поняття мораторію, - зу-
пинення виконання банком зобов’язань перед 

кредиторами та зобов’язань щодо сплати по-
датків і зборів (обов’язкових платежів) та зу-
пинення заходів, спрямованих на забезпечення 
виконання цих зобов’язань. 

Із аналізу змісту поняття мораторію в новій 
редакції, на відміну від попередньої, випливає, 
що введення в банку мораторію (у відповід-
ності із Законом України від 24 липня 2009 р. 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо особливостей проведення 
заходів з фінансового оздоровлення банків») 
означає призупинення виконання банком усіх 
зобов’язань, строк, виконання яких настав як 
до, та і після його запровадження.

Метою запровадження мораторію є ство-
рення під час роботи тимчасової адміністрації 
сприятливих умов для відновлення фінансово-
го, стану банку відповідно до вимог, визначе-
них Законом України від 7 грудня 2000 р. «Про 
банки і банківську діяльність» та норматно-
правовими актами Національного банку Укра-
їни [1]. Обгрунтовувалося це тим, що кількість 
банків, які не виконують своїх зобов’язань, пе-
ред клієнтами – збільшується. Одним із шляхів 
нормалізації цієї ситуації є запровадження в 
банківських установах тимчасової адміністра-
ції, отже і мораторію.

Наприклад, у постанові правління Націо-
нального банку України від 10 лютого 2009 р. № 
59 «Про призначення тимчасової адміністрації 
у Відкритому акціонерному товаристві комер-
ційному банку «Надра» зазначено, що «... аналіз 
показників діяльності банку свідчить про стійку 
тенденцію до погіршення з початку жовтня 2008 
р. його фінансового стану... З урахуванням ви-
щезазначеного, з метою захисту інтересів вклад-
ників та інших кредиторів банку, забезпечення 
схоронності капіталу й активів банку, докладної 
оцінки його фінансового стану і вжиття відпо-
відних заходів щодо приведення його діяльності 
у відповідність до вимог банківського законо-
давства, відновлення його платоспроможності 
й ліквідності, стабілізації діяльності банку, усу-
нення порушень, причин та умов, що призвели 
до погіршення його фінансового стану, керу-
ючись відповідними нормами Закону України 
від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську 
діяльність» призначено в банку тимчасову ад-
міністрацію строком на один рік - з 10 лютого 
2009 р. по 10 лютого 2010 р. З метою створення 
сприятливих умов для відновлення фінансового 
стану банку ввести мораторій на задоволення 
вимог кредиторів строком на шість місяців - з 10 
лютого до 10 серпня 2008 р.» [2].

Призначення тимчасового адміністратора 
банку та введення мораторію, як правило має 
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позитивні наслідки. Так, до прикладу, за час 
роботи тимчасової адміністрації, призначеної 9 
червня 2009 р., стабілізовано фінансове стано-
вище АБ «Укргазбанк», зокрема призупинено 
відтік коштів клієнтів (юридичних та фізич-
них осіб), забезпечено своєчасне виконання 
зобов’язань перед клієнтами та вкладниками, 
майже розв’язано проблему реструктуризації 
зовнішнього і досягнуто суттєвого поступу в 
реструктуризації внутрішньої заборгованості 
АБ «Укргазбанк». Найважливішим результатом 
стало належне забезпечення капіталізації бан-
ку з участю держави. Перехід АБ «Укргазбанк» 
під державний контроль дав змогу значною мі-
рою відновити довіру вкладників до нього. За 
час після; капіталізації банку залучено депо-
зитів фізичних осіб на 860 млн. грн., більш як 
третина з яких внесено особами, які раніше не 
мали вкладів у АБ «Укргазбанк» [3].

Положення Закону України «Про банки і 
банківську діяльність»(в редакції від 09 січ-
ня 2009 року) чітко не визначали конкретного 
строку дії мораторію в банківській установі, 
але обмежували максимальну його тривалість 
- три місяці. Однак трапляються випадки, коли 
за рішенням Національного банку України 
термін мораторію перевищував дев’ять кален-
дарних місяців. Так, постановою правління На-
ціонального банку України від 10 лютого 2009 
р. № 59 «Про призначення тимчасової адміні-
страції у. Відкритому акціонерному товаристві 
комерційному банку «Надра» строком на 6 мі-
сяців (з 10 лютого до 10 серпня 2008 р.) введено 
мораторій. Відтак постановою правління Наці-
онального банку України від 25 серпня 2009 р. 
№ 452 в цьому ж банку термін мораторію був 
продовжений до шести місяців (з 11 серпня 
2009р. до 10 лютого 2010 р.).

Аналогічна ситуація і склалася з ТОВ «Ук-
рпромбанком». Зокрема, постановою правлін-
ня Національного банку України від 20 січня 
2009 р. № 19/БТ «Про призначення тимчасової 
адміністрації у товаристві з обмеженою відпо-
відальністю комерційному банку «Укрпром-
банк» строком на шість місяців (з 21 січня по 
21 липня 2010 р,) введено мораторій. Згодом, 
постановою правління Національного банку 
України від 5 серпня 2009 р. № 447 в цьому ж 
банку термін мораторію був продовжений до 
шести місяців (з 5серпня 2009 р. по 21 січня 
2010 р.).

Характерною особливістю згаданих по-
станов правління Національного банку Укра-
їни від 5 серпня 2009 року № 452 та № 447, 
як випливає з їх змісту, є те, що в цих банках 
мораторій був продовжений для задоволення 

вимог кредиторів, крім зобов’язань за дого-
ворами банківських вкладів (депозитів), до-
говорами банківських рахунків, а також за 
зобов’язаннями щодо переказу коштів у межах 
лімітів, визначених тимчасовим адміністрато-
ром банку і погоджених Національним банком 
України. Отже, вкладники ВАТ «Надра» з 11 
серпня 2009 р. до 10 лютого 2010 р. та вклад-
ники ТОВ «Укрпромбанку» з 5 серпня 2009 р. 
по 21 січня 2010 р. мали право отримувати свої 
кошти з вкладних (депозитних) рахунків.

Як уже зазначалося, чинна редакція Закону 
України «Про банки і банківську діяльність» 
не мітить визначення поняття мораторію та 
порядку його запровадження НБУ, проте забез-
печення стабільності банківської системи та за-
хист інтересів вкладників та інших кредиторів 
банків, шляхом введення заборони банкам до-
строково здійснювати виплату за депозитними 
договорами, строк виконання зобов’язань за 
якими ще не настав здійснюється НБУ на під-
ставі ст.ст. 7, 15, 55 Закону України «Про Націо-
нальний банк України», ст. 66, 67 Закону Украї-
ни «Про банки і банківську діяльність». 

Таким чином, суть мораторію чи тимчасо-
вої заборони НБУ на дострокове здійснення 
виплат банківськими установам за депозитни-
ми договорами, строк виконання зобов’язань за 
якими ще не настав означає, що протягом його 
дії Національним банком вводяться певні об-
меження щодо роботи банків, якими зокрема 
можуть бути:

1) заборона здійсювати стягнення на підста-
ві виконавчих документів та інших документів, 
за якими здійснюється стягнення, та вжиття 
заходів, спрямованих на забезпечення такого 
стягнення відповідно до законодавства Украї-
ни.

Проте слід мати на увазі, що «мораторій по-
ширюється виключно на виконавчі докумен-
ти, що одержані; кредиторами за їх позовами 
або безспірними вимогами зобов’язально-
правового характеру. Що ж до виконавчих до-
кументів, одержаних кредиторами за речово-
правовими позовами, то на них мораторій не 
поширюється, у тому числі на виконавчі до-
кументи судів про задоволення віндикаційного 
або негаторного позову до боржника чи позову 
про визнання права власності на певне майно, 
яке утримується боржником. Рішеннями суду 
за цими позовами встановлюється неправо-
мірність володіння або необґрунтованість до-
магання боржника на певне майно» [4] (п. 2.3 
інформаційного листа Вищого господарського 
суду України від 19 березня 2002 р. № 01-8/307 
«Про деякі питання, пов’язані з введенням мо-
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раторію на задоволення вимог кредиторів згід-
но з Законом України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом»).

До викладеного важливо додати, що протя-
гом дії мораторію під час розгляду справ не під-
лягають задоволенню позовні вимоги клієнтів 
вкладних (депозитних) рахунків. Про це свід-
чить практика Верховного Суду України;

Наприклад, у січні 2009 р. Д.М. звернув-
ся до суду з позовом до АКБ «Національний 
кредит»в особі філії банку в м. Житомирі, у 
якому просив стягнути з відповідача 156820 
грн. за договором строкового банківського 
вкладу, 4764 грн. 53 коп. процентів за користу-
вання грошима та 100 тис. грн. моральної (не-
майнової) шкоди, посилаючись на те, що банк 
безпідставно попри настання строку повернен-
ня коштів їх йому не видав через призначення 
тимчасової адміністрації і введення мораторію.

Рішенням Богунського районного суду м. 
Житомира від 3 лютого 2009 р. позов задоволе-
но частково. Стягнуто з відповідача на користь 
позивача 150 тис. грн. депозитних коштів, 
13166 грн. 30 коп. процентів, 5000 грн. мораль-
ної (немайнової) шкоди.

Ухвалою колегії суддів Судової палати у ци-
вільних справах Верховного Суду України від 3 
липня 2009 р. касаційна скарга Д.М. відхилена, 
а рішення апеляційного суду Житомирської об-
ласті від 16 квітня 2009 р. залишено без змін, 
оскільки.воно ухвалене з додержанням норм 
матеріального та процесуального права.

Зокрема, ухвалюючи рішення; апеляційний 
суд правильно застосував положення ст. 2, 85 
Закону України від 7 грудня 2000 р. «Про банки 
і банківську діяльність», оскільки введено тим-
часову адміністрацію в АКБ «Національний 
кредит» і мораторій на виконання майнових 
зобов’язань, з 19 грудня 2008 р. до 18 червня 
2009 р [5].

2) заборона нараховувати неустойку (штраф, 
пеню), інші фінансові (економічні) санк-
ції за невиконання чи неналежне виконання 
зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань 
щодо сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів).

Протягом дії мораторію не нараховується 
неустойка, до якої належить штраф і пеня, яка 
є формою цивільно-правової відповідальності 

за порушення умов договору. Однак грошове 
зобов’язання - зобов’язання боржника запла-
тити кредитору певну грошову суму відпо-
відно до цивільно-правового договору та на 
інших підставах, передбачених цивільним за-
конодавством України. До складу грошових 
зобов’язань боржника не зараховуються недо-
їмка (пеня, штраф) [5]. 

Верховний суд України, у своїх постано-
вах від 08.11.2010 № 4/719; від 15.11.2010  
№ 4/720, з огляду на положення ст. 625 ЦК 
України, ст. 230 Господарського кодексу 
України прийшов до висновку про те, що дія 
мораторію на задоволення вимог кредито-
рів банку не поширюється на нарахування ін-
фляційних втрат на суму боргу та процентів 
річних, оскільки останні входять до складу 
грошового зобов’язання і не є санкціями за не-
виконання чи неналежне виконання грошового 
зобов’язання.

3) заборона банкам проведення нової емісії 
ощадних (депозитних) сертифікатів та їх до-
строкове погашення;

4) заборони банкам достроково здійсню-
вати виплату юридичним та фізичним особам 
коштів за депозитними договорами, строк ви-
конання зобов’язань за якими ще не настав;

Безумовно, що практика введення морато-
ріїв Національним банком негативно впливає 
на залучення заощаджень населення до фі-
нансової ситеми через банківські вклади, до 
прикладу прийняття Національним банком 11 
жовтня 2008 року Постанови №319 «Про до-
даткові заходи щодо діяльності банків», якою 
запроваджувалася заборона банкам достроково 
видавати депозити зумовила відтік депозитів з 
1 жовтня 2008 року з банківської системи в роз-
мірі 6,2 млрд. грн. або 2,7% від суми терміно-
вих банківських внесків [6].

Висновки, зроблені за результатами дослі-
дження. Запроваджуючи мораторій чи вводячи 
тимчасову адміністрацію до банківської уста-
нови, НБУ обмежує вкладника в реалізації його 
права на своєчасне повернення заощаджень, що 
знаходяться на вкладних (депозитних) рахунках 
в банківській установі, одна таке обмеження зу-
мовлене публічним інтересом держави у забез-
печенні стабільності банківської системи та за-
хисті інтересів вкладників, відновлення довіри 
населення до банківської системи в цілому.
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ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

У статті досліджено правовий статус Антимонопольного комітету України з метою встановити роль його 
участі в сфері захисту економічної конкуренції. 

Ключові слова: публічне адміністрування, Антимонопольний комітет України, конкуренція, повнова-
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В статье изучен правовой статус Антимонопольного комитета Украины с целью установить роль его 
участия в сфере защиты економической конкуренции.

Ключевые слова: Антимонопольный комитет Украины, конкуренция, полномочия, статус, 
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The article is dedicated to study the legal status of the Anti-monopoly committee of Ukraine with the aim to set 
its role in the sphere of economic competition protection.

Key words: public administration, Anti-monopoly committee of Ukraine, competition, powers, status, 
government control.

Конкуренція є найважливішим елементом 
ринкової економіки, що обумовлює розвиток 
ринкових відносин, визначає їх суть. Саме тому 
добросовісні конкурентні відносини захищають-
ся державою, і, як наслідок, важливим елемен-
том державної економічної політики є політика у 
сфері захисту економічної конкуренції [1].

Для протидії проявам недобросовісної кон-
куренції, зловживання монопольним (доміную-
чим) становищем на ринку, антиконкурентних 
узгоджених дій та ін. у більшості країнах ство-
рено відповідні органи зі спеціальним статусом: 
антитрестовське управління Міністерства юс-
тиції та Федеральна комісія з торгівлі (у США); 
Федеральне управління картелів (у Німеччині); 
Рада у справах конкуренції (у Франції»); комісія 
зі справедливих угод (у Японії). В Україні для 
захисту економічної конкуренції створено Анти-
монопольний комітет України (АМК) [2].

Антимонопольний комітет України є провід-
ним державним органом, що здійснює публічне 
адміністрування в сфері економічної конкуренції 
[3]. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Ан-
тимонопольний комітет України» від 26.11.1993 
р. (далі Закон), АМК є центральним органом ви-
конавчої влади із спеціальним статусом, метою 
діяльності якого є забезпечення державного за-
хисту конкуренції у підприємницькій діяльності 
та у сфері державних закупівель [4].

АМК посідає центральне місце серед орга-
нів публічного адміністрування щодо реалізації 
державної політики в сфері економічної конку-
ренції. В своїй діяльності він підконтрольний 
Президенту України та підзвітний Верховній 
Раді України. Крім того, АМК щорічно подає 
Верховній Раді України звіт про свою діяльність 
[2].Відповідно до Закону України від 11 липня 
1996 р. «Про Рахункову палату» Рахункова пала-
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та проводить попередній аналіз, до розгляду на 
засіданнях комітетів і Верховної Ради України, 
звітів АМК щодо здійснення ним державного 
контролю за дотриманням антимонопольного 
законодавства та має право проводити фінансові 
перевірки, ревізії в АМК [6].

Особливості спеціального статусу АМК 
обумовлюються його роллю у формуванні кон-
курентної політики, та визначаються Законом. 
Спеціальний статус Антимонопольного коміте-
ту пов’язаний з тим, що Антимонопольний ко-
мітет України є єдиним органом виконавчої вла-
ди, що здійснює функції державного контролю 
за дотриманням конкурентного законодавства 
всіма суб’єктами господарювання, а також орга-
нами державної влади, місцевого самоврядуван-
ня, органами адміністративно-господарського 
управління і контролю [5].

Основним завданням Антимонопольного ко-
мітету України є участь у формуванні та реаліза-
ції конкурентної політики в частині: здійснення 
державного контролю за дотриманням законо-
давства про захист економічної конкуренції на 
засадах рівності суб’єктів господарювання пе-
ред законом та пріоритету прав споживачів, за-
побігання, виявлення і припинення порушень 
законодавства про захист економічної конкурен-
ції; контролю за концентрацією, узгодженими 
діями суб’єктів господарювання та регулюван-
ням цін (тарифів) на товари, що виробляються 
(реалізуються) суб’єктами природних монопо-
лій; сприяння розвитку добросовісної конку-
ренції; методичного забезпечення застосування 
законодавства про захист економічної конкурен-
ції; здійснення контролю щодо створення конку-
рентного середовища та захисту конкуренції у 
сфері державних закупівель [4].

У сфері конкуренції за допомогою держав-
ного контролю здійснюється своєчасність вне-
сення коректив у господарську діяльність, отри-
мання інформації про реальний стан розвитку і 
функціонування конкурентних відносин, вияв-
лення порушень конкурентного законодавства 
та відхилень від установлених стандартів і пра-
вил. Контрольні функції АМК дістають вияв у 
здійсненні попереднього, поточного (оператив-
ного) та наступного контролю [5].

Попередній контроль у процесі конкуренції 
здійснюється до початку вироблення прогноз-
них висновків і прийняття відповідних рішень 
до початку здійснення господарської діяльності 
та реалізації управлінських рішень з метою по-
передження високої концентрації виробництва 
та обігу, шляхом попереднього погодження з 
антимонопольними органами дій, що можуть 
привести до монополізації ринку, або будь-яким 

іншим чином негативно вплинути на структуру 
ринку, а також шляхом надання антимонополь-
ними органами рекомендацій щодо запобігання 
порушень конкурентного законодавства [2].

Поточний контроль за дотриманням конку-
рентного законодавства провадиться в процесі 
виконання управлінських рішень, поставлених 
завдань, взятих зобов’язань, здійснення госпо-
дарської діяльності і має на меті обмеження та 
усунення проявів монополізму та зменшення 
рівня концентрації виробництва на ринках, за-
хист від негативних проявів монополістичної 
діяльності та недобросовісної конкуренції. За-
вдання поточного контролю реалізуються шля-
хом здійснення планових та позапланових пере-
вірок дотримання конкурентного законодавства 
та розгляду справ про порушення конкурентно-
го законодавства [2].

Наступний контроль, на відміну від попере-
дніх видів контрольної діяльності, має на меті 
з’ясувати відповідність результату до започат-
кованого рішення. Наступний контроль у сфері 
дотримання конкурентного законодавства здій-
снюється антимонопольними органами шляхом 
аналізу стану розвитку конкуренції на окремих 
ринках і знаходить своє відображення в держав-
них програмах демонополізації і розвитку кон-
куренції [2].

На основі проведеного дослідження робить-
ся висновок про те, що функція контролю є 
статусоформуючою фунцією в діяльності анти-
монопольних органів. Виявлені недоліки та не-
узгодженості, що виникають протягом реалізації 
цієї функції, визначають необхідність розробки 
та прийняття спеціального законодавчого акту, 
присвяченого проблемам здійснення державно-
го контролю в сфері економічної конкуренції. 
Крім того, з метою підвищення ефективності 
державного контролю в сфері економічної кон-
куренції пропонується створити систему гро-
мадського (недержавного) контролю за діяльніс-
тю органів виконавчої влади, зокрема, в сфері 
економічної конкуренції [3].

Повноваження Антимонопольного коміте-
ту України поділяються на три великі групи: у 
сфері здійснення контролю за дотриманням за-
конодавства про захист економічної конкурен-
ції; у сфері здійснення контролю за узгоджени-
ми діями, концентрацією; у сфері формування 
та реалізації конкурентної політики, сприяння 
розвитку конкуренції, нормативного і методич-
ного забезпечення діяльності Антимонополь-
ного комітету України та застосування законо-
давства про захист економічної конкуренції [6].

Вичерпний перелік повноважень АМК міс-
титься у ст.7 Закону України «Про Антимоно-
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польний комітет України». Здійснення іншими 
органами державної влади повноважень Анти-
монопольного комітету України у сфері дер-
жавного контролю за дотриманням антимоно-
польного законодавства не допускається [4].

Аналіз повноважень Антимонопольно-
го комітету України дає можливість зробити 
висновок, що серед повноважень Антимо-
нопольного комітету України основними є 
контрольно-попереджувальні та організацій-
но-розбудовчі. Це дає підстави стверджувати, 
що в його діяльності переважають превен-
тивно-розбудовчі, регулюючі, а не репресив-
ні засади. Проте, не можна зменшувати зна-
чення тих повноважень Антимонопольного 
комітету України, що дозволяють йому, ді-
ючи в межах Закону, ефективно припиняти 
монополістичну діяльність, недобросовісну 
конкуренцію та інші порушення конкурент-
ного законодавства, сприяючи таким чином 
утвердженню ринкових механізмів в еконо-
міці країни, розвитку підприємництва і кон-
куренції [3].

Антимонопольний комітет України є голо-
вним елементом системи антимонопольних ор-
ганів України. Регіональними складовими цієї 
системи виступають територіальні відділення 
Антимонопольного комітету України [3].

Тобто, з метою реалізації конкурентної 
політики на місцевому (регіональному) рів-
ні АМК утворює територіальні відділен-
ня АМК, що реалізують у регіоні завдання, 
покладені на АМК, в межах повноважень, 
визначених Положенням про відповідне те-
риторіальне відділення, що затверджується 
АМК [2].

З метою реалізації завдань і функцій ан-
тимонопольних органів за рішенням АМК з 
окремих найбільш складних питань діяль-
ності АМК можуть створюватися інші коле-
гіальні органи, зокрема постійні й тимчасові 
адміністративні колегії АМК та адміністра-
тивні колегії відділень [2].

Оскільки, в Україні діє складна багаторів-
нева система державного управління з захис-
ту конкуренції, де провідним органом є Ан-
тимонопольний комітет України, на практиці 
досить часто виникає колізія повноважень 
Антимонопольного комітету України з інши-
ми державними органами у цій сфері стосов-
но попередження і припинення порушень у 
вигляді недобросовісної реклами. Саме тому, 
як вважають багато науковців, механізми вза-
ємодії органів державного управління в сфе-
рі конкуренції потребують законодавчого ви-
значення і врегулювання [3].

Діяльність щодо виявлення, запобігання 
та припинення порушень законодавства про 
захист економічної конкуренції, в тому числі 
законодавства про захист від недобросовісної 
конкуренції, проводиться Антимонопольним 
комітетом України, його органами та поса-
довими особами з додержанням процесуаль-
них засад, визначених законодавчими актами 
України про захист економічної конкуренції 
[4]. Провадження у справах про порушення 
антимонопольного законодавства являє собою 
процесуальну сторону регулювання господар-
ських відносин [6].

Розгляд справи про порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції 
органи Антимонопольного комітету України 
розпочинають: 1) заявами суб’єктів господа-
рювання, громадян, об’єднань, установ, орга-
нізацій про порушення їх прав унаслідок дій 
чи бездіяльності, визначених Законом Укра-
їни «Про захист економічної конкуренції» 
як порушення законодавства про захист еко-
номічної конкуренції; 2) поданнями органів 
державної влади, органів місцевого самовря-
дування, органів адміністративно-господар-
ського управління та контролю про порушення 
законодавства про захист економічної конку-
ренції; 3) власною ініціативою органів Анти-
монопольного комітету України [6].

У процесі розгляду справи органи Анти-
монопольного комітету України за поданою 
суб’єктом господарювання заявою про вжиття 
заходів для відвернення негативних та непо-
правних наслідків для суб’єктів господарювання 
внаслідок порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції можуть прийняти по-
переднє рішення про: заборону особі (відповіда-
чу), в діях якої вбачаються ознаки порушення, 
вчиняти певні дії, в тому числі про блокування 
цінних паперів; обов’язкове вчинення певних 
дій, якщо невідкладне вчинення цих дій є необ-
хідним виходячи із законних прав та інтересів 
інших осіб [6].

На підставі вищевикладеного можна зро-
бити висновок, що Антимонопольний комітет 
України є основним суб’єктом публічного адмі-
ністрування у сфері економічної конкуренції, до 
повноважень якого належить контроль за додер-
жанням законодавства про захист економічної 
конкуренції, захист інтересів суб’єктів госпо-
дарювання та споживачів від його порушень, а 
функція контролю за дотриманням конкурент-
ного законодавства, а також специфіка форм і 
методів її реалізації визначають зміст спеціаль-
ного статусу Антимонопольного комітету Украї-
ни в системі органів виконавчої влади [3].
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СТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ 
В УКРАЇНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

В статті досліджено правові основи діяльності та регулювання фондових бірж України, завдяки яким 
відбуваються зміни в структурі національного ринку. Проаналізовано особливості діяльності провідної фон-
дової біржі України «Перспектива». Обґрунтовані заходи, застосування яких призведе до подальшого ре-
формування та суттєвої модернізації фондового ринку.

Ключові слова: біржа, регулювання, цінні папери, учасники, ринок, форми, заходи.

В статье исследованы правовые основы деятельности и регулирования фондовых бирж Украины, бла-
годаря которым происходят изменения в структуре национального рынка. Сделано анализ особенности 
деятельности фондовой биржи «Перспектива». Обоснованы меры, использование которых даст возмож-
ность реформировать и существенно модернизировать фондовый рынок.

Ключевые слова: биржа, регулирование, ценные бумаги, участники, рынок, формы, меры.

The article examines the legal bases of the activity and regulation of stock exchanges of Ukraine. Thanks to 
these changes are reshaping the structure of the national market. In the article analysis of features of activity the 
leading stock exchange of Ukraine «Perspektyva». In the article examines reasonable measures, the application 
of which will result in further reform and substantial modernization of the stock market.

Key words: еxchange, regulation, securities market participants, forms, events.

Актуальність статті. В Україні регулюван-
ня діяльності біржових інститутів базується на 
загальному нормативно-правовому забезпечен-
ні, джерела якого не дають в повній силі роз-
виватися біржовому ринку та не забезпечують 
конкурентоспроможність його у світі. 

В умовах економічної кризи нашої держави 
саме становлення ефективного та конкуренто-
спроможного національного фондового ринку 
має забезпечити відновлення економіки України 
та забезпечить визнання нашої держави в сві-
ті. Тому аналіз засобів регулювання діяльності 
фондових бірж набуває першочергового значен-
ня та становить актуальність даної статті. 

Постановка проблеми. Проблемами роз-
витку та становлення фондового ринку за-
ймалися та продовжують займатися про-
відні вчені-науковці. Так, К. Марксом,  
А. Маршалом, Дж. Кейнсом було започатко-
вано вивчення фінансового капіталу. Цими 
питаннями продовжили займатися зарубіжні 
фахівці М. Алексєєв, Б. Альохін, М.Берзон, 
Б. Рубцов, В. Торкановський та ін. А серед 
науковців, які дослідили роль інститутів 
фондового ринку в економічній системі слід 
виділити А. Загороднього, В.Загорського, 
В. Колесника, Ю. Кравченко, О. Мозгового,  
В. Оскольського та ін. 
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Незважаючи на значну кількість сучасних 
наукових праць, на сьогодні потребують де-
тального аналізу тенденції розвитку та ста-
новлення фондових бірж України та їх засоби 
правового регулювання, завдяки яким відбува-
ються зміни в структурі національного ринку. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Без забезпечення ефективного регу-
лювання діяльності фондових бірж створення 
конкурентоспроможного фінансового сектора 
неможливе при виході економіки України із 
кризи, в якій опинилася. Тому потрібно про-
аналізувати особливості становлення та регу-
лювання діяльності фондових бірж України та 
обґрунтувати заходи, застосування яких при-
зведе до подальшого реформування та суттє-
вої модернізації фондового ринку.

Виклад основного матеріалу. Згідно ст.2 
Закону України «Про цінні папери та фон-
довий ринок» [1] під фондовим ринком слід 
розуміти сукупність учасників фондового 
ринку та правовідносин між ними щодо роз-
міщення, обігу та обліку цінних паперів і 
похідних (деривативів). Професійними учас-
никами фондового ринку є юридичні особи, 
утворені в організаційно-правовій формі акці-
онерних товариств або товариств з обмеженою 
відповідальністю, які на підставі ліцензії, ви-
даної Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, провадять на фондовому 
ринку професійну діяльність, види якої визна-
чені законами України.

Згідно ст.16 Закону України «Про цінні па-
пери та фондовий ринок» [1] професійною 
діяльністю на фондовому ринку слід вважати 
діяльність акціонерних товариств і товариств з 
обмеженою відповідальністю з надання фінан-
сових та інших послуг у сфері розміщення та 
обігу цінних паперів, обліку прав на цінні па-
пери та прав за цінними паперами, управління 
активами інституційних інвесторів, що відпові-
дає вимогам, установленим до такої діяльності 
законодавством. 

Діяльність з організації торгівлі на фондо-
вому ринку слід розуміти як діяльність фондо-
вої біржі із створення організаційних, техно-
логічних, інформаційних, правових та інших 
умов для збирання та поширення інформації 
стосовно пропозицій цінних паперів та інших 
фінансових інструментів і попиту на них, про-
ведення регулярних біржових торгів цінними 
паперами та іншими фінансовими інструмен-
тами, централізованого укладання договорів 
щодо цінних паперів та інших фінансових 
інструментів згідно з правилами, встановле-
ними фондовою біржею, зареєстрованими у 

встановленому законом порядку. Діяльність з 
організації торгівлі на фондовому ринку може 
включати здійснення клірингу та розрахунків 
за фінансовими інструментами, іншими, ніж 
цінні папери. 

Так, утворюється та діє в організаційно-
правовій формі акціонерного товариства або 
товариства з обмеженою відповідальністю, та 
провадить свою діяльність відповідно до Ци-
вільного кодексу України, законів, що регу-
люють питання утворення, діяльності та при-
пинення юридичних осіб згідно ст.21 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ри-
нок» [1] саме фондова біржа. Вона утворюєть-
ся не менше ніж двадцятьма засновниками-тор-
говцями цінними паперами, які мають ліцензію 
на право провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку. Частка одного торговця 
цінними паперами не може бути більшою ніж 
5 відсотків статутного капіталу фондової бір-
жі. Фондова біржа набуває статусу юридичної 
особи з моменту державної реєстрації, яка здій-
снюється в порядку, встановленому Законом 
України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців». 

Фондова біржа має право провадити діяль-
ність з організації торгівлі на фондовому ринку 
з моменту отримання ліцензії Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку. 

Розмір статутного капіталу фондової біржі 
має становити не менш як 15 мільйонів гри-
вень. Розмір власного капіталу фондової біржі, 
що здійснює кліринг та розрахунки, має ста-
новити не менш як 25 мільйонів гривень. Так, 
статутний фонд ФБ «Перспектива» становить 
50 млн.грн.

Згідно законодавства, фондова біржа 
зобов’язана оприлюднювати та надавати Наці-
ональній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку інформацію, передбачену законом та/або 
нормативно-правовими актами Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, у 
тому числі про:

1. перелік торговців цінними паперами, до-
пущених до укладання договорів купівлі-про-
дажу цінних паперів та інших фінансових ін-
струментів на фондовій біржі;

2. перелік цінних паперів, які пройшли про-
цедуру лістингу/делістингу; 

3. обсяг торгівлі цінними паперами та інши-
ми фінансовими інструментами (кількість цін-
них паперів та інших фінансових інструментів, 
їх загальну вартість згідно з укладеними до-
говорами, біржовий курс цінних паперів щодо 
кожного цінного паперу, що перебуває в обігу 
на фондовій біржі) за період, установлений На-
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ціональною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку. 

Згідно Положення про функціонування бірж 
основними засадами функціонування фондової 
біржі є наступні [2]:

1) створення умов щодо конкурентного ці-
ноутворення на цінні папери та інші фінансові 
інструменти шляхом зосередження попиту та 
пропозицій на їх купівлю-продаж;

2) підтримання цілісності та стабільнос-
ті ринку цінних паперів та інших фінансових 
інструментів шляхом запровадження справед-
ливих та рівних для всіх учасників біржових 
торгів правил поведінки;

3) забезпечення прозорості ринку цінних 
паперів та інших фінансових інструментів че-
рез оприлюднення інформації, що характеризує 
кон’юнктуру ринку;

4) забезпечення інформування учасників 
біржових торгів та інвесторів щодо емітентів, 
їхніх цінних паперів та інших фінансових ін-
струментів;

5) забезпечення функціонування фондової 
біржі на постійно діючій основі, а саме забез-
печення протягом календарного року не мен-
ше 200 торговельних днів;

6) забезпечення захисту учасників біржо-
вих торгів та інвесторів від зловживань шляхом 
установлення вимог щодо допуску до торгівлі, 
застосування процедур нагляду, контролю та 
накладання санкцій за порушення.

До функцій фондової біржі відносять:
1. установлення правил проведення бір-

жових торгів цінними паперами та іншими 
фінансовими інструментами;

2. організація та проведення регулярних 
біржових торгів;

3. організаційне, технологічне та технічне 
забезпечення проведення біржових торгів;

4. установлення процедур лістингу та деліс-
тингу, допуску до торгівлі на фондовій біржі;

5. ведення переліку учасників торгів, фік-
сація поданих заявок, укладених біржових 
контрактів (договорів) та контроль за їх ви-
конанням;

6. ведення переліку цінних паперів та ін-
ших фінансових інструментів, унесених до 
біржового списку;

7. обмін інформацією з особою, що про-
вадить клірингову діяльність відповідно до 
Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», та/або з Центральним депозита-
рієм цінних паперів, та/або з Національним 
банком України у випадках, передбачених 
законодавством, для забезпечення виконання 
біржових контрактів (договорів);

8. зберігання паперових та/або в електро-
нному вигляді документів щодо укладення та 
виконання біржових контрактів (договорів);

9. здійснення діяльності з проведення клі-
рингу та розрахунків за договорами щодо по-
хідних (деривативів), які укладаються на фон-
довій біржі;

10. здійснення контролю за дотриманням 
членами фондової біржі та іншими особами, 
які мають право брати участь у біржових торгах 
згідно із законодавством, правил фондової біржі;

11. відповідне реагування на виявлені пору-
шення законодавства про цінні папери та правил 
фондової біржі;

12. здійснення фінансового моніторингу згід-
но з вимогами законодавства;

13. надання інформаційних послуг щодо ор-
ганізації торгівлі цінними паперами та іншими 
фінансовими інструментами;

14. оприлюднення інформації та обмін інфор-
мацією відповідно до законодавства України.

Лідером на фондовому ринку є фондова бір-
жа «Перспектива». Так, за оперативними дани-
ми з Інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Пер-
спектива» посіла перше місце за обсягом торгів 
з початку року (з часткою загального біржового 
обороту 82%), на другому місці – ПФТС (14%), 
на третьому – УБ (2%). 

Одразу після створення в 2006 році біржа 
«Перспектива» зайняла провідні позиції на 
ринку України завдяки активному впроваджен-
ню торгових, розрахункових та інформаційних 
технологій. Біржа першою в Україні реалізува-
ла ринок заявок, легітимний електронний до-
кументообіг (2007), self-listing (2010), надійну 
і ефективну модель клірингу та розрахунків 
через спеціалізовану небанківську платіж-
ну систему (2009), зареєструвала специфіка-
ції (2011) і запустила в обіг (2012) процентні 
строкові контракти, впровадила додаткове за-
безпечення в цінних паперах (2013), отримала 
погодження НБУ (2014), зареєструвала специ-
фікації і запустила в обіг (2015) валютні дери-
вативи. Універсальний підхід до стимулювання 
ліквідності та постійна модернізація біржових 
технологій дозволяють лідирувати в організації 
торгів максимально широким переліком фінан-
сових інструментів [3].

З початку року обсяг торгів на біржі ста-
новить 96,93 млрд грн. (на 7% більше, ніж за 
аналогічний період попереднього року). В роз-
різі фінансових інструментів ринкова частка ФБ 
«Перспектива» з початку 2015 року становить: 
щодо ОВДП – 85%, акцій – 15%, облігацій під-
приємств – 50%, інвестиційних сертифікатів – 
68%, строкових контрактів – 63%.
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Кількість членів ФБ «Перспектива» станом 
на 10.04.2015 – 117. Згідно Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» [1] членами 
фондової біржі можуть бути виключно торгов-
ці цінними паперами, які мають ліцензію на 
право провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку та взяли на себе зобов’язання 
виконувати всі правила, положення і стандарти 
фондової біржі. У разі анулювання отриманої 
торговцем цінними паперами ліцензії на право 
провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку його членство у фондовій біржі 
тимчасово зупиняється до поновлення ним лі-
цензії або надання на біржу листа щодо виклю-
чення його з членів біржі. Інші підстави при-
пинення або тимчасового зупинення членства у 
фондовій біржі визначаються правилами фон-
дової біржі. Членство у фондовій біржі при-
пиняється у разі анулювання ліцензії на право 
провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку, виданої торговцю цінними папера-
ми. Кожний член фондової біржі має рівні пра-
ва щодо організації діяльності фондової біржі 
як професійного учасника фондового ринку.

Згідно Правил фондової біржі «Перспек-
тива», які є локальним нормативно-правовим 
актом, який регулює діяльність біржі [4] вони 
складаються з таких порядків:

1) організації та проведення біржових торгів;
2) лістингу та делістингу цінних паперів;
3) допуску членів фондової біржі та інших 

осіб до біржових торгів;
4) котирування цінних паперів та інших фі-

нансових інструментів, оприлюднення біржо-
вого курсу;

5) розкриття інформації про діяльність фон-
дової біржі та її оприлюднення;

6) розв’язання спорів між членами фондо-
вої біржі та іншими особами, які мають право 
брати участь у біржових торгах згідно із зако-
нодавством;

7) здійснення контролю за дотриманням 
членами фондової біржі та іншими особами, 
які мають право брати участь у біржових тор-
гах згідно із законодавством, правил фондо-
вої біржі;

8) накладення санкцій за порушення правил 
фондової біржі, у тому числі за анулювання 
(невиконання) біржового контракту (договору) 
за цінним папером або іншим фінансовим ін-
струментом у випадку, коли був розрахований 
та оприлюднений біржовий курс такого цінно-
го папера або іншого фінансового інструмента.

Фондова біржа може встановлювати осо-
бливості організації та проведення біржових 
торгів відповідним видом цінного папера або 

іншого фінансового інструмента на різних ви-
дах ринків, передбачених правилами фондової 
біржі.

Правила фондової біржі по кожному ринку 
повинні визначати: процедуру подання заявок 
та зазначення їх видів; особливості укладення 
біржових контрактів (договорів), порядок забез-
печення (за наявності) виконання зобов’язань 
укладеними біржовими контрактами (догово-
рами); порядок розрахунків.

Регулювання фондового ринку згідно Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні» [5] здійснює держа-
ва та саморегулівні організації. Державне ре-
гулювання ринку цінних паперів – здійснення 
державою комплексних заходів щодо упоряд-
кування, контролю, нагляду за ринком цінних 
паперів та їх похідних та запобігання зловжи-
ванням і порушенням у цій сфері.

Державне регулювання ринку цінних па-
перів здійснює Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку, а також інші дер-
жавні органи у межах своїх повноважень, ви-
значених законом. 

Державне регулювання ринку цінних папе-
рів здійснюється з метою:

1) реалізації єдиної державної політики у 
сфері випуску та обігу цінних паперів та їх по-
хідних;

2) створення умов для ефективної мобілі-
зації та розміщення учасниками ринку цінних 
паперів фінансових ресурсів з урахуванням ін-
тересів суспільства;

3) одержання учасниками ринку цінних па-
перів інформації про умови випуску та обігу 
цінних паперів, результати фінансово-госпо-
дарської діяльності емітентів, обсяги і характер 
угод з цінними паперами та іншої інформації, 
що впливає на формування цін на ринку цінних 
паперів;

4) забезпечення рівних можливостей для 
доступу емітентів, інвесторів і посередників на 
ринок цінних паперів;

5) гарантування прав власності на цінні 
папери;

6) захисту прав учасників фондового 
ринку;

7) інтеграції в європейський та світовий 
фондові ринки;

8) дотримання учасниками ринку цінних 
паперів вимог актів законодавства;

9) запобігання монополізації та створення 
умов розвитку добросовісної конкуренції на 
ринку цінних паперів;

10) контролю за прозорістю та відкритіс-
тю ринку цінних паперів. 
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Державне регулювання ринку цінних папе-
рів здійснюється у таких формах: 

1. прийняття актів законодавства з питань 
діяльності учасників ринку цінних паперів; 

2. регулювання випуску та обігу цінних па-
перів, прав та обов’язків учасників ринку цін-
них паперів; 

3. видача ліцензій на здійснення професій-
ної діяльності на ринку цінних паперів та за-
безпечення контролю за такою діяльністю; 

4. заборона та зупинення на певний термін 
(до одного року) професійної діяльності на 
ринку цінних паперів у разі відсутності ліцен-
зії на цю діяльність та притягнення до відпові-
дальності за здійснення такої діяльності згідно 
з чинним законодавством; 

5. реєстрація випусків (емісій) цінних па-
перів та інформації про випуск (емісію) цінних 
паперів; 

6. контроль за дотриманням емітентами 
порядку реєстрації випуску цінних паперів та 
інформації про випуск цінних паперів, умов 
продажу (розміщення) цінних паперів, передба-
чених такою інформацією; 

7. створення системи захисту прав інвесто-
рів і контролю за дотриманням цих прав емітен-
тами цінних паперів та особами, які здійснюють 
професійну діяльність на ринку цінних паперів; 

8. контроль за достовірністю інформації, що 
надається емітентами та особами, які здійсню-
ють професійну діяльність на ринку цінних па-
перів, контролюючим органам; 

9. встановлення правил і стандартів здій-
снення операцій на ринку цінних паперів та 
контролю за їх дотриманням; 

10. пруденційний нагляд за професійними 
учасниками фондового ринку в межах діяль-
ності, яка провадиться таким учасником на під-
ставі виданої Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку ліцензії; 

11. контроль за системами ціноутворення 
на ринку цінних паперів; 

12. контроль за діяльністю осіб, які обслу-
говують випуск та обіг цінних паперів; 

13. проведення інших заходів щодо дер-
жавного регулювання і контролю за випуском 
та обігом цінних паперів.

Принципами, які сприяють ефективності 
державного регулювання є наступні: 

• визначення повноважень держави в ціло-
му і їх розподіл між окремими органами вико-
навчої влади; 

• незалежність органів виконавчої влади з 
регулювання фондового ринку від політичного 
тиску або незаконного втручання окремих за-
цікавлених груп; 

• звітність посадових осіб органів виконав-
чої влади щодо виконання покладених на них 
повноважень; 

• послідовність регулювання (чітке прохо-
дження проголошеним шляхом реформ в еко-
номіці) і координація діяльності окремих орга-
нів виконавчої влади; 

• відповідність працівників органів вико-
навчої влади з регулювання фондового ринку 
високим професійним стандартам.

Висновки, зроблені за результатами 
дослідження. Отже, в умовах економічної 
кризи нашої держави саме становлення 
ефективного та конкурентоспроможного 
національного фондового ринку має забез-
печити відновлення економіки України та 
забезпечить визнання нашої держави в сві-
ті. Тому ефективне регулювання діяльнос-
ті фондових бірж набуває першочергового 
значення в формуванні економічної політи-
ки України. 

В Україні регулювання діяльності біржо-
вих інститутів базується на загальному нор-
мативно-правовому забезпеченні. До право-
вих основ діяльності фондових бірж в Україні 
слід віднести спеціалізоване законодавство 
та локальні акти, на основі яких функціону-
ють біржі та здійснюється державне регулю-
вання їх діяльності, зокрема: Закон України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», За-
кон України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», Рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку «Про затвердження Положення 
про функціонування фондових бірж», Прави-
ла біржової торгівлі. 

В той же час слід зауважити, що постійне 
удосконалення системи регулювання ринку 
цінних паперів в Україні потребує: 

• забезпечення єдиного визначення пріори-
тетів державної політики на фондовому ринку 
та підходу до регулювання діяльності на фон-
довому ринку як банківських, так і небанків-
ських фінансових установ;

• розширення повноважень Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку 
щодо регулювання діяльності небанківських 
фінансових установ; 

• оптимізація державного регулювання та 
розвитку саморегулювання; 

• поступової передачі саморегулівним ор-
ганізаціям професійних учасників фондового 
ринку частини повноважень щодо передліцен-
зійної роботи, моніторингу діяльності своїх 
членів, підготовки, перепідготовки, попере-
дньої сертифікації фахівців та ін. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО  
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В статті досліджено проблема, яка серед усіх проблем, пов’язаних зі здійсненням державного фінан-
сового контролю, посідає центральне місце - це проблема ефективності використання бюджетних коштів  
і державної власності та ефективності державного фінансового контролю.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, місце, роль, форми, ефективність діяльності.

В статье исследовано проблема, связанная с осуществлением государственного контроля, которая за-
нимает центральное место - это проблема эффективности использования бюджетных средств и государ-
ственной собственности и эффективности государственного финансового контроля. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, место, роль, формы, эффективность дея-
тельности.

The paper investigates the problem that all the problems associated with the implementation of state financial 
control is the most important - is the problem of efficiency of use of public funds and public property and efficiency 
of public financial control. 

Key words: state financial control, place, role, form efficiency.

Дослідження оцінки ефективності ді-
яльності органів державного фінансового 
контролю з позиції комплексності та сис-
темного підходу відповідно до економічно-
го, соціального та організаційного ефекту в 
Україні активно вивчаються вітчизняними 
вченими. Серед вітчизняних вчених значний 
доробок у цьому напрямку мають вчені: О. 
Василик, С. Мочерний, В. Геєць, Т. Куценко, 
Ю. Пасічник, В. Федосов та багато інших. 

Для фінансового контролю в теперішній 
час постає проблема формування системи 
показників, що характеризують його еконо-
мічний стан, збору необхідних для їх обчис-
лення вихідних даних і аналізу результату 
обчислення цих показників.

Оцінка, як правило, здійснюється за низ-
кою показників, серед яких такі кількісні ха-
рактеристики: кількість перевірок, кількість 

виявлених правопорушень і заходів щодо 
них, суми відшкодувань, кількість припи-
сів у відповідні органи державної влади і 
управління, кількість справ, переданих у 
правоохоронні органи тощо. Водночас ді-
євість контрольних органів має визначатися 
і якісними показниками, що базуються на 
впевненості об’єктів контролю в практич-
ній корисності діяльності контролерів, дові-
ри об’єкта контролю, професіоналізму його 
працівників.

Кількісні характеристики діяльності дер-
жавного фінансового контролю, що поляга-
ють у кількості проведених контрольних дій і 
перевірок, сумах виявлених збитків і вжитих 
заходах, слід розглядати не як цілі чи резуль-
тати, а як засіб досягнення мети. А відповід-
но дієвість контролю слід визначати як ско-
рочення частки правопорушень і виявлених 
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щодо них сум у загальній кількості перевірених 
об’єктів і витрат.

У такому разі у суб’єктів контролю склада-
ється двоїсте ставлення до оцінки їхньої діяль-
ності. З одного боку, дієвість суб’єкта контр-
олю тоді вище, що більше: 

- виявлено незаконних витрат, зловживань 
і крадіжок і повернено щодо них;

- працівників об’єкту контролю притягну-
то до дисциплінарної відповідальності;

- матеріалів передано до слідчих органів;
- видано наказів, прийнято рішень і роз-

поряджень органами державної влади і управ-
ління за представленнями і приписами органів 
державного фінансового контролю [1, c. 3].

З другого боку, що більше в результаті 
контролю виявлено негативних явищ і фак-
тів, то нижче народногосподарська оцінка ді-
яльності суб’єкта контролю. Така двоїстість 
не сприяє зростанню ефективності діяльнос-
ті органів державного фінансового контролю.  
А отже, при оцінці дієвості державного фінан-
сового контролю кількісні показники роботи 
контролюючих органів, врешті-решт, мають ві-
дійти на другий план і мати довідковий характер.

Наразі склалася об’єктивна потреба перехо-
ду від методології фіксації фактів бюджетного 
процесу до методології прогнозування бюдже-
ту як динамічної системи.

Потрібно сприяти активному впроваджен-
ню в практичну діяльність органів державного 
фінансового контролю сучасних інструментів і 
способів, що базуються на методах математич-
ного моделювання, пошукового і нормативного 
прогнозування, використання інформаційних 
технологій. Прогнозування можливих порушень 
при виконанні бюджету випливає з потреби 
управління загальною економічною рівновагою. 
Державний фінансовий контроль є органічним 
регулятором рівноваги, інструментом запобіган-
ня ризику кризового розвитку. Питання управ-
ління рівновагою полягають у передбаченні на-
слідків основних факторів (видів порушень), що 
впливають на сталість бюджету. При цьому го-
ловним для контролюючих органів стає передба-
чення проблем, здатних ускладнити реалізацію 
бюджетної політики.

Застосування наведеної методики оцінки 
ефективності державного фінансового контр-
олю, діяльності контрольних органів дасть змогу 
оцінити дієвість, результативність фінансового 
контролю, підвищити якість управлінських рі-
шень і ефективність використанню бюджетних 
коштів.  

Кінцевий результат, тобто сукупність 
об’єктивних наслідків контролю, є головним 

критерієм визначення його ефективності. Отри-
мання даних про такий результат потребує зна-
ння конкретного змісту діяльності контролю-
ючого органу чи особи, реакції на їхні дії того, 
хто перевіряється, змін, що відбуваються під 
впливом контролю в управлінській діяльності. 
Важко судити про результати контролю без ви-
явлення практичних наслідків, які він спричинив 
на зміст діяльності об’єкта, що перевіряється, 
чи посадової особи. Врахування практичних на-
слідків контролю для управлінської діяльності 
тим паче потрібне, оскільки під ефективністю 
контролю розуміють досягнення не будь-якого 
позитивного результату, а лише того, що є наслід-
ком контролю. Якщо контрольний орган виявив 
якісь недоліки чи порушення, з’ясував, хто в них 
персонально винний, він зобов’язаний на лише 
вжити заходів щодо винних, а й насамперед за-
значити і способи поліпшення справи, указати, 
як і хто їх має усунути. Установити для цього 
певний строк, а потім перевірити фактичне ви-
конання [3, c. 4].

Однак результати контролю будуть однобіч-
ними, якщо не зважати на здійснені при цьому 
витрати: тривалість перевірок, кількість осіб, які 
беруть участь у перевірках, різного роду витрати. 
Витрати на проведення контролю слід порівню-
вати з його результатами. Ступень ефективності 
контролю тоді буде вищим, що менше буде ви-
трачено на досягнення результату.

Оцінка впливу суб’єкта контролю на 
об’єкт завжди пов’язана з позитивними змі-
нами, що сталися після його проведення в 
діяльності цього об’єкта і підвідомчих орга-
нізацій. При використанні таких показників, 
як кількість проведених перевірок, прийня-
тих щодо них і реалізованих рішень, вважа-
ють, що пропозиції контрольних органів об-
ґрунтовані, а завдання перевірок окреслені 
правильно. При визначені результативності 
контролю цей показник водночас з іншими 
дає змогу судити про силу впливу контролю 
на якість управління. Однак його не слід пе-
реоцінювати, оскільки на практиці трапля-
ються випадки формальних, поверхневих 
перевірок, коли в гонитві за кількістю деякі 
органи контролю не доводять до логічного 
кінця розпочату справу, не добиваються усу-
нення виявлених недоліків, не з’ясовують, 
наскільки своєчасно і повно реалізовані їхні 
пропозиції і рекомендації, чи справді їх уве-
дення позитивно позначилося на управлін-
ні. В реальному житті нерідко, а повторні 
перевірки засвідчують, що раніше виявлені 
контрольними органами недоліки в роботі не 
усунуті, а стан справ не поліпшився.
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Звичайно, ефективність контролю і не має 
вимірюватися лише кількістю проведених пе-
ревірок, охоплених контролем об’єктів, при-
йнятих за матеріалами перевірок рішень. Пе-
ребільшення ролі кількісних показників може 
призвести до формалізму, за якого велика кіль-
кість перевірок не супроводжується фактич-
ним усуненням недоліків і порушень [2, c. 2].  

Оцінка діяльності контрольних органів 
пов’язана з виявленням і врахуванням та-
ких показників, які характеризують витрати, 
пов’язані зі здійсненням контролю, як кіль-
кість перевіряючи і працівників органу, що 
перевіряється, які готують необхідні матері-
али, витрачений тими й іншими час, повнота 
відомостей, що надаються, загальна кількість 
учасників перевірки тощо. Однак слід зазна-
чити, що в цій роботі можуть бути певні об-
меження, що полягають в такому: обсяг ви-
явлених порушень може знижуватися мірою 
підвищення результативності контролю, а 
скорочення собівартості контрольної роботи 
обмежується необхідним рівнем її якості. 

Ефективна діяльність органів державного 
фінансового контролю, як суб’єкта контролю, 
визначається не лише в соціальному ефекті, а 
й в організаційному та економічному [5, c. 6].  

Організаційний ефект контролю виявля-
ється тому, що за його результатами можуть 
вживати адміністративні заходи стосовно 
осіб, які порушили законодавство, зокрема 
пониження в посаді, звільнення і притягнен-
ня до кримінальної відповідальності.

Новопризначений керівник, зважаючи на 
горезвісний досвід попередника, прагнути-
ме не допустити порушень, дотримуватись 
фінансової дисципліни. Крім того, у суспіль-
стві загалом зростатиме довіра до влади. Од-
нак кількісному виміру вплив цього ефекту 
не піддається [6, c. 2].

Загалом методика оцінки ефективності 
функціонування органів Державної фінансо-
вої інспекції повинна:

1) враховувати двійну направленість 
контролю (мінімізація бюджетних витрат, ре-
зультативність контрольних дій виявляється 
у суворо цільовому використанні державних 
ресурсів за високої економічної ефективності 
відповідних вкладень);

2) бути адаптованою до умов сучасної фі-
нансово-бюджетної політики;

3) поліпшувати визначення соціального і 
організаційного ефектів фінансово-бюджет-
ного контролю;

4) містити оцінку як кількісних, так і якіс-
них характеристик діяльності контрольного 

органу, ризиків контрольної діяльності, що 
сприяє формуванню комплексного судження 
про прямий ефект контролю і його профілак-
тичну складову;

5) давати змогу оцінити ефективність ор-
ганів фінансового контролю з позиції інсти-
туціональної ефективності в нерозривному 
зв’язку зі стратегічним плануванням;

6) враховувати альтернативність контр-
ольної діяльності; 

7) давати змогу отримувати достовірну, 
об’єктивну і повну інформацію про ефек-
тивність діяльності контрольного органу 
для прийняття управлінських рішень, спря-
мованих на оптимізацію ресурсів контроль-
ного органу і підвищення ефективності ді-
яльності.

Отже, проблема оцінки діяльності Дер-
жавної фінансової інспекції як інструмен-
ту бюджетної політики в сфері державного 
управління є комплексною, а відповідно по-
требує системного підходу до її розв’язання 
[4, c. 120].

Незалежність інституту фінансового 
контролю і гласність його діяльності є пер-
шою умовою його ефективності. Лише такий 
контроль реально сприяє розвиткові і стабі-
лізації ринкової системи. При оцінці діяль-
ності контрольних органів потрібно зважати 
не лише на економічний, а й на соціальний і 
організаційний ефекти від здійснення контр-
ольних заходів, завдяки чому вдається найпо-
вніше оцінити ефективність роботи.

Висновки. Оцінка діяльності контр-
ольних органів пов’язана з виявленням 
врахуванням таких показників, які харак-
теризують витрати, пов’язані зі здійснення 
контролю, як-от кількість перевіряльників 
і працівників органу, що перевіряється, які 
готують необхідні матеріали, витрачений 
тими й тими час, повнота відомостей, що 
надаються, загальна кількість учасників пе-
ревірки тощо. Цим забезпечується розмір-
ність здійснених витрат і реальних резуль-
татів контролю. Однак слід зазначити, що і 
цій роботі можуть бути і певні обмеження, 
що полягають у такому: обсяг виявлених по-
рушень може знижуватися мірою підвищен-
ня результативності контролю, а скорочення 
собівартості контрольної роботи обмежуєть-
ся необхідним рівнем її якості.

Загалом в ідеалі державний фінансовий 
контроль має привести до скорочення ви-
явлених порушень, тобто в перспективі він 
повинен мати попереджувальний профілак-
тичний характер. 



91

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Асадов А.М. К вопросу об административно – власних отношениях в системе фінансовых органов го-

сударственной власти / А.М. Асадов // Вестник УИЭУиП. – 2008. – № 4. – С. 11-12. Режим доступу: http://www.
nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Menegment/2009_647/32.pdf.

2. Васильева М.В. Державний фінансовий контроль в управлінні регіоном [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.smartcat.ru/RegionEconomic/Portfolio.shtml 

3. Гутцайт Е.М. О концепции финансового контроля / Е.М. Гутцайт // Аудитор. – 2006. – № 6. –  
С. 36-46.

4. Гуцаленко Л.В., Дерій В.А, Коцупатрий М.М. Державний фінансовий контроль – К.:Центр учбової літе-
ратури, – 2009 – 424 с.

5. Піхоцький В.Ф. Система державного фінансового контролю як інструмент соціально-економічного роз-
витку. В.Ф.Піхоцький [Електронний ресурс]. 

6. Табунщикова Т.Ф. Становление и развитие муніципального фінансового контроля: автореф. дис. на 
соискание учен. степени. канд. экон.наук, 2006. – 24 с. 

Колеснікова М. В.
кандидат юридичних наук,  

старший викладач кафедри адміністративного,  
господарського права та фінансово економічної безпеки  

Сумського державного університету 

Носенко Я. П.
студентка юридичного факультету

Сумського державного університету 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

У статті розглядається поняття інформаційної безпеки, умови її забезпечення, а також досліджуються 
основні проблеми, що виникають в інформаційній сфері. 

Ключові слова: інформація, інформатизація, інформаційна безпека, національна безпека, інформа-
ційна війна. 

В статье рассматривается понятие информационной безопасности, условия ее обеспечения, а также 
исследуются основные проблемы, возникающие в информационной сфере.

Ключевые слова: информация, информатизация, информационная безопасность, национальная без-
опасность, информационная война.

The article discusses the concept of information security, the conditions of its provision, and explores the main 
problems encountered in the information sphere.

Key words: information, information, information security, national security, information warfare.

Постановка проблеми. В сучасних 
умовах,з розвитком суспільства інформаційна 
безпека відіграє важливу роль. Стрімка інфор-
матизація усіх сфер суспільства, серед яких 
забезпечення безпеки суспільства, так і самої 
особи,  економіки, держави. Постає питання 
щодо забезпечення інформаційної безпеки та її 
головних проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченню інформаційної безпеки та її проблем при-
святили свої роботи Бабанська М., Ботвінкін О., 
Зайцев М., Марєєв С.В., Перевезій С.С., Степова 
С.В, Морозов О. Л.  та ін.

Метою статті є з’ясування загальних понять 
щодо інформаційної безпеки та висвітлення 
основної проблеми, що впливає на рівень без-
пеки у сфері інформатизації. 

Викладення основного матеріалу. Сyчасне 
сyспільство  на дaному етaпі існувaння підня-
лось нa стрімкий розвиток. Кожнa особa в сьо-
годенні розповсюджує, використовує тa спо-
живає велику кількість інформації.  Більшість 
науковців стaвить інформацію нa рівні як з 
енергетичними тaк i мaтеріальними ресурсaми. 

Розум людини відіграє неaбияку роль і все 
чaстіше конфліктні ситуaції вирішуються з 
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використaнням інформаційних технологій. 
Тобто все частіш виникає потребa зaхищеності 
інформаційних даних. У зв’язку з цим виникає 
потребa в інформаційній безпеці.  

Інформаційнa безпекa держави – це стан її 
захищеності, при якій спеціальні інформаційні 
оперaції, aкти зовнішньої інформaційної aгресії, 
інформaційний тероризм, незаконне зняття 
інформaції зa допомогою спеціальних технічних 
зaсобів, комп’ютерні злочини тa інший деструк-
тивний інформаційний вплив не зaвдає істотної 
шкоди національним інтересам [9]. 

Виокремлюють три рівня забезпечення ін-
формаційної безпеки: рівень особи (форму-
вання раціонального, критичного мислення на 
основі принципів свободи вибору); суспільний 
рівень (формувaння якісного інформаційно-
aналітичного простору, плюралізм, багатока-
нальність отримання інформації, незалежні по-
тужні ЗМІ, які належать вітчизняним власникам); 
держaвний рівень (інформаційно-aналітичне 
забезпечення діяльності державних органів, ін-
формаційне зaбезпечення внутрішньої і зовніш-
ньої політики на міждержавному рівні, системa 
зaхисту інформації з обмеженим доступом, про-
тидія правопорушенням в інформaційній сфері, 
комп’ютерним злочинам)[9]. 

Зaбезпечення інформаційної безпеки зa 
останній чaс в нашій державі знaчно зріс. Зарaз 
він знaходиться нa одному рівні з територі-
альною цілісністю зaбезпеченням економічної 
безпеки, a також зaхистом територіальної ці-
лісності. Те, нa скільки забезпечується інфор-
маційна безпекa і відіграє вaжливу роль на еко-
номіку, оборону, та на безліч інших складових 
національної безпеки.

Специфікa зaбезпечення нaціональної ін-
формаційної безпеки знайшлa відображення в 
зaконах Укрaїни «Про основи нaціональної без-
пеки України», «Про концепцію нaціональної 
програми інформaтизації», «Про націонaльну 
прогрaму інформaтизації», a також у Стратегії 
національної безпеки України, якa затвердже-
на указом Президента. У Законі «Про основи 
нaціональної безпеки України» вперше дано 
офіційну оцінку значущості й системної сут-
ності інформaційної безпеки як невід’ємної 
склaдової нaціональної безпеки України [1].  

Державa здійснює свою діяльність че-
рез відповідні органи держaвної влади. Так, 
ч.3 ст.17 Конституції Укрaїни визначено коло 
суб’єктів, на які покладaться забезпечення 
держaвної безпеки та виконaння комплексу ін-
ших заходів, пов’язаних із забезпеченням наці-
ональної безпеки, a саме: відповідні військові 
формування тa правоохоронні органи держави, 

організація і порядок діяльності яких визнача-
ються законом. Нa жаль, у національному за-
конодавстві відсутні єдині погляди нa зміст тa 
сутність інформаційної безпеки. З огляду нa 
чинне законодавство можнa констатувати, що 
до розуміння інформаційної безпеки законо-
давцем застосовується двa підходи: при пер-
шому інформаційна безпекa розглядається як 
складова національної безпеки, а при другому, 
як самостійна тa самодостатня категорія [3].  

Доктринально, як основні, пропонується 
виділити принципи інформаційної безпеки, 
визначені І. Бегишевим. Їх пропонується ін-
терпретувати таким чином: пріоритет прaв і 
свобод людини, громaдянина (як основопо-
ложний принцип, закріплений як стандарт у 
міжнародному праві); балaнс інтересів особи, 
суспільствa і держави як суверенів у суспіль-
них відносинах щодо інформaції; aдекватність 
зaходів протидії загрозам, викликам для безпе-
ки в інформаційному просторі; державний на-
гляд, контроль у сфері інформаційної безпеки 
(наприклад, за розробкою і виробництвом спе-
ціальних засобів інформаційної зброї); глас-
ність і громадський контроль зa діяльністю 
органів державної влади в інформаційній сфері 
суспільства [8]. 

Основні шляхи і напрями реалізації кон-
цептуальних положень інформаційної безпеки 
держави мають бути зазначені в науково об-
ґрунтованій доктрині інформаційної безпе-
ки, якої нa сьогодні в Україні немає. Вонa, як 
правило, розробляється на визначений період. 
Доктрина інформаційної безпеки держави є 
не тільки системою офіційно прийнятих по-
глядів щодо інформаційних тa інших питань. 
Вонa насамперед є керівництвом до дії. Нa 
основі доктринальних положень здійснюється 
широке коло політичних зaходів і дій у зовніш-
ній і внутрішній політиці держaви. Доктринa 
інформаційної безпеки, будучи логічним про-
довженням Стратегії нaціональної безпеки, 
розробляється законодавчими органами і по-
літичним керівництвом держави. Її основні 
вимоги деталізуються в законодaвчому й іншо-
му нормативно-прaвовому aктах, висвітлені в 
стратегії розвитку держави у вигляді цільових 
державних програм і проектів [5]. 

Очевидно, що інформаційна безпекa є 
складним, системним, багаторівневим явищем, 
нa стан і перспективи розвитку якого мають 
безпосередній вплив зовнішні і внутрішні чин-
ники, найважливішими з яких є:

1) політична обстановка у світі; 2) наявність 
потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз; 3) 
стан і рівень інформаційно-комунікаційного 
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розвитку країни; 4) внутрішньополітична об-
становка в державі. 

Важливим для інформаційної безпеки дер-
жави є досягнення стану її захищеності, тобто 
створення і підтримкa відповідних інженер-
но-технічних потужностей та інформаційної 
організації, що відповідають реальним і по-
тенційним загрозам, а також демографічному 
й економічному становищу крaїни. Питання 
зaбезпечення інформаційної безпеки aктуальні 
тою або іншою мірою для всіх держав. Однaк 
питома вага інженерно-технічних і апаратно-
програмних методів забезпечення національної 
безпеки в різних держав неоднакова і залежить 
від цілого комплексу умов, пов’язаних із імо-
вірністю внутрішніх і зовнішніх загроз, харак-
тером відносин із суміжними державами й гео-
політичними центрами [5]. 

Важливою складовою публічноправового 
регулювaння інформаційної безпеки є вплив 
держави нa конкурентну боротьбу суспільних 
структур, організацій за володіння різними засо-
бами масової інформації (засобами соціальної 
комунікації), зокрема процесами їх монополі-
зації, концентрації – для отримання політичної 
влади певними особами. У нинішніх умовах 
боротьба окремих сил зa вплив в електронних 
і друкованих мас-медіа, за контроль над кіно-
компаніями, видавництвами та інформаційни-
ми агентствами спричиняє зосередження їх в 
обмеженого колa людей, медіа-корпораціях. 
Це зумовлює тенденції до концентрації влади 
над суспільством, до мaніпулювання свідоміс-
тю виборців політичними партіями та окреми-
ми громадськими організаціями тоталітарного 
спрямування [5]. 

Що стосується нaціональної безпеки, то 
Вона спрямована на те, щоб зменшити до мі-
німуму виникнення загроз, що існують на зо-
внішніх та внутрішніх рівнях розвитку держaви 
з відповідними її напрямками. Відповідно до 
визнaчення поняття «безпека» термін «націо-
нальна безпека» включає в себе рівнопрaвними 
складовими терміни «державна безпекa», «сус-
пільна безпека» та «безпекa особистості». Ціл-
ком очевидно, що національнa безпека – це 
надзвичайно складна багаторівнева функціо-
нальна система, в якій безперервно відбува-
ються процеси взаємодії та протиборствa жит-
тєво важливих інтересів держави, суспільства 
тa особистості із загрозами цим інтересам – 
як внутрішніми, так і зовнішніми. Як цільова 
функція цієї системи виступає мірa захищенос-
ті цих інтересів від загроз. У центрі системи 
нaціональної безпеки, тaк само як і її окремих 
видів, перебувають життєво важливі інтереси 

держави, суспільства та особистості, сукуп-
ність яких і становить національні інтереси. 
Держава являє собою відкриту соціальну сис-
тему, що розвивається під впливом зовнішніх і 
внутрішніх чинників [7]. 

 Серед основних видів небезпек тa загроз 
інформаційної безпеки в системі національної 
безпеки є: збої в роботі інформаційного облад-
нання, таємне втручання в інформаційні ресур-
си, порушення іх цілісності тощо. 

Отже, основними об’єктами деструктивно-
го інформаційного впливу є: ідеологічно-пси-
хологічне середовище суспільствa, пов’язане 
з використанням інформації, інформаційних 
ресурсів та інформаційної інфраструктури 
для здійснення впливу на психіку й поведінку 
людей;ресурси, які розкривають духовні, куль-
турні, історичні, національні цінності, традиції, 
надбання держави, нації в різних сферах життя 
суспільства;інформaційна інфрaструктура, тоб-
то aбсолютно всі проміжні лaнки між інформаці-
єю та людиною;система формування суспільної 
свідомості (світогляд, політичні погляди, загаль-
ноприйняті правила поведінки тощо);система 
формувaння громадської думки;системa розро-
блення та прийняття політичних рішень; свідо-
мість та поведінкa людини [6]. 

Одним із найнебезпечніших загроз 
нaціональній безпеці  є інформаційнa війнa, 
якa зараз  в Україні набирає неабияких обер-
тів. Найвaжливішими склaдовими концепції 
«Інформаційнa війнa» є: оперативнa безпекa, 
введення супротивника в оману, психологічні 
операції, електронна війна і вогневе знищення, 
які проводяться в комплексі з глибокою і все-
бічною розвідкою як для дезорганізації систе-
ми упрaвління противникa, тaк і для захисту 
влaсної системи управління в ході бойових дій. 
При цьому інформaція, що циркулює в системі 
управління, розглядається як високопріорітет-
ний об’єкт впливу і захисту, зниження або під-
вищення достовірності [4]. 

 Це спричиняє розладу людської психі-
ки, прогресивному розвитку культу насиль-
ства, та народження хворого інформаційно-
го суспільства. Ввeдення в oману мaсової чи 
iндивідуальнoї свідoмості, вивeдення з лaду 
абo дeсинхронiзацію прoцесів упрaвління 
суспільствoм тa йoго склaдовими, перeдовсім 
вiйськoвими.

На сучасному етапі основними реальни-
ми та потенційними загрозами національ-
ній безпеці України в інформаційній сфері 
зaконодавець визначає: прояви обмеження 
свободи словa тa доступу громадян до інфор-
мації; поширення засобами масової інформації 
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культу нaсильства, жорстокості, порнографії; 
комп’ютерну злочинність та комп’ютерний те-
роризм; розголошення інформації, якa стано-
вить державну та іншу, передбачену законом, 
таємницю, a також конфіденційної інформації, 
що є власністю держави або спрямована нa за-
безпечення потреб та національних інтересів 
суспільства і держави; намагання маніпулю-
вати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом 
поширення недостовірної, неповної aбо упе-
редженої інформації [2]. 

Проблематика інформаційної безпеки була, 
є і буде актуальною в теорії та практиці бага-
тьох галузей права, зокрема й в адміністратив-
ному праві. Це зумовлено усвідомленням ролі 
інформації як суспільного ресурсу, поряд із 
речами та енергією. Сучасні інформаційні тех-
нології, зокрема технології електронної телеко-
мунікації, створюють нові можливості держав-
ного управління. Однак вони мають і зворотний 
бік – масове маніпулювання суспільством, гро-
мадською думкою для загострення соціальних 
конфліктів тощо. Очевидно, що суспільні від-
носини щодо інформації потребують не лише 
приватноправового, але і публічноправового 

регулювання для їх охорони, захисту тощо в 
контексті прав людини. Про важливість інфор-
маційної безпеки в юриспруденції свідчить і те, 
що вона зазначена як конституційно-правова 
категорія (ст. 17 Конституції України) [5]. 

Отже, для вирішення проблем інформаційної 
безпеки необхідно посилити рівень безпеки на 
теритоторії України шляхим відновлення контр-
олю за мережею Інтернет. Нормативно - право-
ві aкти, що діють в Україні не закріплюють за 
Інтернет – провайдерами жодних зобов’язань і 
перед суспільством ні перед державою розмі-
щення нa сайтах інформації, якa забороненa. А 
тaкож через монополізм нa телебачення відбува-
ється маніпуляція суспільством. Розповсюджу-
ється пропaганда війни, пропагaнда породження 
ворожнечі між державами. 

Також нагальною проблемою тa необхідністю 
її вирішення є комп’ютерної злочинності aбо як 
його ще називають комп’ютерний тероризм. Вонa 
проявляється шляхом підроблення документів, 
розповсюдження комп’ютерних вірусів тощо. 
Необхідне запозичення зарубіжного досвіду при 
прийнятті нормативно – правових актів у країн, 
рівень інформаційної безпеки досить високий. 
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КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 

ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

У статті досліджено координаційну діяльність та взаємодію органів виконавчої влади з органами міс-
цевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів в Україні. З’ясовано як поняття координації, так і 
поняття координації органів державної влади щодо захисту прав споживачів в Україні

Ключові слова: координація, органи виконавчої влади, місцеве самоврядування, захист прав спожи-
вачів.

В статье исследованы координация деятельности и взаимодействие органов исполнительной власти с 
органами местного самоуправления в сфере защиты прав потребителей в Украине. Выяснено как понятие 
координации, так и понятие координации органов государственной власти по защите прав потребителей 
в Украине.

Ключевые слова: координация, органы исполнительной власти, местное самоуправление, защита 
прав потребителей.

This article deals with the interaction and coordination activities of executive authorities with local government 
agencies in the field of consumer rights protection in Ukraine. The concept of coordination is defined as well as the 
concept of coordination of state authorities concerning consumer rights protection in Ukraine.

Key words: coordination, executive authorities, local government, consumer rights protection.

Необхідність створення в Україні ефектив-
ної системи захисту права споживачів обумов-
лена вимогами часу. В умовах кризи в еконо-
міці, споживчий ринок в Україні насичується 
недоброякісною, фальсифікованою продукці-
єю, небезпечною для життя та здоров’я спо-
живачів, що вимагає запровадження жорсткого 
механізму контролю та нагляду у сфері захисту 
прав споживачів. 

Основу державної політики у сфері захис-
ту прав споживачів формує Верховна Рада 
України, закріплюючи основні завдання, 
принципи, пріоритети, нормативи і обсяги 
бюджетного фінансування, створюючи сис-
тему відповідних регуляторів, у законодав-
чих нормативно-правових актах. 

В питаннях реалізації державна політика у 
сфері захисту прав споживачів найбільше по-
кладається на органи виконавчої влади. Кабі-
нет Міністрів України є вищим органом у сис-
темі органів виконавчої влади, в межах своєї 
компетенції здійснює виконавчу владу безпо-
середньо та через міністерства, інші централь-
ні органи виконавчої влади, Раду міністрів 
Автономної Республіки Крим та місцеві дер-
жавні адміністрації, а також спрямовує, коор-
динує та контролює діяльність цих органів.

Водночас, органи місцевого самовряду-
вання є найбільш наближеними до потреб 

населення, тому ефективність вирішення пи-
тань захисту населення як споживачів на міс-
цевому рівні безпосередньо позначається на 
вирішенні загальнодержавних питань щодо 
захисту прав споживачів. 

Актуальність дослідження полягає в ство-
ренні в Україні, ефективного контролю щодо 
захисту прав і законних інтересів споживачів 
на державному та місцевому рівнях, що є важ-
ливою метою для держави на шляху до євро-
пейських стандартів життя, адже задоволення 
потреб населення на якісні умови життя пови-
нно займає пріоритетне місце у процесі побудо-
ви економічно розвиненої незалежної держави.

Метою даної статті є комплексне досліджен-
ня діяльності та взаємодії органів виконавчої 
влади з органами місцевого самоврядування у 
сфері захисту прав споживачів в Україні.

Фундаментальною основою для вказа-
ного дослідження стали дослідження про-
блем адміністративного права, які здійснили 
В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, В.Т. Білоус, 
П.Г. Бондаренко, В.М. Бевзенко, А.І. Берлач, 
Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін, І.П. Го-
лосніченкота ін.

Вихід України з фінансової та економічної 
кризи зумовлює необхідність вжиття дієвих 
заходів щодо проведення економічних ре-
форм, основною метою яких є сталий еконо-
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мічний розвиток держави, зростання добро-
буту населення. Успіх таких реформ значною 
мірою залежить від взаємодії різних органів 
державної влади між собою, відкритості та 
прозорості владних інституцій, рівноправ-
ного партнерства та залучення громадян до 
формування і реалізації державної та регіо-
нальної політики.

Задоволення потреб споживачів має здій-
снюватися на основі безапеляційного додер-
жання вимог якості та безпечності продукції 
(роботи, послуги), створення належних умов 
для насичення споживчого ринку даними якіс-
ними та безпечними товарами, роботами, по-
слугами, підвищення рівня захисту здоров’я 
та безпеки споживачів. Саме за таких обставин 
постійне підвищення рівня захисту прав спо-
живачів є центром уваги відповідних органів 
виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування, діяльність яких спрямована на забез-
печення пріоритетності в реалізації державної 
політики у даній сфері та на підвищення рівня 
захисту споживчого ринку України.

Нечітке розмежування повноважень між 
органами місцевого самоврядування та місце-
вими державними адміністраціями, неефектив-
ний механізм їх взаємодії, відсутність чіткого 
розподілу повноважень і відповідальності між 
органами місцевого самоврядування різного 
рівня створює передумови для вдосконалення 
взаємодії органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування в нашій державі.

Конституція України закріпила основи ха-
рактеру відносин між різними гілками і рівня-
ми влади, однак на практиці реалізація функцій 
і повноважень породжує спірні питання щодо 
встановлення меж їх функцій і повноважень. 

У чинному законодавстві нашої держави 
немає визначення як поняття координації як 
функції управління взагалі, так і поняття коор-
динації органів державної влади щодо захисту 
прав споживачів в Україні, зокрема.

Великий тлумачний словник сучасної укра-
їнської мови поняття «координація» визна-
чає як погодження, зведення до відповідності, 
установлення взаємозв’язку, контакту в діяль-
ності людей, між діями, поняттями, тобто вза-
ємоузгоджена діяльність декількох суб’єктів 
для досягнення ними спільної мети [1, с. 572].

Являючись однією з основних управлін-
ських функцій, координація в державному 
управлінні полягає у забезпеченні впорядку-
вання взаємозв’язків і взаємодій між учасни-
ками процесу державного управління з метою 
узгодження дій та об’єднання зусиль на вирі-
шення загальних завдань [2, с. 345].

Координація діяльності та взаємодія органів 
державної влади щодо захисту прав споживачів 
в Україні має на меті забезпечити належну ор-
ганізацію роботи на всіх напрямках діяльності 
шляхом: 

1)  надавати першочергову увагу вдоскона-
ленню форм і методів управління як дієвому 
засобу підвищення ефективності діяльності ор-
ганів державної влади;

2)  вважати пріоритетними в роботі захист 
гарантованих Конституцією, іншими закона-
ми України, міжнародними правовими актами 
прав і свобод людини та громадянина;

3)  забезпечити чітку систему постановки 
контролю за виконанням організаційно-розпо-
рядчих документів як визначального фактора 
оперативного усунення недоліків та упущень, 
а також покращання ефективності роботи; 

4) постійно вживати заходів щодо впрова-
дження в практичну діяльність позитивного 
досвіду роботи органів іноземних країн, що 
здійснюють таку ж діяльність;

5) викорінювати в повсякденній діяльності 
прояви формалізму, заорганізованості, зайвого 
паперотворення, дріб’язкової опіки підлеглих, 
бюрократизму. 

Для здійснення контролю за додержанням 
законодавства у сфері захисту прав споживачів 
найбільш важливе значення мають загальна і 
галузева, горизонтальна і територіальна коор-
динація. 

Загальну координацію у сфері захисту 
прав споживачів здійснюють, перш за все, 
представницькі органи влади та органи дер-
жавного управління загальної компетенції, 
які поряд з іншими основними повноважен-
нями, здійснюють координацію діяльності у 
сфері захисту прав споживачів. 

Виходячи з необхідності організації держав-
ної влади на місцях, яка здатна забезпечувати в 
Україні принципу єдності виконавчої влади та 
прагнення до самостійності органів місцевого 
самоврядування, відбувались спроби в різні 
етапи розбудови незалежної Української дер-
жави використання декілька абсолютно відмін-
них між собою типу моделей організації влади, 
які відображали різну сутність децентраліза-
ції влади. Наприклад, розпочинаючи «радян-
ською» командно-адміністративною системою, 
тобто прямого державного управління на міс-
цях (до 7 грудня 1990 року) та завершуючи 
спробою запровадити щось на зразок повністю 
децентралізованої англо-американської систе-
ми (4 лютого 1994 року – 8 червня 1995 року), 
за якої на всіх субнаціональних територіальних 
рівнях були ліквідовані органи державної вико-
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навчої влади загальної компетенції, а їх функції 
передані виконавчим органам місцевого само-
врядування

На жаль, вищенаведені типи модель не змо-
гли в достатню міру забезпечувати ефективне 
управління, при цьому носили штучний харак-
тер та не відповідали реальному стану суспіль-
ного та економічного життя України. 

Місцева державна адміністрація з цілю на-
лежного виконання завдань, які покладені на 
неї згідно уставленого законом порядку та за-
безпечує реалізацію її взаємовідносин з іншими 
органами державної влади та органами місце-
вого самоврядування. Місцева адміністрація 
здійснюючи підготовку подає зауваження і про-
позиції з питань розвитку відповідних адміні-
стративно-територіальних одиниць до проектів 
актів законодавства, які розробляються іншими 
органами.

Голови місцевих держадміністрацій пого-
джують рішення про визначення пріоритетів 
та плани роботи територіальних органів цен-
тральних органів виконавчої влади, у тому числі 
структурних підрозділів територіальних органів 
міністерств, інших центральних органів вико-
навчої влади, що забезпечують реалізацію по-
вноважень інших центральних органів виконав-
чої влади [3].

Так, наприклад, розпорядженням Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Концепції 
державної політики у сфері захисту прав спожи-
вачів» схвалено концепцію державно політики 
у сфері захисту прав споживачів та рекомендо-
вано обласним, Київській та Севастопольській 
міським державним адміністраціям затвердити 
відповідні регіональні програми захисту прав 
споживачів, передбачивши реалізацію шляхом: 

1) адаптації законодавства в зазначеній сфері 
відповідно до норм ЄС;

2) координації діяльності органів виконавчої 
влади щодо захисту прав споживачів;

3)  гармонізації національних стандартів до 
міжнародних стандартів IEC або ISO (щодо про-
цедури проведення експертизи продукції на спо-
живчі властивості);

4) удосконалення норм законодавства з пи-
тань державного ринкового нагляду та держав-
ного контролю за дотриманням вимог чинного 
законодавства про захист прав споживачів;

5)  удосконалення системи обміну інформа-
цією щодо виявлення небезпечної продукції та 
продукції неналежної якості між органами дер-
жавного ринкового нагляду, митними органа-
ми, органами державної податкової служби та 
правоохоронними органами з метою належного 
виконання контрольних (наглядових) функцій 

у сфері захисту прав споживачів; підвищення 
рівня правової обізнаності та поінформованості 
споживачів про їх законні права;

6)  запровадження просвітницьких заходів та 
освітніх програм з питань захисту прав спожи-
вачів та видання навчальних посібників;

7)  утворення громадських консультаційних 
центрів;

8)  створення належних умов для співпраці і 
взаємодії центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування 
та громадських організацій споживачів;

9) створення системи проведення експертизи 
продукції з метою встановлення причин втрати 
її якості (споживча експертиза);

10) удосконалення процедури розгляду 
скарг у сфері захисту прав споживачів. [4]

В ході реалізації в області державної полі-
тики у сфері захисту прав споживачів відбува-
ється взаємодія органів державної влади у сфері 
захисту прав споживачів. Так, наприклад, для 
схвалення обласної програми у сфері захисту 
прав споживачів територіальному підрозділу 
Державної інспекції з питань захисту прав спо-
живачів необхідно подати до обласної державної 
адміністрації таку програму на затвердження. 
Про хід реалізації заходів програми виконавці 
будуть інформувати інспекцію з питань захисту 
прав споживачів у області, а після узагальнення 
інспекція з питань захисту прав споживачів у об-
ласті надаватиме узагальнену інформацію до об-
ласної державної адміністрації. 

Таким чином, координація покладається на 
інспекцію з питань захисту прав споживачів у об-
ласті, яка щороку подає обласній державній ад-
міністрації, обласній раді та Держспоживінспек-
ції України звіт про стан виконання програми.

В кожному органі місцевого самоврядування 
створюється відділ або сектор з питань захисту 
прав споживачів, пріоритетними напрямками 
роботи яких є: проведення розгляду звернень 
громадян та надання їм консультацій з питань 
порушених прав споживачів, проведення захо-
дів попередження правопорушень у сфері за-
хисту прав споживачів, поширення знань щодо 
здійснення самозахисту споживачам та система-
тичне висвітлення інформації про стан захисту 
прав споживачів товарів (робіт, послуг) насе-
лення певної територіальної одиниці, співпраця 
з органами державної виконавчої влади, право-
охоронними та контролюючими органами, гро-
мадськими організаціями у сфері захисту прав 
споживачів, удосконалення механізму захисту 
прав споживачів та забезпечення її ефективності, 
повідомлення відповідних територіальних орга-
нів, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і 
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безпекою товарів (робіт, послуг), про виявле-
ні товари (роботи, послуги) неналежної якос-
ті, фальсифіковані, небезпечні для життя та 
здоров’я, майна споживачів та навколишньо-
го природного середовища. Під час розгляду 
звернень громадян такі структурні органи ор-
ганів місцевого самоврядування здійснюють 
контроль за дотриманням вимог Закону Укра-
їни «Про захист прав споживачів» та інших 
нормативно-правових актів із питань захисту 
прав споживачів.

Між виконавчим комітетом органу тери-
торіального самоврядування та органами ви-
конавчої влади відбувається налагодження 
співпраці і визначаються у напрямах взаємо-
дії. Перш за все, забезпечується взаємообмін 
інформації про звернення громадян, виявлен-
ня товарів (робіт, послуг) неналежної якості, 
фактів порушення законодавства про захист 
прав споживачів та правил торгівлі і послуг.

Водночас все ж таки, залишається акту-
альна проблема у механізмі реалізації захисту 
прав споживачів на місцевому рівні органами 
місцевого самоврядування та органами вико-
навчої влади, тобто створити належні умови 
для співробітництва між органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування. 
Тому, необхідно чітке розмежування юрисдик-
ції органів виконавчої влади і місцевого само-
врядування у сфері захисту прав споживачів 
закріпленому на законодавчому рівні та забез-
печувати дотримання відповідного розмеж-
ування шляхом створення системи належних 
правових гарантій місцевого самоврядуван-
ня - муніципальної служби, що включає ста-
новлення адміністративної юстиції в Україні. 

Муніципальна реформа має забезпечити 
поступовий перехід від централізованого дер-
жавного управління до місцевого самовряду-
вання шляхом передачі територіальним гро-
мадам та утвореним ними органам необхідних 
повноважень та матеріально-фінансових ре-
сурсів для самостійного вирішення значної 
частини суспільних справ.

Аналіз законодавства та практики його за-
стосування, дає можливість зробити висновок 
про те, що нагальна проблема проведення му-
ніципальної реформи полягає в тому, що не-

має чіткого розмежування загальнодержавних 
і місцевих інтересів, оскільки вони тісно пе-
реплітаються між собою, тому різко розділити 
їх не можна. А це, в свою чергу, говорить про 
необхідність про децентралізацію виконавчої 
влади шляхом розробки якісного нового під-
ходу до законодавства про формування безпо-
середньої демократії зокрема, та формування 
законодавства про місцеве самоврядування в 
цілому [5, ст. 46-48].

Проблеми вдосконалення та розподілу по-
вноважень між органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування щодо 
здійснення контролю тісно пов’язані з про-
блемою децентралізації частини повноважень 
органів виконавчої влади органам місцевого 
самоврядування, що відображається в розпо-
ділі повноважень між цими органами на ре-
гіональному рівні в контексті субсидіарності 
державної влади. [6]. На цьому принципі на-
голошує Європейська Хартія місцевого само-
врядування.

Таким чином, природа захисту прав спожи-
вачів, її роль у реагуванні на різні порушення 
прав споживачів зумовлюють необхідність в 
існуванні надійної системи державних орга-
нів, що будуть захищати права кожного гро-
мадянина. Незважаючи на те, що в Україні 
існує система органів виконавчої влади, що 
здійснюють Існуюча система органів держав-
ної влади є недосконалою, що обумовлює не-
достатню взаємодію відповідних органів дер-
жавної влади між собою і створює негативні 
тенденції, однак мова про це йтиме далі. 

Державне управління у споживчій сфері 
- це складна система цілеспрямованого орга-
нізаційно регулюючого впливу державних ор-
ганів усіх гілок державної влади та державних 
посадових осіб на соціальні процеси, суспіль-
ні відносини, діяльність державних інститу-
тів, підприємств, громадських організацій, 
поведінку окремих громадян із загальною ме-
тою забезпечення розвитку споживчого ринку 
в інтересах громадян та водночас в інтересах 
усього суспільства. Пріоритетом функціону-
вання системи державного управління у спо-
живчій сфері є реалізація конституційних прав 
споживачів на безпеку та якість споживання.
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ЩОДО СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ШАХРАЙСТВА

 
В статті розглядаються питання щодо ознак суб’єктивної сторони шахрайства, передбаченого ст. 190 КК 

України. Здійснюється аналіз інтелектуальної та вольової ознак прямого умислу при вчиненні досліджува-
ного злочину.

Ключові слова: прямий умисел, форма вини, шахрайство, інтелектуальна ознака прямого умислу, во-
льова ознака прямого умислу.

В статье рассматриваются вопросы относительно признаков субъективной стороны мошенничества, 
предусмотренного ст. 190 УК Украины. Осуществляется анализ интеллектуального и волевого признаков 
прямого умысла при совершении исследуемого преступления.

Ключевые слова: прямой умысел, форма вины, мошенничество, интеллектуальный признак прямого 
умысла, волевой признак прямого умысла.

In the article the question of the subjective side of the fraudunder Art. 190 of the Criminal Code of Ukraineis 
considered. The analysis of the intellectual and volitional features of the direct intentionduring commission of 
thefraud is carried out.

Key words: direct intention, form of guilt, fraud, intellectualfeature of the direct intention, еру volitional feature 
of the direct intention.

Актуальність статті та постановка про-
блеми. Серед злочинів проти власності осо-
бливе місце посідає таке протиправне ді-
яння, як шахрайство, яке останнім часом 
в Україні набуло широкого масштабу. Так, 
тільки в період з початку січня до кінця лис-
топада 2014 року до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань внесено відомості про 
41053 шахрайства. Зауважимо, що на сьогод-
нішній день окремі проблеми кримінальної 
відповідальності за вчинення шахрайства 
всебічно не проаналізовані і потребують по-
дальшого дослідження. Серед них питання 
ознак суб’єктивної сторони шахрайства, яка 
має важливе значення для наявності будь-
якого складу злочину.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Наукове дослідження форми вини при 

вчиненні шахрайства здійснювалось у пра-
цях В.І. Борисова, П.А. Вороб’я, Л.Д. Га-
ухмана, О.О. Дудорова, В.П. Ємельянова,  
М.Й. Коржанського, В.М. Лимоно-
ва, О.В. Лисодєда, П.С. Матишевського,  
В.О. Навроцького, В.І. Осадчого, А.В. Сав-
ченка, О.В. Смаглюка, В.Я. Тація, Ю.Л. Шу-
ляк та інших. Проте окремі питання щодо 
ознак суб’єктивної сторони шахрайства, за-
лишаються ще не вирішеними та потребу-
ють подальшого розроблення.

Мета наукової статті. Здійснити аналіз 
ознак суб’єктивної сторони складу злочину, пе-
редбаченого ст. 190 КК України.

Виклад основних положень. Суб’єктивна 
сторона злочину, передбаченого статтею 190 
КК України, більшістю авторами науково-прак-
тичних коментарів до КК України, характери-
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зується виключно умисною формою вини за 
наявністю прямого умислу [1, с. 558; 2, с. 217]. 

До того ж такі вчені як, Ю.І. Ляпунов, А.І. 
Рарог, А.В. Арендаренко, І.І. Голубов вважа-
ють, що, для того щоб довести шахрайство, 
треба пред’явити вагомі докази того, що осо-
ба не тільки усвідомлювала суспільну небез-
пеку вчинених дій і передбачала можливість 
чи неминучість заподіяння шкоди власнику 
майна, яким заволоділа обманним способом, 
але й бажала заподіяти власнику майна збитки  
[3, с. 224; 4, с. 168; 5, с. 57].

У цілому підтримуючи зазначені точки зору, 
ми вважаємо за необхідне враховувати механізм 
посягання, який характеризує шахрайство з ура-
хуванням його суб’єктивних ознак.

В теорії кримінального права загальновідо-
мо, що умисел складається з інтелектуальної і 
вольової ознак (моментів). Інтелектуальний мо-
мент визначає ті чинники, які належать до сві-
домості особи, а вольовий - ті чинники, які на-
лежать до її волі. Інтелектуальні ознаки прямого 
умислу полягають в усвідомленні суспільно не-
безпечного характеру свого діяння та передба-
ченні його суспільно небезпечних наслідків. Ці 
ознаки належать до однієї інтелектуальної сфе-
ри психічної діяльності, але вони різні за своїм 
змістом.

Слід наголосити на тому, що при прямому 
умислі усвідомлення особою суспільної небез-
пеки свого діяння (бездіяльності) означає розу-
міння як фактичної сторони свого діяння, так і 
його соціальної значимості, тобто шкідливості 
для системи конкретних суспільних відносин, 
які охороняються кримінальним законом [6, с. 
85].

В свою чергу, передбачення означає, що у 
свідомості особи склалося певне уявлення про 
можливі або неминучі наслідки свого діяння. 
При цьому, передбачення має конкретний харак-
тер. Особа має чітке уявлення про те, що саме 
від її конкретного діяння неминуче настануть чи 
можуть настати певні суспільно небезпечні на-
слідки. Вольова ознака прямого умислу – це ба-
жання настання передбачуваних наслідків свого 
діяння. Найчастіше особа прагне у цьому разі 
досягти певної мети, задовольнити ту чи іншу 
потребу, тому діє свідомо і цілеспрямовано [7, 
с. 79].

Таким чином, інтелектуальний момент пря-
мого умислу при вчиненні шахрайства полягає 
в тому, що вина особа усвідомлює, що вчиняючи 
обман шляхом спотворення істини або замовчу-
вання про неї, вона посягає на чужу власність та 
що майно або право на майно, яким вона заво-
лодіває є чужим і вона не має на нього жодних 

законних прав. Також особа розуміє, що її ді-
яння є суспільно небезпечним і протиправним, 
оскільки відносини власності є дуже важливими 
як для всього суспільства, так і для кожної кон-
кретної особи, а саме тому поставленні під кри-
мінально-правову охорону. І навіть якщо особа 
не розуміє протиправності і караності свого ді-
яння, це не звільняє її від відповідальності. При 
цьому, винна особа при вчиненні шахрайства не 
лише усвідомлює суспільну небезпеку свого ді-
яння, а й передбачає, що цим вводить потерпіло-
го в оману, в результаті чого той передає їй своє 
майно або право на майно, тобто передбачає роз-
виток причинного зв’язку й настання суспільно 
небезпечних наслідків. Водночас, винна особа 
розуміє і передбачає, що в результаті її проти-
правного діяння іншій особі буде спричинена 
матеріальна шкода в певному розмірі.

В свою чергу, вольовий момент умислу 
при вчиненні шахрайства характеризується 
цілеспрямованістю волі особи на заволодін-
ня чужим майном або правом на чуже майно 
з метою отримання певної майнової вигоди 
для себе. Тобто, винна особа бажає настання 
передбачуваних наслідків свого діяння, ба-
жає щоб чуже майно перейшло до неї. Саме 
це і є підтвердженням прямого умислу.

Зауважимо, що відсутність інтелектуаль-
ного і вольового моменту прямого умислу 
виключає суб’єктивну сторону складу злочи-
ну, передбаченого ст. 190 КК України і кримі-
нальну відповідальність за шахрайство.

Таким чином, можемо констатувати, що 
встановлення факту усвідомлення особою 
суспільно небезпечного характеру своїх дій 
при заволодінні майном або придбанні права 
на майно шляхом обману чи зловживання до-
вірою та бажання вчинити саме такі дії свід-
чить про віднесення шахрайства до злочинів, 
суб’єктивна сторона яких характеризується 
виною у формі прямого умислу.

Поряд з цим, необхідно зазначити, що з 
урахуванням емоційної сторони вчиненого 
злочину і умов формування умислу в теорії 
кримінального права розрізняють заздалегідь 
обдуманий та раптовий умисли. Заздалегідь 
обдуманий умисел характеризується тим, що: 
1) він виникає у винуватого за певний час до 
початку вчинення злочину; 2) завчасно об-
думані найбільш важливі дії і умови, які бу-
дуть мати значення для успішного здійснення 
злочинного наміру. В свою чергу, раптовий 
умисел виникає безпосередньо перед самим 
початком вчинення злочину. Інакше кажучи, 
винуватий здійснює свій злочинний намір у 
момент виникнення умислу [8, с.82].
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Досліджуючи вказаний склад злочину, мо-
жемо прийти до висновку, що при його вчи-
ненні найчастіше зустрічається заздалегідь 
обдуманий умисел. При цьому, на нашу думку, 
заздалегідь обдуманий умисел суттєво підви-
щує суспільну небезпеку аналізованого злочи-
ну, оскільки, винна особа бажаючи швидкого 
збагачення без докладання до цього певних 
зусиль, здійснює протиправні дії ще на етапі 
попередньої злочинної діяльності, тобто під-
готовлює план вчинення шахрайства, підбирає 
жертву, обирає конкретні способи досягнення 
корисливої мети (підготовка підроблених до-
кументів, створення обстановки довіри і т.п.).

Проте в практиці застосування криміналь-
но-правових норм зустрічається шахрайство із 
раптовим умислом. Зазвичай цей вид умислу 
притаманний пасивному обману. Це стосуєть-
ся ситуацій, коли вина особа не готуючись до 
вчинення шахрайства, несподівано для себе 
відкриває оману потерпілого і в цей же момент 
приймає рішення скористатися цією можливіс-
тю. Так само і вчиненню шахрайства шляхом 
зловживання довірою може бути характерний 
умисел, що виник раптово.

Водночас, незважаючи на той факт, що вина 
є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторо-
ни, вона не вичерпує всього змісту останньої. 
При цьому, важливу роль в характеристиці 
суб’єктивної сторони відіграють також мотив і 
мета злочину.

Мотив, мета та емоції мають допоміжне 
значення і розкривають психологічний зміст 
суб’єктивної сторони складу злочину. Ви-
ступаючи як факультативні ознаки щодо по-
няття складу злочину, вони переходять у ранг 
обов’язкових лише тоді, коли прямо вказані 
в нормі кримінального закону, яка закріплює 
конкретний склад злочину або їх зміст можна 
з’ясувати у процесі тлумачення кримінально-
правової норми [9, с. 700].

Зауважимо, що на від відміну від визначен-
ня вини, поняття мотиву на законодавчому рів-
ні не закріплене, проте в теорії кримінального 
права під мотивом розуміють: 1) усвідомлену 
потребу, яка спонукає суб’єкта до діяльності. 
Більшість науковців, у тому числі і психологів, 
вважають, що мотив – це не будь-яке спонукан-
ня, що виникло в організмі людини, а внутріш-
нє усвідомлене спонукання, що відображає го-
товність людини до дії або вчинку [10, c.46-64]; 
2) усвідомлений і конкретно опредмечений ін-
терес, який спонукає до вчинення суспільно не-
безпечного діяння [11, с. 40]; 3) рушійну силу, 
стимул людської діяльності, те що штовхає лю-
дину на вчинення злочину [12, с. 204].

З наведених визначень мотиву злочину 
можна зробити висновок, що за своєю сутністю 
вони не відрізняються. На думку В. І. Осадчого, 
позиція авторів про більш активну роль мотиву 
більш прийнятна. Тобто, мотив злочину – це не 
лише спонукання, яким керується особа при 
вчиненні злочину [13, с. 192]. Це, як зауважує 
М. І. Бажанов, внутрішня, психологічна причи-
на вчинення злочину [14, с. 57]. Таким чином, 
можемо зробити висновок, що мотив не лише 
обумовлює поведінку особи, а й допомагає від-
повісти на питання: «Чому саме особа вчиняє 
злочин?». Враховуючи той факт, що саме в 
мотиві, яким керується винна особа, більш за 
все відбивається суспільна небезпека злочину 
і злочинця, наступним, що вимагає наше до-
слідження, є встановлення мотиву шахрайства 
і здійснення його аналізу.

Аналіз наукової літератури дозволяє нам 
стверджувати, що більшість вчених визна-
чають корисливий мотив і корисливу мету 
обов’язковими суб’єктивними ознаками шах-
райства [2, с. 204]. Зрозуміло, що підтверджен-
ня позиції вчених, які вважають, що корисливий 
мотив є обов’язковою суб’єктивною ознакою 
шахрайства, неможливе без з’ясування сутнос-
ті самого поняття «корисливий мотив».

Так, академічний тлумачний словник визна-
чає поняття «корисливий» як такий, що 1) праг-
не до власної вигоди, наживи; 2) ґрунтується на 
користі; який робиться заради власної вигоди 
[15].

Водночас, в науковій літературі під ко-
рисливим мотивом вчені зазвичай розу-
міють спонукання до незаконного збага-
чення за рахунок чужого майна. Так, на 
думку Г.А. Крігера, корисливий мотив – це 
прагнення до паразитичного збагачення  
[16, с. 76]. В свою чергу М.Д. Шаргородський 
зазначав, що під корисливістю потрібно ро-
зуміти лише отримання матеріальної вигоди  
[17, с. 34]. А.Ф. Зелінський визначає користь як 
«прагнення задовольнити індивідуальну жит-
тєву потребу, шляхом протиправного, перед-
баченого кримінальним законом заволодінням 
чужим майном або майновим правом, що не 
належить винному» [18, с. 156].

При цьому, Б.М. Головкін, Л.О. Шевченко, 
А.Б. Блага, С.С. Шрамко стверджують, що ко-
рисливий мотив умисної злочинної діяльності 
полягає в аморальному прагненні задоволення 
індивідуальної потреби шляхом протиправно-
го, передбаченого кримінальним законом, за-
володіння чужим майном або створення умов 
для заволодіння ним шляхом незаконного, 
за чужий рахунок, звільнення від майнових 



103

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

обов’язків і скорочення звичайних і необхід-
них за даних обставин витрат [19, с. 103].

На нашу думку, користь при вчиненні шах-
райських дій може виражатися в різних фор-
мах, зокрема: бажанні отримати чуже майно, 
певні матеріальні цінності (гроші, коштовнос-
ті, кольорові метали тощо) або право на май-
но; бажанні позбутися від таких матеріальних 
витрат, як сплата кредиту, боргу тощо; бажан-
ні зберегти в майбутньому певні матеріальні 
блага, з якими винній особі в протилежному 
випадку прийшлось би розлучитися.

Таким чином, можемо зробити висновок, 
що користь характеризується бажанням, праг-
ненням винної особи до незаконного, непра-
вомірного збагачення, отримання певної мате-
ріальної вигоди для себе.

Підсумовуючи вищевикладене, пропону-
ємо під корисливим мотивом розуміти вну-
трішні психічні спонукання, якими керуєть-
ся винна особа при вчиненні шахрайства, в 
основі яких лежить прагнення і бажання лю-
дини отримати певне майно чи матеріальні 
блага або уникнути матеріальних витрат чи 
обов’язків.

Мотиви людської діяльності (вчинків) тіс-
но взаємопов’язані з її метою. Мета, як ознака 
суб’єктивної сторони злочинів, є тим резуль-
татом (наслідком), якого прагне досягти особа, 
вчиняючи їх, оскільки мета завжди опосеред-
кована мотивом, як і мотив опосередкований 
метою. Мета в теорії кримінального права – це 
усвідомлений, як правило, чітко визначений 
результат вольової поведінки винуватої у зло-
чині особи, і тому є важливою ознакою при 
установленні суб’єктивної сторони досліджу-
ваного злочину [20, с.134]. Створення ж такої 
моделі відбувається під впливом мотиву, який 
спонукає людину до поставлення тієї чи іншої 
мети. Саме на підставі мотиву, керуючись ним, 
суб’єкт ставить собі мету, досягненню якої він 
підпорядковує свої дії [21, с. 79].

Таким чином, спираючись на досліджений 
вище корисливий мотив, можемо чітко визна-
чити і мету шахрайства.

Зауважимо, що автори науково-практично-
го коментарю до КК України 

вважають, що зміст корисливої мети поля-
гає в меті збагатитися самому або незаконно 
збагатити інших осіб, в долі яких зацікавле-
ний винний [2, с. 204].

Як було нами встановлено мета формуєть-
ся на основі мотиву. Таким чином, якщо моти-
вом злочину, передбаченого ст.190 КК України 
є, як ми вже визначили, корисливий, то можна 
зробити висновок, що метою шахрайства буде 

уявлення про бажаний результат – отримання 
матеріальної вигоди та збагачення.

При цьому, необхідно зазначити, що немає 
жодної різниці для кваліфікації чи була корисли-
ва мета у людини направлена на індивідуальне, 
особисте збагачення, чи шахрайство відбувало-
ся заради отримання матеріальної вигоди для 
інших осіб.

А тому ми погоджуємося з думкою Р.Б. Осо-
кіна, який стверджує, що змістовно корислива 
мета полягає в прагненні винного до збагачення: 
а) особистому; б) близьких йому фізичних осіб; 
в) юридичних осіб, з функціонуванням яких 
прямо пов’язане його матеріальне благополуч-
чя; г) будь-яких інших осіб, що діють з ним у 
співучасті. При цьому, встановлення мети осо-
би і часу її виникнення (до або після заволодіння 
майном) дозволяє правильно розмежувати шах-
райство і суміжні склади злочинів, цивільно-
правові делікти і інші різновиди неправомірної 
поведінки [22]. Так, при кваліфікації шахрайства 
необхідно враховувати, що отримання майна у 
зв’язку із зобов’язанням виконати певні дії для 
кого-небудь може бути кваліфіковане як шахрай-
ство тільки тоді, коли винна особа мала намір 
привласнити його, не виконуючи зобов’язання, 
ще в момент заволодіння цим майном.

Як бачимо, встановлення мети шахрайства, 
так само як і вини поряд з корисливим мотивом 
є обов’язковим. Без їх визначення, як справедли-
во підкреслюють вчені, неможливо правильно 
вирішити питання про наявність у діяннях осо-
би складу злочину, дати належну кваліфікацію 
вчиненого, призначити відповідне покарання 
[86, с. 3-4].

Отже, значення мети не вичерпується лише 
роллю при кваліфікації злочину, передбаченого 
ст.190 КК України, але й має важливий вплив на 
призначення покарання.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
можемо зробити наступні висновки: 

1) суб’єктивна сторона шахрайства харак-
теризується такими обов’язковими ознаками: 
умисною формою вини у вигляді прямого умис-
лу, корисливим мотивом і корисливою метою;

2) під корисливим мотивом необхідно розу-
міти внутрішні психічні спонукання, якими ке-
рується винна особа при вчиненні шахрайства, в 
основі яких лежить прагнення і бажання людини 
отримати певне майно чи матеріальні блага або 
уникнути матеріальних витрат чи обов’язків;

3) враховуючи той факт, що постановка мети 
відбувається на основі мотиву, корисливою ме-
тою шахрайства буде уявлення про бажаний 
результат – отримання матеріальної вигоди та 
збагачення.
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АЗАРТНІ ІГРИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ:  
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Актуальність теми. Процес формування та 
розвитку правового інституту заборони граль-
ного бізнесу та азартних ігор, його законодавчої 
бази, що визначала рамки можливого обмежен-
ня поведінки субʼєктів підприємницької діяль-
ності, які здійснювали діяльність з організації 
і проведення азартних ігор з метою отримання 
прибутку, історично включає етапи, характерні 
для періодизації історії держави та права Укра-
їни [1, с. 407].

Постановка проблеми. Перші згадування 
про власне азартні ігри відносяться до серед-
ини XVI століття. Вже тоді негативні наслідки 
азартних ігор були очевидні для законодавця, у 
зв’язку із чим постійно вживалися спроби при-
пинення таких ігор шляхом встановлення пока-
рань за їхню організацію, проведення та навіть 
участь у них.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Завданням даної публікації є істо-
рико-правове дослідження розвитку у законо-
давства про азартні ігри та гральний бізнес з 
урахуванням сучасних досягнень кримінально-
правової науки.

Виклад основного матеріалу. У XVI сто-
літті в одному з небагатьох збережених до на-
ших часів джерел вітчизняного права – Сто-
главі, при регламентації відносин, пов’язаних 
з азартними іграми, законодавець посилався 
на правила святого шостого всесвітнього Со-
бору, скликаного в Константинополі в 680-681 
роках при імператорові Костянтині Четверто-
му. Продовженням цього собору став Труль-
ський собор, який відбувся в 692 році. На ньо-

му були сформульовано 102 правила, що стали 
основою зводу джерел православного церков-
ного права після хрещення Русі в Х столітті  
[2, c. 218]. У пункті 50 даних Правил було за-
значено: «Никто из мирян и клириков впредь да 
не предается предосудительной игре. Если же 
кто усмотрен будет творящим сие: то клирик 
да будет извержен, а мирянин да будет отлучен 
от общения церковнаго» [2, c. 220]. Крім того, 
у пункті 24 Правил містилася адресована свя-
щеннослужителям пряма заборона відвідувати 
змагання з кінських скачок.

У Стоглаві приділялася велика увага про-
блемі язичеських розваг, у тому числі азартних 
ігор та тим антигромадським явищам, що їх су-
проводжували. У главі 41 цього документа вка-
зувалося: «Да дети боярские и люди боярские 
и всякие бражники зернью играют и пропива-
ются. Ни службы служат, ни промышляют, и от 
них всякое зло чинится: крадут и разбивают и 
души губят. И то бы зло искоренити» [3]. У цій 
же частині документа государеві пропонуєть-
ся встановити заборону, щоб «дети боярские и 
люди боярские и всякие бражники зернью не 
играли и по корчмам не пили, и прочего зла не 
творили, и жили бы покрестьянски и были бы 
довольни своими оброки» [3]. У главі 92 від-
бито негативне відношення государя до пере-
рахованих явищ.

Норми права, що встановлювали відпові-
дальність за азартні ігри залишалися стабіль-
ними і після втрати єдності Київською Русю, 
до часів Галицько-Волинської держави. Азарні 
ігри оголошувалися злочинним діянням, під 



106

№1 / 2015 р.
♦

страхом покарання населення зобов’язувалося 
доносити на граючих [4, c. 30].

На зміну законодавству Київської Русі 
на певні українські терени прийшли норми 
кримінального права Литовсько-Польської 
доби [5, c. 106]. У цей час діяли Литов-
ські статути та Судебник короля Казимира  
[6, c. 67]. Найбільш поширеною азартною 
грою на той час були гральні карти, які при-
йшли в Україну з Польщі в ХVІ столітті. Ві-
домий дослідник історії українського коза-
цтва, професор Д. І.  ворницький повідомляв, 
що козаки грали в куренях, ночами накрива-
ючись жупанами, щоб вогонь свічки не за-
важав товаришам, а переможець тягав за чуб 
переможеного стільки разів, скільки очок за-
лишилося на руках [7, c. 224]. Хоча, у козаць-
ку добу у поглядах на азартні ігри виходили 
із релігійних догм: такі дії церквою тракту-
валися як непослух й відступ від Божих за-
конів, а тому покарання за них розумілося як 
відплата за гріх перед Богом [6, c. 100].

Перехід Війська Запорозького під про-
текцію московських царів зумовив проник-
нення, а потім і поширення на українських 
землях російських правових норм. Голо-
вним чином, їх визначали царські грамо-
ти й «іменні» укази, постанови Сенату та 
інших вищих органів центральної влади. 
Певний вплив в Україні мав перший в іс-
торії Московії систематизований кодекс 
законів «Соборне Уложення» 1649 pоку  
[1, c. 107].

Поряд з розвитком понятійного апарата 
розуміння сутності злочинного діяння, у Со-
борному Уложенні 1649 року удосконалю-
ються та деталізуються диспозиції складів 
злочинів. Удосконалювання юридичної тех-
ніки, у порівнянні з попереднім законодав-
ством, проявлялося і у розширенні розумін-
ня об’єкта злочинного діяння, і у створенні 
нових видів злочинів шляхом заборони нових 
для кримінального закону діянь [8, c. 137]. 
Так, в Уложенні 1649 року вперше у вітчиз-
няній правовій традиції юридичні норми 
непросто письмово фіксувалися в окремих 
статтях кодексу, але й групувалися в окремі 
глави – 25 глав і 967 статей [9]. Уже в назві 
цих глав прослідковується цілком зрілий за-
конодавче рішення про класифікацію всіх 
злочинів за об’єктом посягання, що служить 
однієї з необхідних передумов формування 
повноцінних інститутів нормативних припи-
сів Особливої частини кримінального права.

У Соборному Уложенні 1649 року, так само 
як і у великокнязівських Судебниках XV-XVI 

століть, прослідковується негативне відношен-
ня держави до ігор у карти та зернь, так як саме 
ці ігри у середині ХVІІ століття були найбільш 
поширеними іграми на тих українських зем-
лях, які ввійшли до складу Російської держави 
відповідно до Переяславської угоди 1654 року 
[10, c. 232]. У пункті п’ятнадцятому глави XXI 
Соборного Уложення 1649 року «О розбойных 
и о татиных делех» вказано: «А которые воры 
на Москве и в городех воруют, карты и зернью 
играют, и проигрався воруют, ходя по улицам, 
людей режут, и грабят, и шапки срывают, и о 
таких ворах на Москве и в городех и в уездех 
учинити заказ крепкой и биричем кликати по 
многия дни, будет где такие воры обявятся, и 
их всяких чинов людем имая приводити в при-
каз. Да кто таких воров, изымав, в приказ при-
ведет и в приказе, таких воров роспрашивая, 
сыскивати про них всякими сыски накрепко, 
да будет про воровство их сыщется допряма, 
что они зернью и карты играют, и ходя по ули-
цам воруют, людей режут, и грабят, и шапки 
срывают, и тем вором чинити указ тот же, как 
писано выше сего о татех» [9, c. 268]. Ґрунту-
ючись на зазначених нормах, ряд дослідників 
роблять помилковий, на наш погляд, висновок 
про те, що пункт п’ятнадцятий глави XXI Со-
борного Уложення 1649 року встановлював од-
накову відповідальність за злодійство та за гру 
в карти та зернь.

По-перше, слід вірно розуміти викорис-
таний термін «воровство», і похідне від 
нього дієслово «крадуть». У термінології 
кримінального права XVII століття ще не 
існувало термінів «злочин», «злочинець». 
Замість них використовувалися терміни «во-
ровство» і «вор». Отже, під «воровством» 
у легальному значенні XVII століття розу-
мілося не тільки розкрадання чужого май-
на, як сьогодні, але будь-яке посягання на 
встановлений порядок суспільних відносин, 
тобто це історичний синонім нинішнього 
терміна «злочин». Якби значення терміна 
«воровство» не було узагальнюючим, то 
норма пункту п’ятнадцятого глави XXI Со-
борного Уложення 1649 року дублювала б 
норму пункту дев’ятого тієї ж глави XXI 
Соборного Уложення 1649 року, у якій гово-
риться про татьбу, тобто про крадіжку, а в 
пункті п’ятнадцятому – «воровство». Отже, 
у цьому випадку, «воровство» – це не роз-
крадання чужого майна, це або злочин, що 
має іншу об’єктивну сторону, або – узагаль-
нюючий термін для найменування всіх зло-
чинів або групи злочинів [11, c. 46]. Тобто, 
«воровство» в Соборному Уложенні 1649 
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року – це будь-який злочин, спрямований 
проти певних суспільних відносин.

По-друге, ті автори, які доходять висновку, 
що гра в карти та зернь була самодостатнім 
складом злочину, відхиляються від букваль-
ного тлумачення норми пункту п’ятнадцятого 
глави XXI Соборного Уложення 1649 року, 
звертаючи увагу тільки на слова «карти та 
зернь грають» і ігноруючи продовження фра-
зи: «і проигрався, крадуть, ходячи по вулицях, 
людей ріжуть» тощо. Представляється, що лек-
сичне значення застосованої в нормі фрази по-
лягає в тому, що покаранню підлягають ті, хто, 
по-перше, крадуть безпричинно (роблять дії, 
спрямовані на порушення суспільних відно-
син), а, по-друге, ті, хто грав у карти та зернь, 
програвся й із цієї причини починає красти 
(також роблять дії, спрямовані на суспільних 
відносин). Тобто, вказівка в тексті статті на 
гру в карти та у зернь дане з метою пояснення 
причини, по якій деякі починають порушувати 
закон. А сама по собі участь в іграх у карти та 
у зернь не є об’єктивною стороною будь-якого 
складу злочину. Хоча слід визнати, що озна-
йомлення з нормою пункту п’ятнадцятого гла-
ви XXI Соборного Уложення 1649 року може 
й не дозволити виявити дійсний намір авторів 
закону. 

Можливо тому помилкова думка з рогля-
нутого питання є широко розповсюдженою у 
юридичній літературі. Так, одні зазначають, 
що «пункт п’ятнадцятий глави дев’ятнадцятої 
Соборного Уложення 1649 року передбачав 
відповідальність за ігри в карти та зернь» [12, 
c. 45]. Інші вказують, що «Соборне Уложен-
ня 1649 року пропонувало із гравцями в кар-
ти робити», як зі злодіями [13, c. 34]. А дея-
кі стверджують, що «у Соборному Уложенні 
1649 року навіть не говорилося про обман 
при азартних іграх, заборонялася сама гра»  
[14, c. 17].

Особливу позицію із приводу змісту роз-
глянутої норми пропонує дослідник Є. В. 
Ковтун. Спочатку він вказує, що Соборним 
Уложенням 1649 року азартні ігри віднесено 
до особливо тяжких злочинів, а на наступній 
сторінці робить висновок, що «закон гово-
рить про програш лише як про обставину, яка 
спонукає злодія до злодійства» [15, c. 17-19]. 
Із цих двох тверджень представляється пра-
вильним друге: гра, а точніше, навіть не гра, 
а програш у ній, є спонукальним мотивом за-
йнятися злодійством для того, хто програв.

Вірною позицією, на наш погляд, є та, згід-
но з якою азартні ігри розглядалися, як зайнят-
тя кримінально карне лише в тісному зв’язку 
з викликаними ними злочинами. Спокуса гри 
була настільки велика, що ті, хто програлися, 
щоб повернути борг або відігратися: «людей 
ріжуть і грабують, і шапки зривають» (у яких 
зазвичай ховали гроші)» [16, c. 73]. 

У дореволюційній науці подібну точку 
зору висловлював професор С. Б. Веселов-
ський, який вказував, що у формі вуличних на-
падів на людей «грабіж здійснюється найчас-
тіше пияками та нещасними гравцями», тому 
«Уложення говорить про програш, як про об-
ставину, яка спонукала злодія на злодійство»  
[17, c. 303].

Висновки, зроблені за результатами дослі-
дження. Таким чином, на самому ранньому 
етапі правового регулювання відносин, що 
випливають із ігор – у середині XVII століт-
тя, держава не бачила в іграх великої мораль-
ної шкоди, як це робила церква, але бачила 
негативні наслідки ігор у сфері суспільних 
відносин, громадського порядку. Саме на бо-
ротьбу із цими наслідками, тобто з порушен-
нями певних суспільних відносин гравцями, 
були спрямовані перші зусилля держави, яка 
бажала витиснути гру з життя як причину 
правопорушень.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ,  
ЯК ОЗНАКИ ОСНОВНОГО СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЗА ВІТЧИЗНЯНИМ 

ТА ЗАРУБІЖНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

У статті досліджено сутність та роль способу вчинення злочину, як ознаки основного складу злочину за 
українським законодавством та законодавством деяких зарубіжних країн, описуються види і ознаки кон-
кретних способів вчинення злочину, з’ясовується взаємозв’язок між деякими ознаками об’єктивної сторони 
та способом вчинення злочину, встановлено співвідношення таких термінів, як «погроза» та «шантаж». 

Ключові слова: спосіб вчинення злочину, факультативна ознака складу злочину, погроза, примушу-
вання, залякування, шантаж, вимагання, погроза застосування насильства, погроза знищенням або пошко-
дженням майна, погроза поширення відомостей.

В статье исследована сущность и роль способа совершения преступления, как признаки основного со-
става преступления за украинским законодательством и законодательством некоторых зарубежных стран, 
описываются виды и признаки конкретных способов совершения преступления, выясняется взаимосвязь 
между некоторыми признаками объективной стороны и способом совершения преступления, установлено 
соотношение таких терминов, как «угроза» и «шантаж».
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Спосіб вчинення злочину – категорія, яка 
змінюється та не має меж свого розвитку. Науко-
во-технічний прогрес, нові тенденції еволюції 
сучасного суспільства і небувалі соціальні кон-
флікти зумовлюють зміни і в негативних проце-
сах. У зв’язку з чим, нерідко в кримінальному 
законі з’являються нові склади злочинів, яким 
кореспондуються і нові способи їх вчинення. У 
такій ситуації стає дуже важливим всебічне ви-
вчення цих складів, нових форм злочинності, які 
з’явилися та нових способів вчинення злочинів, 
що дозволить виробити рекомендації для слідчої 
та судової практик з вирішення проблем квалі-
фікації злочинів, забезпеченню невідворотності 
відповідальності за їх вчинення і досягненню 
справедливості покарань, призначуваних судом 
за злочину через їх індивідуалізацію. Крім того, 
наукове вирішення основних проблем способу 
вчинення злочину (визначення його загальних 
для наук кримінального циклу поняття, видів і їх 
змісту, об’єктивних і суб’єктивних характерис-
тик тощо) дозволять виробити однакові підходи 
до питань способу вчинення злочину в кримі-
нальному та кримінально-процесуальному пра-
ві, кримінології та криміналістиці, що дуже важ-
ливо для забезпечення ефективності в боротьбі 
зі злочинністю.

Вчення про спосіб вчинення злочину поча-
лося складатися у вітчизняній науці криміналь-
ного права у другій половині XIX ст., завдяки 
дослідженням А. Чебишева-Дмитрієва, Г. Коло-
колова, І.Я. Фойніцького і Н.С. Таганцева. На 
початку ж XX ст., в період становлення і роз-
витку радянського кримінального права, дана 
проблема не була актуальною. Лише з кінця 50-х 
років XX століття до способу скоєння злочину 
звернулися радянські вчені.

Безпосередньо способу вчинення злочину 
в науці радянського кримінального права були 
присвячені кандидатські та докторські дисер-
тації Н.П. Пономарьової, JI.JI Кругликова, Б.В. 
Яцеленко, Н.І. Панова., М.В. Шкеле. Досить 
докладно і широко спосіб вчинення злочину ви-
вчався в криміналістиці, особливо в досліджен-
нях Р.С. Бєлкіна, О.М. Васильєва, И.Ш. Жор-
данія, Г.Г. Зуйкова, А.Н. Колесниченко, A.M. 
Кустова, Г.Н. Мудьюгіна, Г.А. Самойлова, Н.А. 
Якубовича та ін. У цих роботах кримінально-
правовий аспект теми розглядався із загальних 

позицій і розкривався лише у зв’язку з освітлю-
ваної ними тієї чи іншої криміналістичної про-
блемою.

Питання способу вчинення злочину в кримі-
нально-правовій науці в тій чи іншій мірі висвіт-
лювалися і в дослідженнях Я.М. Брайніна, В.А. 
Владимирова, Б.С. Волкова, Л.Д. Гаухмана, P.M. 
Галіакбарова, І.М. Даньшина, А.Н. Ігнатова, 
Ю.А. Красикова, М.І. Ковальова, Г.А. Крігера, 
Н.Ф. Кузнєцової, Ю.І. Ляпунова, А.В. Наумова, 
А.Ф. Парфьонова, А.А. Піонтковського, Р.А. Са-
битова, А.Н. Трайніна, Е.А. Фролова та ін.

Зазначені обставини зумовили актуальність, 
наукову і практичну значимість вивчення еволю-
ції вчення про спосіб вчинення злочину в кри-
мінальному праві України з кінця XIX в. по те-
перішній час, визначення ролі та місця способу 
вчинення злочину в об’єктивній стороні складу 
злочину, зокрема в основному складі злочину. 

 «Способи скоєння злочину характеризу-
ють злочини різних видів, в основі яких лежать 
відповідні їм форми суспільно небезпечної по-
ведінки, головним чином не з точки зору їх схо-
жості, а навпаки, їх відмінності. Тим самим спо-
сіб дозволяє відокремлювати, індивідуалізувати, 
відрізняти один злочин від іншого. Внаслідок 
цього спосіб вчинення злочину як ознака складу 
злочину не може описуватися в нормах Загаль-
ної частини КК (де містяться законодавчі поло-
ження загальні для всіх злочинів, передбачених 
в нормах Особливої частини КК). Вказівки на 
способи вчинення злочинів дані у нормах Осо-
бливої частини КК» [1, с. 89].

Спосіб відноситься до числа факультативних 
ознак складу злочину. Однак, у тих випадках, 
коли законодавець при описі в диспозиції кри-
мінально-правової норми вказує, поряд з інши-
ми ознаками складу, на спосіб скоєння злочину 
він з розряду факультативних переходить в роз-
ряд обов’язкових ознак. І тоді для правильної 
кваліфікації необхідно встановити точну відпо-
відність вчиненого діяння всім ознакам складу 
злочину, зазначеного в кримінально-правовій 
нормі, у тому числі визначити, що злочин було 
скоєно саме тим способом, який описаний у дис-
позиції статті Особливої частини КК України. У 
поведінці особи потрібно встановити наявність 
специфічних ознак, рис, властивостей, які ха-
рактеризують відповідний спосіб вчинення зло-

The paper studies the nature and role of the method of the crime as the main features of the offense for the 
Ukrainian legislation and the legislation of some foreign countries, describes the types and characteristics of 
specific ways of committing a crime, it is revealed the relationship between some of the actus and means of com-
mitting a crime, established the relation of such terms as a «threat» and «blackmail».

Key words: modus operandi, optional elements of crime, threat, coercion, intimidation, blackmail, extortion, 
threat of violence, threat of destruction or damage of property, threat of information.
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чину, наприклад, обман і зловживання довірою 
при шахрайстві, загрозу застосування насиль-
ства, знищення або пошкодження чужого майна 
і тощо, при вимаганні. Тільки в цьому випадку 
стаття Кримінального кодексу, що описує кон-
кретний склад злочину, де обов’язковою озна-
кою є спосіб, може бути правильно застосована.

Дослідивши кримінально-правові норми, 
що описують види і ознаки конкретних спосо-
бів скоєння злочину, з’ясувалося, що зв’язок 
між суспільно небезпечним діянням і способом 
відбивається законодавцем словосполученнями 
і словами «із застосуванням», «з використан-
ням», «шляхом», «з», «під». Таким чином, ді-
яння і спосіб вчинення злочину пов’язані між 
собою за допомогою формули «як, яким чином 
відбувається суспільно небезпечне діяння». До 
аналогічного висновку в своїй роботі прийшла і 
О.Р. Якубович [2, с. 22].

Чим більш інтенсивний спосіб впливу, тим 
більш небезпечне злочинне діяння, вище розмір 
заподіяної шкоди, тобто спосіб робить істотний 
вплив на тяжкість наслідків, що настали і, отже, 
на ступінь суспільної небезпеки злочину.

Спосіб впливає на ступінь суспільної не-
безпеки злочину і тим, що поряд з основним 
безпосереднім об’єктом, він зумовлює запо-
діяння шкоди додатковому безпосередньому 
об’єкту. Спосіб вчинення злочину підвищує 
ступінь суспільної небезпеки, коли він володіє 
більшою ефективністю в порівнянні з іншими 
способами при досягненні злочинної мети. Так, 
наприклад, у ч. 1 ст. 187 КК як способи вчи-
нення злочину названі застосування насиль-
ства, небезпечного для життя чи здоров’я або 
загроза застосування такого насильства, а в ч. 2 
ст. 186 КК йдеться про такі способи вчинення 
злочину, як застосування насильства, яке не є 
небезпечним для життя чи здоров’я або загро-
за застосування такого насильства. Отже, в ст. 
187 КК України описаний більш ефективний, 
з точки зору досягнення злочинного результату 
спосіб, відповідно і розбій законодавцем визна-
ється більш суспільно небезпечним діянням, 
ніж насильницький грабіж.

Спосіб вчинення злочину дозволяє від-
межовувати один злочин від іншого. Однак, на 
практиці, відсутність належного урахування 
всіх обставин справи, неправильне встановлен-
ня способу вчинення злочину нерідко лежать в 
основі багатьох помилок, що допускаються су-
довими органами при кваліфікації.

У деяких випадках спосіб як конструктивна 
ознака основного складу злочину є критерієм 
відмежування злочинного діяння від незлочин-
ного.

Спосіб вчинення злочину може бути перед-
бачений в якості обов’язкової ознаки складу зло-
чину з метою проведення градації діянь одного 
виду за ступенем суспільної небезпеки [2, с. 73] 
(наприклад, просте хуліганство та кваліфіковане 
хуліганство, зв’язне з опором представникові 
влади або представникові громадськості, який 
виконую обов’язки з охорони громадського по-
рядку, чи іншим громадянам, які припинили ху-
ліганські дії).

На певному місці серед способів вчинення 
злочину, як конструктивної ознаки основно-
го складу, законодавець згадує такий спосіб як 
загроза (без уточнення характеру загроз) (ст. 
ст. 120, 304, 373 КК України). Поряд з цим, за-
конодавець використовує також такі формулю-
вання при характеристиці загроз, як: погроза 
застосування насильства, погроза знищенням 
або пошкодженням майна, погроза поширення 
відомостей, що ганьблять потерпілого чи його 
близьких, або інших відомостей, які можуть за-
вдати істотної шкоди правам чи законним інтер-
есам потерпілого або його близьких, вимагання. 
На практиці виникають складнощі при кваліфі-
кації злочинів, скоєних зазначеними способами, 
так як ні на законодавчому рівні, ні в теорії кри-
мінального права немає чітких критеріїв роз-
межування даних способів скоєння злочину.

Кваліфікація таких способів, як обман, за-
гроза знищенням або пошкодженням чужого 
майна, використання службового становища, за-
гроза застосування насильством на практиці не 
мають особливих проблем. Певні труднощі при 
кваліфікації виникають при з’ясуванні такого 
способу спосіб, як загроза поширення певно-
го роду відомостей (вимагання). Неоднозначно 
цей спосіб визначається і в теорії кримінального 
права. Однак, перш ніж усвідомити зміст даного 
способу, спочатку вважаю за необхідне зупини-
тися на співвідношенні понять «погрози» і «ви-
магання», оскільки вимагання виділено в само-
стійний спосіб вчинення злочину, наприклад, у 
ст. 189 КК України, і саме відмежування вима-
гання від погроз викликає найбільші складнощі 
в теорії кримінального права. Зокрема, в значно-
му числі джерел з кримінального права, погрози 
і вимагання розглядаються як самостійні спосо-
би вчинення злочину, що стоять в одному ряду. 
Так, наприклад, І.М. Тяжкова в одній зі своїх 
робіт вказує, що «примус може здійснюватися 
різними способами - за допомогою насильства, 
погроз, вимагання та ін.» [3, с. 83].

У деяких джерелах [4, с. 57, 115] автори за-
ймають суперечливу позицію, так наприклад, 
при характеристиці психічного насильства вка-
зують, що психічне насильство може здійсню-
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ватися також шляхом шантажу, погроз, приму-
шування (тобто ставлять досліджувані поняття 
в один ряд), а потім, при коментуванні ст. 154 
КК України під примушуванням пропонують 
розуміти загрозу розголошення відомостей, які 
потерпілий чи потерпіла хочуть зберегти в таєм-
ниці (тобто примушування визнається різнови-
дом погроз).

Для того, щоб визначити співвідношення 
термінів «погроза» і «шантаж» потрібно зверну-
тися до значення цих слів.

Юридичний енциклопедичний словник по-
грозу визначає наступним чином: «погроза в 
кримінальному праві - вираз словесно, пись-
мово або іншим способом намір завдати фі-
зичну, матеріальну чи іншу шкоду будь-якій 
особі чи громадським інтересам; один з ви-
дів психічного насильства » [5, с. 326]. За ве-
ликим тлумачним словником погроза - це: 
«1) обіцянка заподіяти яке-небудь зло, не-
приємність; 2) можливість, небезпеки яко-
го-небудь лиха, нещастя, неприємної події»  
[6, с. 1371].

Шантаж в тлумачному словнику розуміється 
у вузькому і широкому значенні. У вузькому сен-
сі він означає залякування погрозою викриття 
або розголошення будь-яких компрометуючих 
відомостей з метою вимагання; в широкому - за-
гроза, залякування кого-небудь, чим-небудь для 
досягнення своїх цілей [6, с. 1371]

Таким чином, виявляється, що якщо роз-
глядати шантаж в широкому сенсі слова, то за 
змістом він повністю збігається з поняттям по-
гроза, якщо розглядати у вузькому сенсі слова, 
то шантаж є різновидом погрози і входить в неї 
складовою частиною.

У зарубіжних державах сформувалося де-
кілька моделей закріплення в кримінальному за-
конодавстві відповідальності за шантаж: відне-
сення шантажу до майнових посягань (Франція, 
держави Common Law); конструювання загаль-
ного складу шантажу, але з прив’язкою само-
го терміну до майнових посягань (Голландія); 
включення шантажу в більш загальний склад, 
що встановлює кримінальну відповідальність за 
будь-яке, істотне з погляду потерпілого, примус 
(Швейцарія, ФРН).

Так, наприклад, у кримінальному законо-
давстві США в поняття вимагання включені і 
ознаки шантажу. Законодавче визначення ви-
магання дозволяє карати за отримання майна 
шляхом погрози або тільки за спрямовану на це 
загрозу заподіяння тілесної шкоди в майбутньо-
му, знищення (пошкодження) будь-якого майна 
потерпілого, обвинувачення його у вчиненні 
злочину, оприлюднення якоїсь інформації, яка 

може зганьбити його добре ім’я або ділову ре-
путацію. Погрози можуть висловлюватися як 
щодо потерпілого, так і інших осіб [7, с. 415]. У 
КК Франції в книзі третій «Про майнові злочини 
і проступки» у розділі II «Про вимагання» шан-
таж виділений в самостійний склад майнового 
злочину (відділ II). Під шантажем, відповідно 
до ст. 312-10 КК Франції, розуміється отриман-
ня шляхом використання погрози розкриття або 
поставленням в провину фактів, здатних запо-
діяти шкоду честі і поваги особи, або підписи, 
зобов’язання або відмови від зобов’язання, або 
секретної інформації, або грошових коштів, 
цінних паперів, матеріальних цінностей або 
якого б то не було іншого майна [8, с. 292]. У 
кримінальному законодавстві Голландії шантаж 
також виділений в самостійний склад. Вимаган-
ня від шантажу за КК Голландії відрізняється 
характером погроз. Так, при вимаганні йдеться 
про загрозу насильством (ст. 317 КК Голландії). 
У свою чергу, в ст. 318 названого КК під шан-
тажем розуміє діяння особи, яка з метою отри-
мання незаконних доходів для себе або кого-не-
будь іншого змушує іншу особу, погрожуючи 
йому усним наклепом, дифамації або розкрит-
тям таємниці, віддати будь-яку власність, що 
належить в цілому або в частині цій особі або 
третім особі, або прийняти на себе обов’язок, 
або відмовитися від претензій, або зробити  
[9, с. 398, 399] доступні дані, які маю грошову 
вартість в комерції.

У КК ФРН шантаж входить у більш загаль-
ний склад - склад примусу. Так, в § 240 КК ФРН 
встановлюється відповідальність того, хто із за-
стосуванням насильства або під загрозою запо-
діяння відчутної шкоди примушує людину до 
вчинення дій, їх допущенню або бездіяльності 
(ч. 1). При цьому протиправним визнається ді-
яння, якщо застосування насильства або загроза 
заподіяння шкоди для досягнення поставленої 
мети виглядає ганебне (ч. 2) [10, с. 391]. Примус 
віднесено німецьким законодавцем до числа 
злочинів проти особистої свободи. При цьому 
звертає на себе увагу, що шантаж (в КК ФРН да-
ний термін не вживається, йдеться про загрозу 
заподіяння відчутної шкоди) по даному норма-
тивному акту є конструктивною ознакою та ін-
ших складів злочинів, як проти свободи (напри-
клад, § 234 «Захоплення заручника), так і інших 
(наприклад, § 253 «Вимагання»).

Аналіз сучасного кримінального законодав-
ства України показує, що в КК України шантаж 
розглядається як самостійний спосіб вчинення 
злочину, причому не тільки злочинів проти влас-
ності, а й інших злочинів, і використовується у 
вузькому значенні слова - як погроза поширення 
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відомостей певного роду. У зв’язку з цим можна 
зробити висновок про те, що вживання шанта-
жу поряд з таким способом вчинення злочину, 
як погрози (без уточнення характеру загрози) 
не узгоджується з правилами формальної логі-
ки, так як погроза включає в себе, в тому числі 
і шантаж.

У Особливої частини КК України «шантаж» 
як спосіб вчинення злочину використовується 
як конструктивна ознака основного (наприклад, 
примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 
154 КК України), примушування давати пока-
зання (ст. 373 КК України)) і кваліфікованого 
складів (ч. 2 ст. 146 УК України «Незаконне по-
збавлення волі або викрадення людини»; ч. 2 ст. 
373 УК України «Примушування давати пока-
зання»). У деяких статтях законодавець вказує 
на такі способи як погроза поширення відомос-
тей, що ганьблять потерпілого чи його близь-
ких, або інших відомостей, які можуть завдати 
істотної шкоди правам чи законним інтересам 
потерпілого або його близьких (ст. 189, ст. 147 
КК України); які в юридичній літературі також 
справедливо визначаються терміном «шантаж».

У теорії кримінального права можна знайти 
такі визначення шантажу - погроза розголосити 
які-небудь відомості, які дана особа хоче збе-
регти в таємниці, тощо [11, с. 145]; примус по-
терпілої до вчинення будь-яких дій під загрозою 
пошкодження або знищення майна потерпілої 
чи близьких їй осіб, а так само під загрозою по-
ширення відомостей, що ганьблять потерпілу 
або близьких їй осіб, або інших відомостей, які 
можуть завдати істотної шкоди правам чи закон-
ним інтересам потерпілої чи близьких їй осіб 
[12, с. 177].

У зв’язку з цим представляється необхідним 
визначити місце шантажу в системі різних спо-
собів вчинення злочинів і спробувати виробити 
єдине поняття шантажу стосовно до КК Украї-
ни. Отже, виявляється три підходи до визначен-
ня шантажу: 1) це загроза розповсюдження будь-
яких відомостей, які потерпілий хоче зберегти в 
таємниці; 2) це загроза поширення компроме-
туючих відомостей або відомостей, які можуть 
завдати істотної шкоди правам і законним інтер-
есам потерпілого чи його близьких; 3) це загроза 
не тільки поширення певних відомостей, а й за-
гроза пошкодження або знищення майна.

У теорії кримінального права домінує дру-
гий підхід. І це не випадково, так як «традиційно 
шантаж є способом вчинення такого суспільно 
небезпечного діяння, як вимагання. КК УРСР 
1922 р розглядав шантаж як особливий вид ви-
магання і виділяв його в самостійний склад зло-
чину. У КК УРСР 1926 р норми, що встановлю-

ють кримінальну відповідальність за вимагання 
та шантаж, були об’єднані. КК УРСР 1960 р ви-
значав шантаж як загрозу оприлюднення ганеб-
них потерпілого або його близьких відомостей».

По шляху визнання шантажем тільки по-
грози оприлюднення ганебних (ганьблять) відо-
мостей і відомостей, які можуть завдати істотної 
шкоди правам чи законним інтересам потерпіло-
го або його близьких йде і судова практика.

Відбуваються в суспільстві все більше актуа-
лізують проблему захисту особи від інформацій-
них злочинів, і злочинів, скоєних інформаційним 
способом, до числа яких необхідно відносити 
шантаж, і вимагають подальшого вдосконален-
ня кримінального законодавства в цій сфері.

По-четверте, зміна позиції українського за-
конодавця узгоджуватиметься із зарубіжним 
досвідом визначення шантажу. Оскільки, як 
показав аналіз зарубіжного законодавства, при 
визначенні шантажу у вузькому сенсі слова, як 
загрози поширення певного роду відомостей, 
акцент робиться на два критерії - бажання по-
терпілого зберегти ті чи інші відомості в таєм-
ниці і здатність заподіяння шкоди інтересам по-
терпілого у разі їх розголошення.

Так, склад примусу за КК Білорусі включає 
такий спосіб вчинення злочину, як погроза, по-
ряд з іншими погрозами, поширення наклеп-
ницьких або оголошення інших відомостей, які 
бажають зберегти в таємниці (ст. 185) [13, с. 89] 
У § 240 КК ФРН при конструюванні складу при-
мусу законодавець вказує такий спосіб, як за-
гроза заподіяння шкоди [10, с. 391] У § 191 КК 
Польщі примус зв’язується з таким способом 
як будь-яка протизаконна загроза [14, с. 147] У 
США шантаж розглядається як злочин проти 
власності і передбачає, крім іншого, загрозу зви-
нувачення потерпілого у скоєнні злочину, опри-
люднення якоїсь інформації, яка може зганьбити 
його добре ім’я чи ділову репутацію » [7, с. 318].

Таким чином виявляється, що погрози при 
шантажі за законодавством зарубіжних країн не 
включають в себе такої кількості обмежень, як в 
КК України, що може бути враховано при вдо-
сконаленні кримінального законодавства Украї-
ни в частині визначення такого способу вчинен-
ня злочину як шантаж.

Отже, вивчення зарубіжного законодавства 
показало, що іноземні держави по-різному ви-
значають шантаж у своєму національному зако-
нодавстві, визнаючи його або самостійним зло-
чином, відносячи його до числа майнових, або 
визнають його способом вчинення різних зло-
чинів, не тільки майнових. Слід зазначити, що 
шантаж за кордоном, незалежно від того чи є він 
самостійним злочином або способом вчинення 
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злочину, зв’язується із погрозою поширення 
тих чи інших відомостей. Тобто, за кордоном 
поняття «шантаж» частіше використовується у 
вузькому значенні і за загальним правилом їм 
визнається погроза розповсюдження будь-яких 
відомостей, які потерпілий хотів би зберегти в 
таємниці і поширення яких може завдати йому 
істотної шкоди, що безсумнівно є позитивним і 
відповідає сучасним реаліям суспільного життя.

Під шантажем необхідно розуміти погрозу 
поширенням будь-яких відомостей, які можуть 
завдати істотної шкоди правам та інтересам по-
терпілого або його близьким і які потерпілий 
бажав би зберегти в таємниці. На нашу думку, 
саме можливу шкоду, а не характер інформації, 
яка є «ганебною» або характер інтересів, яким 
створюється загроза заподіяння шкоди, пови-
нен виступати в якості кримінально утворюю-
чої ознаки шантажу. 

Включення в КК Україні поняття шантажу 
дозволить вирішити ряд теоретичних проблем, 
а також уніфікувати норми кримінального зако-
нодавства. Існуючу прогалину можна заповни-
ти за допомогою доповнення ст. 189 КК Украї-
ни приміткою такого змісту: «Під шантажем у 
цій статті та інших статтях цього Кодексу ро-

зуміється загроза поширенням відомостей, які 
можуть завдати істотної шкоди правам та інтер-
есам потерпілого або його близьким і які потер-
пілий бажав би зберегти в таємниці».

Визначення шантажу в примітці до ст. 189 
КК України має важливе значення і допоможе 
правозастосовнику при кваліфікації тих видів 
вимагання, які виділені законодавцем як спеці-
альних складів - це викрадення, привласнення, 
вимагання вогнепальної зброї, бойовий припа-
сів, вибухової речовини чи радіоактивних мате-
ріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживанням службовим становищем ( 
ст. 262 КК України), викрадення, привласнення, 
вимагання наркотичного засобів, психотропних 
речовини або їх аналогів чи заволодіння ними 
шляхом шахрайство або зловживання службо-
вим становищем (ст. 308 КК України).

З урахуванням викладеного, пропонується 
також: ч. 1 ст. 189 КК України викласти в та-
кій редакції: вимагання, тобто вимога передачі 
чужого майна чи права на майно або вчинення 
інших дій майнового характеру під погрозою 
застосування насильства або знищення чи по-
шкодження чужого майна, так само шляхом 
шантажу».
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СИСТЕМА ПОКАРАНЬ У МЕХАНIЗМI РЕАЛIЗАЦIЇ 
КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI

У статті досліджуються окремі види покарань, що складають певну систему. Здійснюється науковий 
аналіз та обґрунтування місця і ролі інституту покарання в системі засобів протидії злочинності в умовах 
демократизації та гуманізації кримінальної політики української держави. 

Ключові слова: покарання, кримінальна відповідальність, система покарань, механізм реалізації кри-
мінальної відповідальності.

В статье исследуются отдельные виды наказаний, составляющие определенную систему. Осуществля-
ется научный анализ и обоснование места и роль института наказания в системе средств противодействия 
преступности в условиях демократизации и гуманизации уголовной политики украинского государства.

Ключевые слова: наказание, уголовная ответственность, система наказаний, механизм реализации 
уголовной ответственности.

The article deals with the study of some certain types of punishment composing the definite system. Active 
scientific analysis and justification of the place and role of the Institute punishment system means of combating 
crime in terms of democratization and humanization of criminal policy of the Ukrainian.

Key words: punishment, criminal responsibility, system of punishment, criminal responsibility realization 
mechanism. 

Актуальність статті. З проголошенням 
незалежності в Україні розпочався активний 
процес творення демократичної, соціальної, 
правової держави. Процес оновлення торкнув-
ся практично всіх сфер життя українського 
суспільства. Особливе місце серед проблем, 
пов’язаних із творенням української держави, 
посідають проблеми протидії злочинності. Для 
України вони є вельми актуальними, оскільки 
упродовж останніх років однією з найбільш не-
безпечних загроз національній безпеці України 
є зростання криміналізації суспільства, збіль-
шення росту злочинності у всіх її проявах.

У протидії злочинності та запобіганні по-
дальшій криміналізації суспільства важливу 
роль відіграє інститут покарання. Формулюю-
чи поняття злочину, встановлюючи коло і зміст 
злочинного діяння, кримінальне законодавство 
завжди передбачає покарання за нього. Без 
кримінального покарання втрачають сенс будь-
які кримінально-правові заборони. Наукова 
розробка питань, пов’язаних із ефективністю 
застосування інституту покарання у протидії 
злочинності, має важливе як практичне, так і 
наукове значення.

Постановка проблеми. Проблеми ефектив-
ності як окремих видів покарань, так і їх систе-
ми завжди перебували у сфері наукових інтере-
сів багатьох українських учених-криміналістів. 
Суттєвий внесок у розв’язання зазначених про-

блем внесли В.I. Антипов, Л.В. Багрій-Шах-
матов, М.I. Бажанов, I.Г. Богатирьов, О.П. Го-
рох, В.К. Грищук, В.П. Козирєва, О.Г. Колб, 
О.М. Костенко, В. Т. Маляренко, А.А. Му-
зика, В.О. Навроцький, Ю.А. Пономаренко, 
А.Х. Степанюк, В.М. Трубников, О.I. Фролов, 
С.С. Яценко та багато інших вчених.

Покарання має застосовуватися державою 
лише тоді, коли не вдалося запобігти вчиненню 
злочинам, тобто, має бути останнім засобом в 
системі засобів протидії злочинності [1]. При 
цьому питання виникає в тому, наскільки ін-
ститут покарання ефективний і чи здатний він 
вирішити завдання законодавства України, яке 
регулює кримінальну відповідальність, зокре-
ма й завдання визначені ст. 1 КК України? 

Так, статистичні дані МВС України свідчать 
про те, що у 2012 році виявлено 91 308 осіб, 
які раніше вчиняли злочини, у 34 003 з яких су-
димість не знята або не погашена [2]. З ураху-
ванням латентної злочинності можна сміливо 
стверджувати, що фактично рівень рецидиву 
становить близько 70 %, що свідчать про слаб-
кий вплив окремих видів покарань, нездатних 
досягати мети, визначеної ч. 2 ст. 50 КК України. 

Формулювання цілей статті. Однак, незва-
жаючи на розробленість проблем окремих ви-
дів покарання і їх системи в цілому, практична 
реалізація всіх видів покарань залишається на 
низькому рівні. Про що свідчать показники ре-
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цидивної злочинності в Україні. Тобто метою 
даної статті є здійснення наукового аналізу ін-
ституту покарання в системі засобів протидії 
злочинності на даному етапі розвитку України.

Викладення основного матеріалу. Відпо-
відно до ст. 50 КК України, покарання є за-
ходом примусу, що застосовується від імені 
держави за вироком суду до особи, визнаної 
винною у вчиненні злочину, і полягає в перед-
баченому законом обмеженні прав і свобод за-
судженого. Із законодавчого визначення пока-
рання можна виокремлювати такі його ознаки: 

1) покарання є примусовим заходом, що, як 
прямо зазначено в КК України, полягає в пе-
редбаченому законом обмеженні прав і свобод 
засудженого (ч. 1 ст. 50 КК); 

2) тільки суд може призначати покарання 
(інші органи державної влади та управління 
таким правом не наділені); 

3) покарання призначається від імені дер-
жави, тобто покарання носить публічний ха-
рактер;

4) покарання носить особистий характер;
Застосування до особи, яка вчинила зло-

чин, покарання у будь-якому випадку є не ме-
тою, значення якої вичерпується нею самою, 
кримінального провадження, а засобом досяг-
нення визначеного законом результату. Так, 
відповідно до ч. 2 ст. 50 КК застосування по-
карання має на меті три самостійні складові: 
кара, виправлення засудженого і запобігання 
вчиненню нових злочинів. 

Вказані складові мети покарання є такими, 
що обумовлюють і взаємопов’язують одна одну. 
У цьому зв’язку здебільшого при застосуванні 
покарання складові його мети можуть досяга-
тися паралельно. Досягнення зазначеної в ч. 2 
ст. 50 КК України мети покарання безпосеред-
ньо пов’язано зі здійсненням на засудженого 
ефективного і всебічного впливу під час реалі-
зації призначеного за вироком суду покарання. 
У зв’язку із цим, КК передбачає певний перелік 
покарань, що можуть бути застосовані до осо-
би, яка визнана винною у вчиненні злочину, з 
урахуванням його особистості, ступеня тяжкості 
злочинного діяння, інших обставин справи. Пе-
релік покарань, встановлений ст. 51 КК України, 
на сучасному етапі розвитку законодавства про 
кримінальну відповідальність включає дванад-
цять видів покарань. Цей перелік покарань у 
кримінально-правовій науці називають систе-
мою, хоча він в той же час є підсистемою сис-
теми засобів кримінально-правового впливу на 
осіб, які визнані винними у вчиненні злочину, за 
допомогою якої й реалізується відповідальність 
у кримінальному праві. 

Системою покарань науковці назива-
ють встановлений статтею 51 КК України 
обов’язковий для суду вичерпний перелік 
покарань, розташованих у певному порядку 
з урахуванням їх порівняльної суворості, що 
утворюють у сукупності єдине ціле. Таке ро-
зуміння системи покарань із деякими уточ-
неннями термінології у різних авторів є визна-
ним у теорії сучасного кримінального права  
[3, с. 444; 4, с. 255; 5, с. 130; 6, с. 238; 7, с. 279]. 

Система покарань, на думку законодавця, 
характеризується на сьогодні вичерпністю та 
логічною завершеністю. Однак зміни, внесені 
до КК Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо гума-
нізації відповідальності за правопорушення у 
сфері господарської діяльності» № 4025-VI 
від 15.11.2011, свідчать про те, що штраф сьо-
годні не може бути визнаний найм’якішим ви-
дом покарання. Тобто, цей закон зламав систе-
му покарань, оскільки місце штрафу в системі 
перестало відповідати його м’якості.

Крім того, ця система не є досконалою, на 
що справедливо вказують вчені. Так, Т. А. Де-
нисова, підтримуючи точки зору інших нау-
ковців щодо виключення із системи покарань 
позбавлення військового, спеціального звання, 
рангу, чину або кваліфікаційного класу, вва-
жає за доцільне доповнити ст. 51 КК України 
та ввести новий вид покарання у виді потрій-
ного відшкодування шкоди [8, с. 15]. Такий 
вид покарання є дійсно ефективним засобом 
впливу на осіб, які вчинили злочини, оскільки 
враховує інтереси потерпілого від злочину на 
відміну від усіх існуючих покарань. 

Звертає на себе увагу й такий вид покаран-
ня, як конфіскація майна. Так, М. П. Черне-
нок, досліджуючи проблеми теорії й практи-
ки виконання майнових покарань, установив, 
що реальність виконання покарання у вигляді 
конфіскації майна не перевищує 10% [9]. Це 
пояснюється тим, що, по-перше, слідчі не-
рідко несвоєчасно вживають заходів відносно 
накладення арешту на майно підозрюваних, 
що дає можливість приховання майна, яке 
підлягає конфіскації. по-друге, труднощі ви-
конання покарання у виді конфіскації майна 
обумовлюються контингентом громадян, щодо 
яких застосовується цей вид покарання. У цю 
категорію нерідко потрапляють особи без пев-
ного місця проживання, хворі на алкоголізм, 
наркоманію і токсикоманію. В перерахованого 
контингенту майно, як правило, відсутнє. Крім 
того, до цієї категорії належать й особи, які 
професійно займаються підприємницькою ді-
яльністю. як правило, все майно таких осіб на 
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законних підставах оформлене на родичів або 
на довірених осіб. Тобто, по суті, це покаран-
ня перетворилося у формальність, дотримання 
якої вимагає законодавство про кримінальну 
відповідальність. На підставі вищезгаданого 
М. П. Черненок висловився про виключення 
покарання у виді конфіскації майна із системи 
покарань, передбаченої чинним КК України [9].

Аналізуючи виправні роботи, як один із 
видів основних покарань, зроблено висновок 
про те, що вони можуть бути призначені, як 
правило, особам, які вчинили менш небезпеч-
ні злочини і не потребують ізоляції від сус-
пільства. 

Виправні роботи призначаються тільки 
працюючим і виконуються за місцем роботи 
засуджених. Тому не дивно, що в умовах еко-
номічної кризи цей вид покарання практично 
не призначається. В Україні сьогодні 2,5 млн. 
безробітних, з них на обліках у центрах за-
йнятості населення офіційно зареєстровано 
близько 1 млн. незайнятого працездатного на-
селення. У таких умовах реалізація виправних 
робіт ставиться під сумнів. 

Досліджуючи проблеми виконання аре-
шту, як виду покарання, ми дійшли досить 
невтішних висновків [10, с. 23-31]. Засудже-
ні до арешту мають триматися в спеціальній 
установі виконання покарань Державної пе-
нітенціарної служби України (далі – ДПтС) 
– арештному домі, де передбачаються умови 
досить суворих правообмежень. Це дозволило 
багатьом дослідникам говорити про арешт як 
про вид покарання, яке може здійснити шоко-
вий вплив на засудженого. 

На думку законодавця, внаслідок коротко-
часного інтенсивного карального впливу за-
суджений повинен відмовитися від вчинення 
злочинів надалі. Короткочасність ізоляції від 
суспільства засудженого до арешту полягає в 
тому, що цей вид покарання встановлюється 
на строк від одного до шести місяців. Слід та-
кож указати на те, що на сьогодні через від-
сутність арештних домів, що, у свою чергу, 
пояснюється складним економічним стано-
вищем у країні, арешт виконується слідчими 
ізоляторами. 

Аналіз норм Особливої частини КК України 
дозволяє зробити висновок про те, що арешт 
повинен застосовуватися за вчинення злочи-
нів невеликої або середньої тяжкості. Однак ті 
каральні елементи, про які говорилося вище, 
суперечать цій обставині. Це пов’язане з тим, 
що законодавець для арешту, як відзначалося 
вище, передбачає умови суворої ізоляції. Так, 

засудженим до арешту забороняються поба-
чення з родиною та іншими особами, за ви-
нятком адвокатів або інших фахівців в галузі 
права, які за законом мають право на надання 
правової допомоги особисто або за доручен-
ням юридичної особи, а також забороняється 
одержання посилок (передач) і бандеролей, за 
винятком посилок (передач), що містять пред-
мети одягу за сезоном (ч. 3 ст. 51 Криміналь-
но-виконавчого кодексу (далі – КВК)). Крім 
того, до осіб, які відбувають арешт, не може 
застосовуватися звільнення від відбування по-
карання з випробуванням (ст. 75 КК України) 
і умовно-дострокове звільнення від відбуван-
ня покарання (ст. 81 КК України), амністія, а 
також заміна невідбутої частини покарання 
більш м’яким видом покарання.

Отже, з урахуванням вищезазначеного, 
можна визначити специфічне призначення 
арешту як виду покарання в такий спосіб: 
здійснення на засудженого позитивного пси-
хологічного впливу в умовах короткочасної 
ізоляції від суспільства. Однак, у зв’язку з тим, 
що за весь період дії КК в Україні не створені 
умови для виконання арешту (не побудоване 
жодного арештного дому), а його виконання 
слідчими ізоляторами (СIЗО) є протизаконним 
(відповідно до положень КВК України СIЗО 
не належать до установ виконання покарань 
ДПтС України; у кримінально-виконавчій 
системі України слідчі ізолятори є єдиними 
спеціалізованими установами, призначеними 
винятково для забезпечення реалізації запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою 
осіб, підозрюваних і обвинувачених у вчинен-
ні злочинів). У цьому зв’язку, у КК України 
необхідно або накласти мораторій на виконан-
ня арешту, або взагалі виключити його з пере-
ліку видів покарань як невідповідний одному з 
основних принципів політики в сфері протидії 
злочинності – законності.

Висновки. Систему покарань, передбачену 
статтею 51 КК України, не можна визнати до-
сконалою, як з погляду теорії, так і складностей 
з позицій практики реалізації окремих видів 
покарань. У зв’язку з відсутністю матеріальної 
і технічної бази для виконання арешту і ви-
правних робіт необхідно їх виключити з пере-
ліку покарань або ввести мораторій на їхнє ви-
конання. Крім того, відзначається необхідність 
скасування всіх видів покарань для конфіскації 
майна, позбавлення військового, спеціального 
звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу 
і виправних робіт у тому вигляді, в якому вони 
регулюються нормами КК України. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ  
У ВИДІ ШТРАФУ З ВИХОДОМ ЗА ВЕРХНІ МЕЖІ САНКЦІЇ

У статті розглянуто питання про можливість призначення покарання у виді штрафу з виходом за верхні 
межі санкції у випадку, коли за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу 
понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, 
не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення 
злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією части-
ни статті) Особливої частини КК України.

Ключові слова: штраф, призначення покарання, санкція статті, межі санкції, колізія.

В статье рассмотрен вопрос о возможности назначения наказания в виде штрафа с выходом за верх-
ние пределы санкции в случае, если за совершение преступления, за которое предусмотрено основное 
наказание в виде штрафа более три тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, размер штрафа, 
назначаемого судом, не может быть меньше размера имущественного ущерба, причиненного преступле-
нием, или полученного в результате совершения преступления дохода, независимо от предельного раз-
мера штрафа, предусмотренного санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части УК Украины.

Ключевые слова: штраф, назначение наказания, санкция статьи, пределы санкции, коллизия.

The article deals with the issue of possibility of imposing a fine as a punishment going beyond the upper limit 
of the sanction in case when the crime is punishable by the fine of three thousand tax-free minimum individual 
incomes as a major penalty, the fine that is imposed by the court can not be less than the amount of material 
damage, caused by the crime or the derived from the crime income, not regarding the fine limits, provided by the 
sanction of the article (sanction of the part of the article) of the Special part of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: fine, imposing of the punishment, sanction of the article, limits of the sanction, collision.

Постановка проблеми. У законі України від 
15 листопада 2011 року № 4025-VI «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України 
щодо гуманізації відповідальності за правопо-
рушення у сфері господарської діяльності» за-

конодавець статтю 53 КК України, яка регулює 
покарання у виді штрафу, виклав у новій ре-
дакції [4]. Так, ряд приписів відповідної статті 
кримінального закону містять нові і водночас 
дискусійні положення. Зокрема, відповідно до 
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ч. 2 ст. 53 КК України «За вчинення злочину, 
за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що 
призначається судом, не може бути меншим за 
розмір майнової шкоди, завданої злочином, або 
отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, 
незалежно від граничного розміру штрафу, пе-
редбаченого санкцією статті (санкцією частини 
статті) Особливої частини цього Кодексу». На-
ведене положення містить три спірних моменти. 

У зв’язку з цим метою цієї статті є встанов-
лення випадків, коли суд призначає покарання 
у виді штрафу з виходом за верхні межі санкції, 
а також граничні межі такого виходу.

Стан дослідження. Покарання у виді штра-
фу загалом та його призначення зокрема вже 
неодноразово виступало предметом розгляду 
багатьох науковців. Одним із найґрунтовніших 
досліджень слід визнати роботи В. О. Попраса 
[9]. Однак в частині законодавчих змін призна-
чення покарання у виді штрафу було об’єктом 
обговорення, зокрема, таких науковців як 
П. С. Берзін [1], А. А. Васильєв [3], О. С. Пиро-
женко [7], Ю. А. Пономаренко [8], Г. З. Яремко 
[11] та А. М. Ященко [12].

Виклад основних положень. Повертаючись 
до ч. 2 ст. 53 КК України, у першу чергу хо-
четься звернути увагу на те, що законодавець 
робить прив’язку розміру покарання до розмі-
ру заподіяної шкоди. Визначення розміру по-
карання у виді штрафу у такий спосіб є нічим 
іншим як змішуванням кримінально-правового 
інституту з кримінально-процесуальним. Ін-
ститут відшкодування шкоди, що заподіяна в 
результаті вчинення злочину, є процесуальним 
і в порядку пред’явлення цивільного позову в 
кримінальному провадженні така шкода має 
бути компенсована або ж коли в межах кри-
мінального провадження такий позов не був 
пред’явлений, то в особи, якій така шкода запо-
діяна, залишається право пред’явити такий по-
зов в порядку цивільного судочинства (ст. 127, 
128 КПК України) [6]. 

Закріпивши в КК України таке положення, 
законодавець значно погіршив становище ви-
нних осіб, адже, збільшивши розмір покаран-
ня до розміру заподіяної шкоди, особа, якій 
така шкода заподіяна, все одно звертатиметься 
до суду з цивільним позовом, а тому винний, 
окрім розміру заподіяної шкоди, повинен буде 
сплатити і надто великий розмір покарання у 
виді штрафу.

Логіка законодавця напевно пояснюється 
тим, що відсоток виконання вироків в части-
ні стягнення цивільного позову є досить не-

значний. Підтвердженням цьому виступають 
статистичні дані, що наводяться Генеральною 
прокуратурою України. Зокрема, за 2011 рік 
прокуратура заявила позови, заяви на захист 
інтересів держави у порядку кримінального 
судочинства на суму 425 261 тис. грн. з яких 
задоволено лише 92 116 тис. грн., а сума, на 
яку реально виконано рішення суду, становить 
тільки 10 855 тис. грн. [5], тобто цивільні по-
зови в кримінальному судочинстві за 2011 рік 
виконані на 11,78% від суми задоволених по-
зовів. Проте і цей факт не виправдовує можли-
вості призначення більш суворого покарання, 
адже зазначена проблема є проблемою вико-
нання судових рішень, а тому вирішуватись 
вона повинна шляхом удосконалення інституту 
виконання вироків у кримінальних справах, а 
не за допомогою посилення кримінальної від-
повідальності.

Другим дискусійним моментом слід визна-
ти те, що передбачення відповідного правила в 
ч. 2 ст. 53 КК України, згідно із яким суд має 
можливість призначити покарання з виходом 
за межі, установлені у санкції статті (санкції 
частини статті) Особливої частини КК України, 
з точки зору законодавця має бути безпосеред-
ньо відображено в п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України.

Однак для нас залишається не зрозумілим 
чому в кримінальному законі цей випадок за-
кріплений як єдино можливий виняток, коли 
суд призначає покарання з виходом за межі, що 
встановлені в санкції статті Особливої частини 
КК України. Така ж ситуація складається і у ви-
падку застосування таких додаткових покарань 
як позбавлення військового, спеціального зван-
ня, рангу, чину або кваліфікаційного класу та 
позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, які на підставі 
ст. 54 і ч. 2 ст. 55 КК України можуть бути при-
значені в тих випадках, коли вони не передба-
чені в санкції; або ж коли суд призначає більш 
м’яке покарання, ніж передбачено законом (ст. 
69 КК); чи в окремих випадках, коли має місце 
призначення покарання за сукупністю злочинів 
(ст. 70 КК), за сукупністю вироків (ст. 71 КК), 
за незакінчений злочин (ч. 2, 3 ст. 68 КК), за на-
явності обставин, що пом’якшують покарання 
(ст. 69-1 КК), або особі, яка відповідно до за-
кону виконувала спеціальне завдання, беручи 
участь в організованій групі чи злочинній ор-
ганізації з метою попередження чи розкриття 
їх злочинної діяльності (ч. 3 ст. 43 КК), або на 
підставі ч. 2, 3 ст. 99 КК України.

Наступною, на наш погляд, проблемою на 
яку слід звернути увагу і яка міститься в ч. 2 
ст. 53 КК України є наявність колізії між таки-
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ми її положеннями як: 1) розмір штрафу визна-
чається судом залежно від тяжкості вчиненого 
злочину та з урахуванням майнового стану ви-
нного в межах від тридцяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян до п’ятдесяти 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, якщо статтями Особливої частини 
цього Кодексу не передбачено вищого розміру 
штрафу; 2) за вчинення злочину, за який перед-
бачене основне покарання у виді штрафу понад 
три тисячі неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян, розмір штрафу, що призначається 
судом, не може бути меншим за розмір майно-
вої шкоди, завданої злочином, або отриманого 
внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно 
від граничного розміру штрафу, передбачено-
го санкцією статті (санкцією частини статті) 
Особливої частини цього Кодексу. Наведені 
вище норми вступають між собою у відношен-
ня колізії лише в ситуації, коли розмір майно-
вої шкоди, завданої злочином, або отриманий 
внаслідок вчинення злочину дохід перевищує 
п’ятдесят тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Неузгодженість цих приписів полягає в 
тому, що перший з них встановлює макси-
мальний розмір штрафу в п’ятдесят тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
а другий прирівнює його до розміру майнової 
шкоди, завданої злочином, або отриманого 
внаслідок вчинення злочину доходу, який пе-
ревищує п’ятдесят тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. Таким чином, 
виникає проблема, яку ж норму застосовувати 
при визначенні максимального розміру штра-
фу. З такою ситуацією стикнувся Старомісь-
кий районний суд м. Вінниці, який у вироку 
від 3 лютого 2012 року про обвинувачення 
ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 3 ст. 212 і ч. 1, 3 ст. 358 КК України, при-
значаючи покарання, враховує вимоги ч. 2 ст. 
53 КК України в редакції від 15.11.2011 року, 
тобто те, що розмір штрафу повинен бути не 
менший за розмір майнової шкоди, завданої 
злочином, незалежно від граничного розміру 
штрафу, передбаченого санкцією ч. 3 ст. 212 
КК України. На підставі цього суд приходить 
до висновку про призначення покарання ОСО-
БА_2 за ч. 3 ст. 212 КК України у виді штрафу 
розміром 4 571 730 грн. 14 коп. з позбавленням 
права займатись підприємницькою діяльністю 
на 3 роки з конфіскацією майна [10]. Як бачи-
мо, обраний судом розмір штрафу перевищує 
п’ятдесят тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (850 000 грн.), тобто при та-
кій колізії суд віддав перевагу другій нормі. 

Звертають увагу на визначення гранич-
ної межі покарання у виді штрафу і такі до-
слідники як П. С. Берзін, Ю. А. Пономаренко,  
Г. З. Яремко та А. М. Ященко.

Так, П. С. Берзін зазначає, що суд, признача-
ючи за злочин покарання (основне покарання) у 
виді штрафу, розмір якого визначений у санкції 
статті (санкції частини статті) Особливої части-
ни КК в сумі понад три тисячі неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян, може вийти за 
максимальну межу, установлену в санкції такої 
статті (частини статті) Особливої частини КК 
для даного виду покарання. Але в будь-якому 
випадку, відповідно до вимог ч. 2 ст. 53 КК, 
розмір такого покарання не може бути меншим 
за розмір заподіяної злочином майнової шкоди 
та/або отриманого внаслідок вчинення злочину 
доходу. З огляду на це в разі вчинення ухилення 
від оподаткування впродовж першого кварталу 
2012 року, яке потягло фактичне ненадходжен-
ня до бюджетів чи державних цільових фондів 
коштів на суму 3,5 млн. грн. (відповідає змісту 
ознаки «особливо великі розміри», передбаче-
ної у ч. 3 ст. 212 КК), покарання у виді штрафу 
не може бути меншим за 3,5 млн. грн. [2, с. 10].

Близьку до названої позиції висвітлює 
Ю. А. Пономаренко. Дослідник вважає, що за 
наявності описаної підстави суд зобов’язаний 
призначити штраф у розмірі не меншому, ніж 
розмір майнової шкоди, завданої злочином, або 
розмір отриманого внаслідок вчинення зло-
чину незаконного доходу. В окремих випадках 
розмір заподіяної злочином майнової шкоди і 
отриманого в результаті вчинення злочину не-
законного доходу можуть співпадати, в деяких 
- одна з цих категорій може переважати іншу. За 
логікою законодавчого рішення, розмір штрафу, 
що призначається судом, не може бути меншим 
за жоден із названих показників. Інакше кажу-
чи, слова закону «у розмірі не меншому, ніж...» 
необхідно розуміти таким чином, що розмір 
штрафу має бути рівним розміру майнової шко-
ди, завданої злочином, або розміру отриманого 
внаслідок вчинення злочину незаконного доходу 
(дивлячись по тому, яка з цих категорій є біль-
шою), або вищим за них. При чому, на скільки 
вищим - закон не обмежує. Таким чином, як за-
значає автор, теоретично мислимим і практично 
реальним є призначення штрафу в необмежено 
високому розмірі [8, с. 22].

На противагу наведеним вище позиціям Г. З. 
Яремко вказує, що фактично приписом ч. 2 ст. 
53 КК України законодавець передбачив мож-
ливість призначення покарання у виді штрафу 
вище максимальної межі, передбаченої у санкції 
статті Особливої частини КК України. Однак, у 
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жодному випадку – не вище межі, встановленої 
у Загальній частині кримінального закону. При 
цьому слід зауважити, як стверджує науковець, 
що якщо у санкції статті (частини статті) пока-
рання встановлено у максимальному розмірі, що 
передбачений у Загальній частині (50 000 н.м.д.г. 
або, як виняток, у більшому розмірі), то суд у та-
кому випадку не може вийти за межі такої санк-
ції. Оскільки це буде суперечити положенню За-
гальної частини. А тому порушуватиме загальну 
засаду призначення покарання, що визначена у 
п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України. Крім цього, з позиції 
вченого, даний припис повинен би знаходитися 
у Розділі ХІ «Призначення покарання» Загальної 
частини КК України. Скажімо, на думку авто-
ра, можна було б назву ст. 69 кримінального за-
кону викласти як «Призначення більш м’якого 
чи більш суворого покарання, ніж передбачено 
законом». Слідом, доповнити дану статтю час-
тиною 3 такого змісту: «За вчинення злочину, 
за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу понад 3000 н.м.д.г., розмір штрафу, що 
призначається судом, не може бути меншим за 
розмір майнової шкоди, завданої злочином, або 
отриманого внаслідок вчинення злочину дохо-
ду, незалежно від граничного розміру штрафу, 
передбаченого санкцією статті (санкцією час-
тини статті) Особливої частини цього Кодексу»  
[11, с. 110]. 

До подібного висновку приходить і 
А. М. Ященко. З позиції науковця, при призна-
ченні максимального покарання у виді штра-
фу за межами санкції статті (санкції частини) 
Особливої частини КК України розмір штра-
фу якщо і може бути більшим максимального 
розміру штрафу, встановленого в санкції стат-
ті (санкції частини статті) Особливої частини 
КК України, але навряд чи може бути більшим 
50 000 НМДГ. З метою усунення подвійного 
тлумачення ч. 2 ст. 53 КК України, як зазначає 
автор, її положення мають бути уточненні. У 
зв’язку з чим вчений пропонує наступну редак-
цію відповідних положень ч. 2 ст. 53 КК: «2. 
... За вчинення злочину, за який передбачене 
основне покарання у виді штрафу понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, розмір штрафу, що призначається 
судом, не може бути меншим за розмір майно-
вої шкоди, завданої злочином, або отриманого 
внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно 
від граничного розміру штрафу, передбаченого 
санкцією статті (санкцією частини статті) Осо-
бливої частини цього Кодексу, але не більшим 
від максимального розміру штрафу, встанов-
леного для даного виду покарання в Загальній 
частині цього Кодексу. ...»  [12, с. 253].

Таким чином, за вчинення злочину, за який 
передбачене основне покарання у виді штрафу 
понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, розмір штрафу, що призна-
чається судом, не може бути меншим за розмір 
майнової шкоди, завданої злочином, або отри-
маного внаслідок вчинення злочину доходу, 
незалежно від граничного розміру штрафу, пе-
редбаченого санкцією статті (санкцією частини 
статті) Особливої частини КК України. Однак 
чи існують в такій ситуації якісь обмеження, 
окрім розміру майнової шкоди, завданої зло-
чином, або отриманого внаслідок вчинення 
злочину доходу, то з позиції П. С. Берзіна та 
Ю. А. Пономаренка таких немає.

Більше того, Ю. А. Пономаренко зазначає 
про те, що аналізований припис може бути ви-
тлумачений як такий, що допускає можливість 
необмеженого виходу за верхню межу санкції 
навіть і в тих випадках, коли розмір майнової 
шкоди, завданої злочином, або розмір отрима-
ного внаслідок вчинення злочину незаконного 
доходу не перевищують максимального роз-
міру штрафу, передбаченого в санкції. Так, на-
приклад, якщо в результаті зайняття гральним 
бізнесом (ч. 1 ст. 203-2 КК) винний отримав не-
законний доход у сумі 30000 н.м.д.г., суд може 
призначити покарання у виді штрафу як у сумі 
від 30000 до 40000 н.м.д.г. (максимум санкції), 
так і понад вказаний максимум. Зрозуміло, що 
в таких випадках розмір призначеного штрафу 
має бути належним чином аргументований у 
вироку [8, с. 23]. На наш погляд, таке авторське 
тлумачення не є зовсім вдалим, оскільки пра-
вило, передбачене ч. 2 ст. 53 КК України, є ви-
нятком, який поширюється лише на ті випадки, 
коли розмір майнової шкоди, завданої злочином, 
або отриманого внаслідок вчинення злочину до-
ходу є більшим від граничного розміру штрафу, 
передбаченого санкцією статті (санкцією части-
ни статті) Особливої частини КК України. Крім 
цього, керуючись такою логікою тлумачення, 
можна призначити покарання у виді штрафу в 
розмірі більшому, ніж передбачений в санкції, 
і в тих випадках, коли розмір майнової шкоди, 
завданої злочином, або розмір отриманого вна-
слідок вчинення злочину незаконного доходу 
є меншим від нижньої межі покарання у виді 
штрафу, передбаченої санкцією статті (санкцією 
частини статті) Особливої частини КК України. 
А така ситуація вже явно не відповідає чинному 
кримінальному законодавству.

Натомість Г. З. Яремко та А. М. Ященко вва-
жають, що за вчинення злочину, за який перед-
бачене основне покарання у виді штрафу понад 
три тисячі неоподатковуваних мінімумів дохо-
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дів громадян, розмір штрафу, що призначається 
судом, не може бути меншим за розмір майно-
вої шкоди, завданої злочином, або отриманого 
внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно 
від граничного розміру штрафу, передбаченого 
санкцією статті (санкцією частини статті) Осо-
бливої частини КК України, але не може бути 
більшим за 50 000 НМДГ.

На наш погляд, другий підхід є більш вдалим, 
хоча і він в частині обґрунтування викликає певні 
зауваження. Зокрема, навряд чи доцільним є вес-
ти мову в такій ситуації про порушення загальної 
засади призначення покарання, у відповідності 
до якої суд призначає покарання відповідно до 
положень Загальної частини КК України, оскіль-
ки саме на виконання цієї загальної засади при-
значення покарання суд звертається до припису, 
закріпленого в ч. 2 ст. 53 КК України. 

Що стосується першого підходу, який у свою 
чергу, окрім наукового схвалення, знайшов під-
тримку у судовій практиці, то такий видається 
неприйнятним і не відповідає принципам кримі-
нального права взагалі і призначення покарання 
зокрема, оскільки в такій ситуації порушується 
принцип кримінального права, згідно із яким 
всі сумніви тлумачаться на користь винної осо-
би, та такі принципи призначення покарання як 
законності, справедливості та обґрунтованості. 

Тому звичайно, що судам таку правозастосовну 
ситуацію слід розглядати як колізію згаданих 
вище норм, і віддавати перевагу тій нормі, у від-
повідності до якої розмір штрафу визначається 
судом залежно від тяжкості вчиненого злочину 
та з урахуванням майнового стану винного в 
межах від тридцяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян до п’ятдесяти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян, якщо 
статтями Особливої частини цього Кодексу не 
передбачено вищого розміру штрафу. Однак 
таке правило подолання цієї колізії норм є тим-
часовим і необхідним при теперішньому стані 
законодавства.

А загалом ми доходимо до висновку, що най-
більш прийнятним варіантом виходу з цієї про-
блемної ситуації є усунення відповідної колізії 
шляхом виключення з КК України положення, 
відповідно до якого за вчинення злочину, за 
який передбачене основне покарання у виді 
штрафу понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що 
призначається судом, не може бути меншим за 
розмір майнової шкоди, завданої злочином, або 
отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, 
незалежно від граничного розміру штрафу, пе-
редбаченого санкцією статті (санкцією частини 
статті) Особливої частини цього Кодексу.
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ГУБКОЗ Служби безпеки України

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ

У статті досліджено сутність поняття «протидія злочинності» та основні підходи до визначення його 
змісту, встановлено, що вказане поняття є найбільш прийнятним для позначення суспільного впливу на 
злочинність, обґрунтовано, що метою протидії злочинності є забезпечення безпеки від кримінальних загроз.

Ключові слова: злочинність, протидія злочинності, боротьба зі злочинністю, контроль над злочинністю, 
безпека.

В статье исследована сущность понятия «противодействие преступности» и основные подходы к опре-
делению его содержания, установлено, что указанное понятие является наиболее приемлемым для обо-
значения социального воздействия на преступность, обосновано, что целью противодействия преступно-
сти является обеспечения безопасности от криминальных угроз.

Ключевые слова: преступность, противодействие преступности, борьба с преступностью, контроль 
над преступностью, безопасность.

In the article is investigated the essence of concept «criminality counteraction» and the basic approaches to 
definition of its maintenance . Also is established that the specified concept is the most comprehensible to a des-
ignation of social influence on criminality, and proved that the purpose of counteraction of criminality is security 
from criminal threats.

Key words: criminality, criminality counteraction, struggle against criminality, control over criminality, security.

Актуальність статті. Злочинність наразі 
оцінюється не тільки як соціально-правовий, 
але й як соціально-політичний феномен, значу-
щість якого постійно зростає, адже кримінальні 
загрози пронизують всі сфери життєдіяльності 
держави й суспільства та мають зв’язок з усіма 
глобальними проблемами, що підвищують на-
пруженість у суспільстві. Це вимагає формуван-
ня ідеології протидії злочинності, котра, у свою 
чергу, не може бути розроблена без остаточного 
з’ясування змісту відповідного поняття.

Постановка проблеми. У науках кримі-
нального циклу для позначення діяльності 
щодо впливу на злочинність та її конкретизовані 
прояви використовуються різні поняття: «кри-
мінальна політика», «припинення злочинів», 
«протидія злочинності», «війна зі злочинніс-
тю», «протистояння злочинності», «боротьба 
зі злочинністю», «регулювання злочинності», 
«управління злочинністю», «контроль злочин-
ності», «попередження злочинності», «соці-
альна профілактика», «профілактика злочин-
ності», «запобігання злочинності», «превенція 
злочинності» тощо. Не зважаючи на інтуїтивне 
розуміння науковцями і практиками сутності 
цієї діяльності, а також на неплідність спорів, 
що змушують переключатися з аналізу зміс-
ту явища на його етимологічну оболонку [1], 
«термінологічні» дискусії не вщухають. 

Постановка завдання. У статті пропонуєть-
ся уточнити поняття «протидія злочинності» у 

його зв’язку з іншими відповідними поняттями, 
адже з’ясування змістовних нюансів дозволить 
не лише забезпечити одноманітне застосування 
тих чи інших термінів (більшість з яких не є си-
нонімами і позначають якщо не різні явища, то 
як мінімум різні етапи одного й того ж явища), 
але й надасть більш чітке уявлення про спряму-
вання правоохоронної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Отже, кримі-
нальна політика розуміється як «генеральна лі-
нія, що визначає основні напрямки, мету й засо-
би впливу на злочинність шляхом формування 
кримінального, кримінально-процесуального, 
виправно-трудового законодавства, практики 
його застосування, а також шляхом вироблення 
й реалізації заходів, спрямованих на поперед-
ження злочинів» [2]. На думку А. Долгової, в 
такому розумінні кримінальна політика може 
розглядатися як тотожна боротьбі зі злочин-
ністю категорія, або як «політика боротьби зі 
злочинністю», що визначає її основні напрям-
ки [3]. М.Яцишин розглядає кримінальну полі-
тику як «особливу науку» [4]. За визначенням 
А.Митрофанова, кримінально-правова політи-
ка – це організаційна та регулятивно–контроль-
на сфера суспільства, пов’язана з діяльністю 
державної влади щодо функціонування та роз-
витку суспільства в життєво важливих соціаль-
них сферах [5]. Д. Балабанова, спираючись на 
висновки П.Фріса [6] та В.Лунєєва [7], пропо-
нує виділяти «кримінальну політику, що являє 
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собою комплекс заходів з протидії злочинності, 
і кримінально-правову політику, що включає в 
себе законотворчу й правозастосовчу діяльність 
державної влади у сфері кримінально-правового 
регулювання. При цьому кримінальна політика 
містить у собі політику кримінально-правову. 
В цілому ж, на думку дослідниці, кримінальна 
політика має бути переорієнтована з боротьби зі 
злочинністю на протидію злочинності, оскільки 
«політика саме протидії злочинності є такою, яка 
найбільш повно охоплює розуміння основних 
засобів, за допомогою яких держава здійснює 
свою антикримінальну політику: 1) соціальний 
прогрес, тобто економічний, науково-технічний 
і духовний розвиток країни; 2) безпосередньо 
правові заходи» [8].

Термін «боротьба зі злочинністю» на сьогод-
ні найбільш часто застосовується для позначен-
ня взаємин держави, суспільства й злочинності. 
Так, А. Долгова вказує на те, що саме поняття 
«боротьба» найбільш повно відбиває характерні 
риси даного виду державної й суспільної діяль-
ності, адже підкреслює її активний характер [3]. 
А. Шумілов зазначає, що пріоритетною метою 
держави слід визнавати саме боротьбу зі злочин-
ністю, а не інші форми захисту людини, суспіль-
ства від злочинних посягань [9].

Термін «війна зі злочинністю» передбачає 
більшу в порівнянні з терміном «боротьба» за-
пеклість протистояння, у якому переважають 
каральні заходи, спрямовані на повне знищення 
супротивника [10], а отже – сумнівним видаєть-
ся доцільність застосування цього терміну до 
злочинності, котра не лише є суспільною прак-
тикою [11], але й залучає до своєї орбіти осіб, що 
вчинили злочин. Останні є членами суспільства 
та громадянами держави, тому ставлення до них 
як до ворогів із метою знищення не відповідає 
ідеалам та завданням демократичної правової 
держави.

На думку О.Ігнатова, взагалі слід уникати 
вживання таких термінів, як «боротьба зі злочин-
ністю» або «війна зі злочинністю», що охоплю-
ють лише одну зі сторін реакції суспільства на 
злочинність – репресію щодо осіб, які порушили 
закон. Вказані поняття передбачають активне зі-
ткнення суспільства зі злочинністю, наступаль-
ну діяльність на причини та умови злочинності, 
що «пов’язано з прагненням до перемоги, тобто 
до знищення злочинності, до повної її ліквідації, 
що є завідомо нездійсненним» [12].

Терміни «управління злочинністю» або 
«контроль над злочинністю», які отримали 
значне поширення у західних країнах, наразі 
практично не використовуються науками кри-
мінального циклу у прямому сенсі, як це перед-

бачалося вченням Е.Дюркгейма про злочинність 
як нормальне соціальне явище, що споконвічно 
існує в суспільстві, з яким неможливо й недо-
цільно боротися, і яке треба лише контролюва-
ти, аби воно не виходило за певні рамки. Контр-
оль являє собою функцію управління, і якщо 
держава чи суспільство починають управляти 
злочинністю, це свідчить виключно про їх кри-
міналізацію [13]. То ж за своїм змістом заходи 
управління та контролю фактично зводяться до 
«окреслення умов» життєдіяльності суспільства, 
а відтак – злочинності (соціальний контроль у 
широкому сенсі), або ж до діяльності зі здійснен-
ня спостереження за функціонуванням відповід-
ного об’єкта контролю з метою отримання до-
стовірної інформації (контроль за злочинністю у 
вузькому сенсі), котра являє собою лише один із 
методів отримання інформації для забезпечення 
функціонування системи попередження злочин-
ності, який не охоплює всіх напрямів протидії 
злочинності [12]. Наприклад, С.Курганов визна-
чає соціальний контроль як особливий механізм 
соціальної регуляції поведінки людей та підтри-
мання громадського порядку [14]. На думку О. 
Яковлева, «соціальний контроль – це контроль 
над протиправною поведінкою, який здійснюєть-
ся державними органами та інститутами громад-
ського суспільства з метою ефективного впливу 
на криміногенні чинники середовища». О.Ільїн, 
натомість, вважає таке розуміння соціального 
контроль надто вузьким, оскільки з нього випа-
дає примусовий вплив на осіб, що вчинили зло-
чини [15]. А. Харитонов вважає, що заходи со-
ціального контролю, які легітимно здійснюються 
компетентними державними установами з метою 
стримування суспільно небезпечної поведінки 
людей, становлять державний контроль за зло-
чинністю [13]. О. Литвак як базове поняття, що 
визначає всі форми державного впливу та про-
тидії злочинності, запропонував ввести поняття 
«соціально-правовий контроль». При цьому під 
контролем за злочинністю він розуміє цілеспря-
мовану протидію злочинності, «яка традиційно 
зветься боротьбою зі злочинністю». Також нау-
ковець використовує поняття «антикримінальна 
діяльність», котра, за його визначенням, має три 
форми : законодавство, застосування криміналь-
но-правових норм і спеціально-кримінологічне 
попередження злочинів [16]. 

Споріднений з наведеними термін «вплив 
на злочинність», хоча й більш нейтральний, 
А. Долгова вважає невдалим, адже він при-
пускає односпрямованість дії, у той час як 
злочинність активно протистоїть державі, 
породжуючи нові детермінанти і підсилюю-
чи дію вже існуючих [3; 10]. 
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М. Яцишин вважає, що головними складо-
вими сучасної теоретичної моделі соціально-
го контролю за злочинністю [4] є державний 
контроль над злочинністю, який здійснюється 
на основі законодавства, а також застосування 
кримінальних законів і спеціально-криміно-
логічного попередження, та громадський і не-
державний контроль (національні традиції, ре-
лігія, контроль неформальних соціальних груп, 
мораль, засоби масової інформації, мистецтво 
тощо). Важливою складовою такої моделі є за-
гальносоціальне попередження злочинності, 
а саме: подолання економічної кризи; підви-
щення добробуту населення; охорона здоров’я, 
освіта, екологічна політика; інші соціальні за-
ходи захисту населення. Таким чином держав-
ний вплив на злочинність здійснюється одно-
часно з іншими видами соціального контролю 
та взаємодіє з ними. При цьому «у загальній 
системі державного впливу на злочинність най-
важливішим напрямом антикримінальної про-
тидії згідно з Конституцією України є захист 
людей від деструктивних посягань на життя, 
здоров’я та інші природні права» [17]. Отже, за 
такого підходу державний контроль за злочин-
ністю ототожнюється з державним впливом та 
«антикримінальною протидією».

Щодо поняття «протидія злочинності», на 
думку А. Долгової цей термін має подвійний 
зміст, який, по-перше, не відображає сутності 
розглянутої діяльності й усього комплексу за-
ходів впливу (передусім – активних) на зло-
чинність як соціальне явище зі складним при-
чинно-наслідковим комплексом, а по-друге, не 
надає чіткого уявлення про те, чи це держава й 
суспільство протидіють злочинності, або ж на-
впаки [3, с. 321].

На думку інших вчених термін «протидія 
злочинності» є еквівалентним до «боротьби зі 
злочинністю». Так, наприклад Р.Арутюнян, до-
сліджуючи проблему протидії організованому 
тероризму, не вбачає відмінностей між про-
тидією тероризму й боротьбою з тероризмом 
[18]. Р. Узденов у монографічному дослідженні 
протидії екстремізму в одних випадках вживає 
термін «протидія екстремізму», в інших – «бо-
ротьба з екстремізмом» [19]. Ю.Буравлев, роз-
глядаючи корупцію в державному апарату як 
системне явище, як синонім поняття «проти-
дія корупції» використовує поняття «боротьба 
з корупцією» [20, с. 56-59]. В.Бешкетників і 
В. Баяхчаяев, говорячи про протидію легалі-
зації злочинних доходів, вважають терміни 
«протидія» і «боротьба» рівнозначними [21]. 
Як синоніми вказані терміни використовують 
Т.Фабрика [22], С. Шапієв [23], О.Бандурка та 

О.Литвинов [24], С. Дьячковський (останній 
при цьому визначає протидію злочинності пе-
редусім як систему попереджувальних заходів, 
мета якої, однак, відповідає цілям боротьби зі 
злочинністю щодо стабілізації, стримування, 
скорочення злочинності, зниження рівня її сус-
пільної небезпечності) [25]. М. Сутурін ото-
тожнює боротьбу зі злочинністю та соціальний 
контроль [26].

З.Енікєєв у поняття протидії злочинності 
включає попередження, припинення, виявлен-
ня, розкриття злочинів, викриття та притягнення 
до відповідальності осіб, винних у їх вчиненні . 
При цьому, на думку дослідника, все перерахо-
ване повністю охоплюється поняттям «бороть-
ба зі злочинністю», котре останнім часом було 
безпідставно вульгаризоване, адже боротьба 
зі злочинністю – це боротьба за такі цінності, 
як права й свободи особи, інтереси держави й 
суспільства [27]. В. Бодренков та В.Зникін під 
протидією організованій злочинності розумі-
ють прийняття адекватних заходів впливу на 
злочинність, які, однак, не є достатніми для 
її якісної, позитивної зміни [28]. О.Литвинов 
веде мову про стратегію протидії злочиннос-
ті як про кримінологічну стратегію яка надає 
«функціонуванню протидії злочинності ста-
більності, планомірності, спрямованості, забез-
печує безпосередність і послідовність розроб-
ки завдань діяльності та їх диференціацію за 
рівнями та сферами застосування» [29]. За ви-
значенням С. Кутякіна, який з’ясовує сутність 
поняття «протидія злочинності», ключовими у 
змісті терміну «протидія» є слова «опір», «про-
тиборство» і «придушення»[30], тобто, він по-
єднує в собі такі поняття, як боротьба й опір. 
Для останніх головною відмінністю є фактор 
насильства. Боротьба, що має у своїй активну 
дію із застосуванням насильства, об’єктивно 
детермінує протидію, опір насильству. У свою 
чергу, застосування сили не є обов’язковим 
компонентом опору, адже останній може мати 
й пасивний характер – ухилення від боротьби, 
вжиття охоронних заходів тощо. Відповідно, у 
своїй сукупності боротьба й опір утворюють 
протидію. 

Таким чином, погоджуючись з С. Кутякіним, 
Ю.Лапицьким, О.Хлобустовим та іншими кри-
мінологами, слід дійти висновку, що «бороть-
ба» і «протидія» співвідносяться між собою як 
частина й ціле. Термін «боротьба» є більш вузь-
ким поняттям стосовно терміна «протидія» і 
входить до його змісту як складова частина [31; 
32]. «Протиборство» (або ж «протистояння») і 
«боротьба» можуть вважатися синонімами, що 
позначають активну діяльність, спрямовану 
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на досягнення якої-небудь мети, на подолання 
чого-небудь, зіткнення протилежних інтересів, 
прагнень тощо [33, с. 65-66]. У теорії управ-
ління під протиборством розуміється різновид 
протиріччя, коли у випадку взаємного виклю-
чення цілей взаємодіючих сторін протиріччя 
переростає у протиборство [34]. Таким чином, 
у системі «протиріччя» – «протидія» понят-
тя «протиріччя» носить первинний характер, 
адже його розвиток призводить до виникнення 
протидії, яка знаходить вираз у протиборстві. 
Протиборство містить у собі такі елементи, як 
боротьба (напад) і оборона (захист, опір) [30]. 

Значна частина кримінологів ототожнює 
поняття протидії злочинності з попереджу-
вальною діяльністю. Т. Пінкевич вважає, що 
«концептуальні основи протидії економічної 
злочинності припускають виділення пріори-
тетних напрямків попередження, виходячи з її 
структури й тенденцій, причинного комплексу, 
а також небезпечності наслідків [35]. Ю. Трун-
цевський під протидією злочинності в сфері 
захисту авторського й суміжного права розуміє 
систему законодавчих, організаційно-правових 
і економіко-технічних заходів, спрямованих на 
попередження злочинних проявів [36]. В. Щер-
баков за результатами дослідження проблеми 
протидії легалізації (відмивання) доходів, отри-
маних злочинним шляхом, визначив, що «дер-
жавна політика протидії злочинності в сфері 
економіки – це система погоджених і взаємо-
залежних організаційно-практичних, економіч-
них, ідеологічних, соціально-профілактичних, 
оперативно-розшукових і інших заходів, спря-
мованих на дотримання законодавства, по-
передження, виявлення й розкриття злочинів, 
застосування примусово-правових методів і за-
собів впливу на осіб, що вчинили протиправні 
дії в сфері економіки, перевиховання засудже-
них, здійснюване на основі чинного законодав-
ства, правової теорії законодавчими, виконав-
чими, правоохоронними й іншими державними 
органами» [37]. У цілому із цим визначенням 
погоджується й О.Кузнєцов, хоча визначення 
й не позбавлене окремих недоліків, адже «…
навіть чітко вибудувана (створена) система за-
ходів щодо протидії не зможе ефективно функ-
ціонувати, якщо вона не буде базуватися на 
соціально-економічних відносинах, що склада-
ються в суспільстві, державі». Виходячи із цьо-
го, ним сформульоване визначення державної 
політики протидії злочинності – «це система 
заходів, реалізована державою в рамках закону 
у взаємодії з населенням по протидії злочин-
ності, що базується на складних соціально-еко-
номічних відносинах» [38]. 

М.Майстренко, розкриваючи зміст поняття 
«протидія злочинності», дійшов висновку про 
те, що протидія полягає в боротьбі з наступаль-
ною силою, а це, у свою чергу, передбачає ак-
тивність сили спротиву. Спроектувавши це на 
протидію злочинності, зауважує автор, можна 
відзначити, що у світовій практиці склалася 
думка про те, що найбільш перспективною фор-
мою цієї діяльності є попередження злочинності 
у всіх її проявах. Під попередженням злочиннос-
ті розуміється система державних і суспільних 
заходів, спрямованих на усунення або нейтралі-
зацію причин і умов злочинності [39]. 

С.Дьячковський пише, що протидія зло-
чинності передбачає діяльність правоохо-
ронних органів щодо забезпечення захисту 
суспільства й держави від злочинних пося-
гань шляхом реалізації складного комплексу 
різноманітних заходів упереджувального ха-
рактеру [25].

Д.Шестаков, котрим досліджувалося пи-
тання побудови законодавства про протидію 
злочинності, як таке розглядав законодавство 
щодо попередження злочинів, законодавство 
щодо кримінальної відповідальності та ресо-
ціалізації, кримінально-процесуальне та кри-
мінально-виконавче законодавство [40]. Отже, 
під поняття «протидія злочинності» у такому 
розумінні підпадає досить широкий спектр ді-
яльності – від попереджувальної до реалізації 
покарання.

Наприклад, на думку Ю.Антоняна, у про-
цесі здійснення попереджувальної діяльності 
можна виділяти автономні напрямки активнос-
ті держави й суспільства, а також окремих гро-
мадян – «боротьба», «попередження» і «профі-
лактика», хоча, як відзначає сам науковець, «… 
і серед кримінологів немає єдності думок щодо 
їхнього змісту» [41].

Попередження злочинності (або ж «попе-
редження злочинів», оскільки, на думку окре-
мих кримінологів, постійно існуюче явище не 
може бути попереджене) [10] – це система за-
ходів, що вживаються державними органами, 
громадськими організаціями, іншими юридич-
ними та окремими фізичними особами, спря-
мовуючись на протидію процесам детермінації 
злочинності, запобігання вчиненню нових зло-
чинів та заподіяння злочинної шкоди. Поперед-
ження злочинності являє собою специфічний 
різновид соціального управління, метою якого 
є зниження вірогідності злочинної поведінки.

Як синоніми до вказаного поняття у науко-
вій літературі досить часто вживаються термі-
ни «профілактика злочинності», «запобігання 
злочинам», «припинення злочинів» тощо. Де-
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які автори не вважають за потрібне акценту-
вати увагу на змістовних відтінках цих понять 
[42],однак певні семантичні відмінності між 
ними можуть бути знайдені [10].

Поняття «профілактика злочинності» може 
розумітися як у широкому, так і у вузькому змісті. 
У широкому розумінні – це дійсно синонім по-
передження злочинності. У вузькому ж сенсі під 
профілактикою розуміють заходи, спрямовані на 
виявлення й ліквідацію причин і умов конкрет-
них злочинних діянь, а також на встановлення 
осіб, потенційно здатних вчинити злочин, з ме-
тою здійснення спрямованого попереджуваль-
ного впливу [43]. Так, В. Чернишов пише, що 
«у найбільш загальному вигляді попередження 
(профілактика) злочинності забезпечується всім 
розвитком суспільства, його економіки, куль-
тури, різноманітних суспільних відносин. Іс-
тотною частиною цього соціального процесу є 
спеціалізована діяльність щодо усунення безпо-
середньо криміногенних факторів і забезпечення 
антикриміногенних умов як у сфері формування 
особистості, мотивів її діяльності, так і в сфері 
обставин, які можуть обумовити або полегшити 
вчинення конкретних злочинів», причому «про-
філактика злочинності – це особливий вид со-
ціального управління, покликаний забезпечити 
безпеку правоохоронюваних цінностей» [44].

А. Алексєєв вважає, що наявність у злочин-
ності та в кожного окремого злочину складної 
і триваючої ґенези, багатоманітність форм кри-
мінальної активності, до якої слід відносити не 
лише злочинну, але й постзлочинну поведінку, 
обумовлює широкий спектр різноманітних захо-
дів попереджувального впливу на криміногенні 
фактори залежно від їх розвитку у часі. Саме 
тому у попередженні злочинності доцільним 
є виокремлення таких етапів як профілактика, 
запобігання, припинення і чітке розмежування 
цих понять [45]. За такого підходу профілак-
тика розглядається як заходи з виявлення, усу-
нення (нейтралізації, блокування, обмеження 
сфери діяльності тощо) причин та умов, інших 
детермінант злочинної поведінки. Запобігання 
злочинам зводиться до припинення злочинної 
діяльності на початковому етапі, коли злочи-
нець лише замислив або планує вчинення пев-
них кримінально караних діянь (тобто на ста-
дії, коли його діяльність ще не є кримінально 
караною). Припинення злочинів має місце тоді, 
коли процес вчинення злочину зупиняється за-
вдяки зовнішньому впливу на стадії готування 
або замаху, або коли процес злочинного пося-
гання припиняється до того, як була досягнута 
його мета, заподіяна злочинна шкода тощо. Про 
припинення можна вести мову й в разі вчинення 

триваючих та продовжуваних злочинів. То ж всі 
наведені терміни можуть розглядатися як етапи 
загального процесу попередження злочинності 
та злочинів. У випадку вичерпання можливос-
тей попередження злочинності уповноважені 
суб’єкти мають змогу перейти до наступних ста-
дій процесу протидії злочинності. Так, на дум-
ку А.Майорова, «попередження злочинності», 
«профілактика злочинності», «контроль злочин-
ності» і «боротьба зі злочинністю» виступають 
складовими елементами більш загального соці-
ального впливу на злочинність – процесу проти-
дії злочинності [46].

Як зазначає С. Кутякін, у юридичних науках 
поняття «протидія» пов’язане зі злочинністю 
взагалі, або з такими окремими її проявами, 
як тероризм, екстремізм, організована злочин-
ність, корупція, економічна злочинність тощо. 
При цьому в науці відсутній єдиний підхід до 
розуміння цього терміна, що обумовлене об-
меженістю його словесної конструкції. У свою 
чергу, це надає йому властивість універсальнос-
ті. У зв’язку із цим у науковій літературі можна 
знайти міркування про протидію злочинності 
з боку суспільства, держави й правоохоронних 
органів [30]. Водночас, науковець вважає, що на-
вряд чи буде правильно розглядати суспільство в 
цілому як суб’єкта протидії злочинності, оскіль-
ки, за визначенням А.Яковлева, наданим ще у 
70-х роках минулого століття, злочинність «іс-
нує в суспільстві, завдяки суспільству і у зв’язку 
з умовами цього суспільства» [47].

Отже, у широкому сенсі протидія злочин-
ності – це будь-яка діяльність у сфері соціаль-
ного управління, яка, не переслідуючи спеці-
альної мети, сприяє зменшенню злочинності, 
у тому числі й шляхом забезпечення верховен-
ства права й реалізації його інших принципів. 
У вузькому сенсі – це система заходів політич-
ного, правового, організаційно-управлінського, 
ідеологічного, соціально-психологічного та 
іншого характеру, спрямованих на зниження 
рівня злочинності, усунення її факторів, вияв-
лення, припинення й розслідування злочинів, 
притягнення винних до юридичної відпові-
дальності, відновлення законних прав та інтер-
есів фізичних і юридичних осіб [48]. 

Висновки. Зрештою, аналізуючи наявні на-
укові напрацювання, слід приєднатися до кри-
мінологів, котрі вважають поняття «протидія 
злочинності» узагальнюючим, базовим (родо-
вим) терміном, зміст якого може бути розкритий 
наступним чином – це система різнопланових 
напрямків соціального впливу на злочинність, 
спрямованих на попередження, усунення та 
нейтралізацію факторів, що детермінують зло-
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чинність та забезпечують її самовідтворення, а 
також на запобігання, виявлення та припинення 
злочинів і притягнення до кримінальної відпо-
відальності осіб, що їх вчинили. За визначенням 
О.Ігнатова, змістовна сторона поняття «протидія 
злочинності» містить два аспекти: криміналь-
но-правовий і кримінологічний. Кримінально-
правовий аспект становить діяльність право-
охоронних органів з виявлення й розслідування 
злочинів, виявлення винних осіб і притягнення 
їх до встановленої законом відповідальності, су-
довий розгляд кримінальних справ і виконання 
покарань. Кримінологічний аспект становить 
діяльність правоохоронних і інших органів із 
виявлення існуючих детермінант злочинності, 
їх усунення, ослаблення, нейтралізації, а також 

попередження виникнення нових [12]. Метою 
протидії злочинності при цьому є підвищення 
рівня захищеності особи, суспільства й держа-
ви, утримання злочинності на соціально-при-
йнятному рівні, нейтралізація або мінімізація 
наслідків злочинності та її індивідуалізованих 
проявів (забезпечення безпеки від кримінальних 
загроз або ж «кримінологічної безпеки»). Спо-
собами досягнення мети протидії злочинності 
при цьому можуть вважатися як профілактична 
діяльність, спрямована на виявлення та усунен-
ня причин протиправної активності та інших 
факторів, що їй сприяють, так і боротьба зі зло-
чинністю, спрямована на виявлення, запобіган-
ня, припинення, розкриття та розслідування зло-
чинів [46].
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defined 1649.
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Актуальність теми. Аналіз еволюції ві-
тчизняного законодавства, яке регулювало 
кримінально-правову охорону життя дозволив 
побачити це правове явище в багатомірній пло-
щині та виділити декілька послідовних етапів 
його розвитку та взаємодії з правовими систе-
мами інших держав романо-германської сім’ї, 
починаючи від казуїстичних форм правового 
контролю над ним та закінчуючи його уніфіко-
ваною кодифікацією.

Постановка проблеми. Перехід Війська 
Запорозького під протекцію московських царів 
зумовив проникнення, а потім і поширення на 
українських землях російських правових норм. 
Головним чином, їх визначали царські грамоти 
й «іменні» укази, постанови Сенату та інших 
вищих органів центральної влади. Певний 
вплив в Україні мав перший в історії Московії 
систематизований кодекс законів «Соборное 
уложение» 1649 pоку, який визначав коло пи-
тань, що стосувалися, зокрема, кримінального 
права та судочинства [1, с. 107].

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Завданням даної публікації є істори-
ко-правове дослідження вітчизняного досвіду 
розвитку у законодавстві норм, що забезпечу-
вали кримінально-правовий захист життя від 
злочинних посягань.

Виклад основного матеріалу. Соборне 
уложення 1649 року склалося під суттєвим 

впливом правових ідей, запозичених з Ли-
товських статутів та установлень церковно-
слов’янського (візантійського) права.

Саме в цьому Уложенні вперше переважав 
формальний погляд на злочин, властивий роз-
виненому законодавству Візантії, за яким уся-
ке злочинне діяння було порушенням закону, у 
той час як раніше на Русі тривалий час пану-
вав підхід матеріальний, при якому злочинно 
тільки те, що заподіювало образу чи шкоду. 
У зв’язку із цим в Уложенні 1649 року, по-
перше, злочинне діяння оцінювалосяся не за 
розміром матеріальної шкоди, нанесеного зло-
чином, як це мало місце в більшості колиш-
ніх законодавчих пам’ятників, а за елементом 
суб’єктивним, моментом усвідомлення та 
волі. Визнавалися карними окремі діяння, які 
не заподіювали ніякої матеріальної шкоди (на-
приклад, злочинний умисел проти особи госу-
даря), і, навпаки, некарані дії, що супроводжу-
ються майновою шкодою, якщо вони не були 
наслідком волі суб’єкта; по-друге, покарання 
набуло публічного характеру, стає відплатою 
з боку верховної влади і було спрямовано на 
самого злочинця. Внаслідок цього давньо-
руська система грошових викупів в Уложенні 
1649 року відійшла на другий план і поступи-
лася місцем візантійській системі покарань – 
смертній карі, покаранням, пов’язаним з пока-
ліченням, засланню [2, с. 137].
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У Соборному уложенні 1649 року значна 
увага приділена злочинам, спрямованим проти 
життя та здоров’я. На противагу попереднім 
судебникам, за якими всяке вбивство («душо-
губство») тягло за собою смертну кару, якщо 
воно було вчинено «лихою людиною», Уложен-
ня 1649 року досить чітко підрозділяло злочини 
проти життя на умисні, необережні та випадко-
ві. Цей розподіл запозичений з візантійського 
права, звичайно ж, з необхідними модифікаці-
ями, обумовленими різними історичними епо-
хами, що відповідали Соборному Уложенню 
і його першоджерелам [2, с.138]. Дослідник 
давньоруського права, професор М. С. Вла-
сьєв відзначав, що Уложення 1649 року «ви-
знає необхідність внесення в законодавство 
вчення греко-римського права про ставлення, 
але саме обмежується ще тільки запозиченням 
окремих постановлень» [3, с. 226]. Насампе-
ред, Соборне уложення 1649 року запозичило 
з візантійського права загальне правило, яке 
передбачає суб’єктивне ставлення тільки за 
умисні вбивства, призначаючи за них смерт-
ну кару: «А кто убьет с умышления... и такова 
убийцу казнити смертию [2, с. 138]. Це ж за-
гальна умова призначення покарання за умисні 
вбивства смертною карою укладачі Уложення, 
прагнучи до казуїстичності, повторюють ще 
кілька раз. В окремих випадках законодавець, 
не відступаючи від прийнятого ним загального 
правила, та говорячи про будь-який вид вбив-
ства, для вірності визначення категорії злочи-
ну посилається на візантійське законодавство. 
В основному це правила Василя Великого, в 
яких до умисних вбивств віднесені смерть, що 
настала в результаті удару мечем, вбивство в 
результаті розбою, «витравлення» плода жін-
кою, смерть чоловіка, що настала в результаті 
вживання зілля, підсипаного йому дружиною 
[4, с. 216]. Усі ці види вбивств перераховуються 
і в Уложенні. Про вбивство холодною зброєю 
говориться в статті 3 глави ІІІ Соборного Уло-
ження 1649 року (вбивство в присутності госу-
даря), статті 5 глави ІІІ Соборного Уложення 
1649 року (в інших місцях) [5, с. 77-78], статті 
105 глави X Соборного Уложення 1649 року – 
(вбивство у суді) [5, с. 112]. 

Разом з тим, Соборне Уложення 1649 року 
зараховує до умисних не тільки вбивства за 
допомогою холодної зброї, але взагалі всі 
вбивства, що стали наслідками удару (вбив-
ство в церкві – стаття 4 глави I, вбивство поня-
тих – стаття 142 глави X Соборного Уложення 
1649 р.) [5, с. 71, 125].

Що стосується вбивства при розбої (ст. 13, 
18, 89 гл. XXI Соборного Уложення 1649 р.), те 

тут законодавець без альтернативи призначає 
смертну кару. Виключення становить тільки 
стаття 198 глави X, де говориться про насиль-
ницьке вторгнення в чужий будинок із протиза-
конною метою. Вбивство в цьому випадку од-
наково кваліфікується як умисне, навіть якщо, 
що нападав не мав такої мети. Причому санкції 
для виконавця і співучасників різні: першому – 
смертна кара, співучасникам – биття батогом і 
заслання «куди Государ укаже». При конструю-
ванні статей 89 і 198 законодавець, йомовірно, 
використовував положення Литовського Стату-
ту [6, с. 176].

Соборне уложення 1649 року підводить 
під категорію умисних вбивстві умертвіння 
матір’ю свого плода. Уложення, з одного боку, 
передбачає вчинення подібного злочину тіль-
ки стосовно дітей, прижитих у блуді, з іншого 
боку – говорить про умертвіння взагалі всіх 
дітей (не тільки плода, але й немовляти). При 
цьому, умисел тут до уваги не береться. По-
карання призначається тільки за кінчений зло-
чин: «А будет которая жена учнет жить блудно 
и скверно, и в блуде приживет с кем детей, и 
тех детей сама, или иной кто по ея велению по-
губит... и таких беззаконных жен, и кто по ея 
велению детей ея погубит, казнити смертию 
без всякой пощады...» (ст. 26 гл. XXII Соборно-
го Уложення 1649 р.) [5, с. 293].

У Соборному уложенні 1649 року ведеться 
мова про злочин, пов’язаний з отруєнням чоло-
віка (ст. 14 гл. XXII Соборного Уложення 1649 
р.) [5, с. 291]. Відверто кажучи, зі змісту цієї 
статті Уложення зовсім не випливає, що дружи-
на мала умисел вбити чоловіка. Навпаки, вона 
давала йому «чарівне зілля», щоб чоловік по-
кохав її знову, тобто тут у наявності заподіяння 
смерті через необережність. Чим же пояснити, 
що цей злочин відноситься Соборним уложен-
ням 1649 року до категорії умисних? Церковно-
світське законодавство з особливою суворістю 
переслідувало будь-які залишки язичества (у 
тому числі віру в незвичайні властивості різ-
них, нерідко отрутних трав). Але незважаючи на 
численні випадки отруєння травами, ними про-
довжували користуватися, внаслідок чого обпо-
ювання чоловіка зіллями у випадку смертельно-
го результату стали дорівнювати до умисного 
вбивства [2, с. 139].

У Соборному уложенні 1649 року також 
йдеться про вбивство чоловіка жінкою, при-
чому не тільки про отруєння, але й про вбив-
ство взагалі. Карався цей кваліфікований склад 
смертною карою: «А будет жена мужу своему 
учинит смертное убийство, или окормит его 
отравою... и за то ее... живу окопати в землю и и 
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казнити ея такою казнею безо всякия пощады, 
хотя будет убитого дети, или иныя кто ближния 
роду его, того не похотят, что ея казнити, и ей 
отнюд не дати милости, и держати ея в земле до 
тех мест, покамест она умрет» (ст. 14 гл. XXII 
Соборного Уложення 1649 р.) [5, с. 291]. До-
слідники бачили причину подібної жорсткості 
покарання у традиційному для руського права 
надмірному законодавчому захисті положення 
чоловіка в родині [7, с. 140].

Говорячи про вбивство через необереж-
ність, Соборне уложення 1649 року підводило 
під категорію необережного заподіяння смерті 
дії, вчинені під впливом афекту, у бійці, і карає 
за них менш суворо, чим за умисні. Однак на 
відміну від візантійського права Уложення не 
давало загального поняття необережного за-
подіяння смерті, а говорило тільки про окремі 
випадки останнього, не робило відмінності 
між настанням смерті від удару якою-небудь 
річчю, і смертю від удару рукою, призначало 
за необережне заподіяння смерті покарання 
більш м’яке, чим візантійські джерела, але на 
відміну від них ставило тяжкість покарання в 
залежність не від ступеня небезпеки способу 
вчинення діяння, а від соціального стану ви-
нного (покарання батогом боярській людині 
або селянинові, тюремне ув’язнення синові бо-
ярському) [2, с. 140].

Соборне уложення 1649 року сприймало 
традиційні початки візантійського права, але 
знов-таки з деякими модифікаціями: 1) воно 
мало на увазі тільки певний випадок, коли бій-
ка відбувається між служивою людиною, що 
насильно вторгаються на чужу територію, і ха-
зяїном володінь; 2) не говорило про знаряддя 
вбивства, але всяке вбивство хазяїна, що стало 
наслідком бійки між ним і служивою люди-
ною, уважалося умисним вбивством і каралося 
смертною карою (ст. 32 гл. VII Соборного Уло-
ження 1649 р.) [5, с. 291].

У Соборному уложенні 1649 року йшлося 
також про заподіяння смерті в результаті ви-
падкового збігу обставин, простої забави, на-
приклад, при тренуванні у стрільбі: «а будет 
кто, с треляючи из пищали, или из лука... по 
примете» тощо (ст. 20 гл. XXII Соборного Уло-
ження 1649 р.) [5, с. 292], коли запобіжні заходи 
могли та повинні були дотримуватися, так що 
в цьому випадку заподіяння смерті виходячи 
з форми провини було скоріше необережним, 
чим випадковим.

Соборне уложення 1649 року слідом за ві-
зантійським правом визнає й обставини, що 
виключають злочинність діяння: а) вбивство 
зрадника; б) необхідна оборона.

При необхідній обороні заподіяння смерті 
допускалося при захисті власного життя в кон-
кретних випадках: заподіяння смерті при захисті 
свого життя при нападі в суді (ст. 105 гл. X Со-
борного Уложення 1649 р.); заподіяння смерті 
при захисті себе та свого будинку від нападу 
(ст. 200 гл. X Соборного Уложення 1649 р.) [5, 
с. 111-112, 140]. Істотні ознаки наявності стану 
необхідної оборони при захисті життя як за Со-
борним уложенням 1649 року, так і за візантій-
ськиім правом – реальність погрози та неможли-
вість запобігти її законними способами.

Також заподіяння смерті в стані необхідної 
оборони визнавалося Соборним уложенням 
1649 року при захисті майна (ст. 88, 89 гл. XXI 
Соборного Уложення 1649 р.) [5, с. 284].

Соборне уложення 1649 року визнава-
ло карним і замах на злочин. Розглядалися 
окремі випадки, при яких мав місце замах на 
вбивство, іноді залишаючи без зміни, а іноді 
пом’якшуючи санкції візантійських джерел. 
Так, Уложення 1649 року призначало відсікан-
ня руки тільки за підняття зброї навіть без за-
подіяння тілесного ушкодження, якщо ця дія 
вчинена в присутності государя (ст. 4 гл. ІІІ 
Соборного Уложення 1649 р.) або якщо служи-
ва людина виймала зброю з метою вбити того, 
кому вона служить (ст. 8 гл. XXII Соборного 
Уложення 1649 р.) [5, с. 77, 290]. При замаху 
у церкві (ст. 5 гл. I Соборного Уложення 1649 
р.) або перед суддями (ст. 105 гл. X Соборно-
го Уложення 1649 р.) Уложення 1649 року, на-
впаки, пом’якшувало візантійське покарання  
[5, с. 71, 111-112].

Незакінчений замах признавався карним як 
за візантійським правом, так і за Уложенням 
1649 року (ст. 8 гл. XXII Соборного Уложення 
1649 р.) тільки при умислі людини невільного 
стану вбити свого пана, якщо цей умисел ста-
вав відомий [5, с. 290]. Уложення 1649 року 
розглядало «злоумышление» на життя пана на-
рівні з іншими замахами окремо від вбивства 
та тільки за останнє призначало смертну кару 
(ст. 9 гл. ХХІІ Соборного Уложення 1649 р.)  
[5, с. 290].

Соборне уложення 1649 року окремо роз-
глядало випадки вбивства родичів (ст. 1, 3, 7 
гл. XXII) [5, с. 289-290]. Окремо говорилося 
про вбивство батьків, дітей, братів і сестер. За 
кожний злочин призначалося різне покарання: 
за вбивство батьків, братів чи сістер, дотриму-
ючись візантійського права – смертна кара; за 
вбивство дітей – тюремне ув’язнення на рік і 
публічне церковне покаяння [5, с. 289]. Тут 
Уложення 1649 року пішло за шляхом скоріше 
римського права, ніж візантійського, оскільки у 
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Давньому Римі батьківська влада була розвине-
на в набагато більшому ступені, чим у Візантії, 
і спочатку простиралася навіть на життя дітей. 
Уложення 1649 року під впливом візантійсько-
го права хоча й обмежувало цю владу та карало 
вбивство дітей, однак не наважувалося цілком 
додержуватися свого джерела, через що при-
значало досить легке покарання [2, с. 143].

Висновки, зроблені за результатами до-
слідження. Таким чином, аналіз Соборного 
уложення 1649 року, та й попередніх норма-

тивно-правових актів християнської Русі, дає 
можливість констатувати, що зміст правових 
норм цих актів базувався більшою мірою на 
руській основі, і, зокрема, професор М. П. За-
госкін вважав, «усі чужі впливи губилися в 
масі початків чисто руських» [8, с. 137]. На 
нашу думку, дослідники справедливо наголо-
шують, що давньоруський законодавець, час-
тіше запозичував з візантійського, церковно-
го права «не норму, а форму вираження цієї 
норми, юридичну термінологію» [9, с. 177].
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НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ: ПОНЯТТЯ  
ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОВАДЖЕННЯ

У статті досліджено поняття негласних слідчих (розшукових) дій, їх значення у боротьбі зі злочинністю 
та захисті прав і свобод людини. Здійснено аналіз співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій із 
оперативно-розшуковими заходами. Зосереджено увагу на окремих проблемах кримінально-процесуаль-
ного законодавства та надано пропозиції щодо їх вирішення.

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, оперативно-розшукові заходи, оперативно-розшукові 
підрозділи, слідчий, прокурор, слідчий суддя.

В статье исследовано понятие негласных следственных (розыскных) действий, их значение в борьбе 
с преступностью и защите прав и свобод человека. Осуществлен анализ соотношения негласных след-
ственных (розыскных) действий с оперативно-розыскными мероприятиями. Сосредоточено внимание на 
отдельных проблемах уголовно-процессуального законодательства и даны предложения по их решению.

Ключевые слова: негласные следственные (розыскные) действия, оперативно-розыскные мероприя-
тия, оперативно-розыскные подразделения, следователь, прокурор, следственный судья.

The notion of secret investigative (detective) actions and values of this institution for combating crime and the 
rule of law in the country analyzes. The requirements for the abovementioned actions, compliance with which is 
the guarantee of constitutional rights characterized. The conclusions about the important role of procedural regu-
lation SIDA to meet man made.

Key words: secret investigstion (of criminal investigation) of the action, operative of the action, operative of 
the subdivision, coroner, public prosecutor, investigstion judge.

Актуальність теми. Бурхливий розвиток 
науки й техніки, яким характеризується поча-
ток ХХІ століття у світі, у тому числі в Укра-
їні, має й негативні наслідки – удосконалення 
форм і способів злочинної діяльності. Злочин-
ність набуває високотехнологічного характе-
ру, покращується рівень приховування слідів 
злочину, а кваліфікація осіб, що їх вчиняють, 
стрімко підвищується. У таких складних умо-
вах процес побудови правової держави й гро-
мадянського суспільства, започаткований з 
проголошенням незалежності України, супро-
воджується важкими перепонами. 

Закріпивши демократичний шлях розвитку, 
Конституція України 1996 року, проголосила 
визнання, й утвердження прав і свобод люди-
ни – головним обов’язком держави (ст. 3) [1]. 
Забезпечення законності й укріплення право-

порядку охоплює широкий діапазон функцій, 
що виконуються державою. Це і заходи по-
літичного характеру, й соціально-економічні 
перетворення, і профілактично-виховна ді-
яльність, і безкомпромісна боротьба зі злочин-
ністю. Остання є неможливою без належного 
кримінально-процесуального законодавства й 
вимагає сучасних підходів до залучення нових 
доказових засобів. Використання суб’єктами 
злочинної діяльності останніх розробок науки і 
техніки, засобів інтернету, ІТ-технологій спри-
яють успішному маскуванню своєї «роботи» і 
слідів злочину. Відповіддю держави на виклик 
часу стало запровадження інституту негласних 
слідчих (розшукових) дій (глава 21 Криміналь-
ного процесуального кодексу 2012 року) [2] .

Теоретико-правові основи провадження 
негласних слідчих (розшукових) дій стали 
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предметом досліджень як вітчизняних, так 
і зарубіжних вчених, серед яких Ю.П. Але-
нін, Б.Т. Бєзлєпкін, В.Д. Берназ, О.А. Білі-
чак, Р.І. Благута, В.В. Гевко, В.О. Глушков, 
В.А. Глазков, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Гро-
шевий, А. Я. Дубинський, В.С. Зеленець-
кий, О. В. Капліна, А.В. Іщенко, Н.С. Кар-
пов, Л.М. Лобойко, В. Г. Лукашевич, 
Є. Д. Лук’янчиков, В.Т. Маляренко, Д.І.  Ни-
кифорчук, М.А. Погорецький, І.В. Сервець-
кий, Д.Б. Сергєєва, Г.П. Середа, Є.Д. Ску-
лиш, В.М. Стратонов, С.С. Тарадойна, 
В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова, А.Г. Цвєтков, 
С.А. Шейфер, В.П. Шибіко, М.Є. Шумило 
та інші. Проте єдиного підходу до розуміння 
правової природи цього інституту у літерату-
рі не вироблено.

Постановка проблеми. Новизна інституту 
негласних слідчих дій (далі – НСРД) вимагає 
теоретико-практичного осмислення їх правової 
природи, а також комплексного підходу до ви-
рішення проблем, які виникають в ході їх про-
вадження, з метою підвищення рівня захисту 
прав і свобод людини в кримінальному про-
цесі, сприяти успішному здійсненню завдань 
кримінального судочинства та утвердженню 
правопорядку у державі.

Постановка завдання. Метою даної статті є 
дослідження правової природи негласних слід-
чих (розшукових) дій, а також окреслення де-
яких проблем їх провадження, що виникають 
у органів досудового розслідування в ході їх 
практичної діяльності.

Виклад основного матеріалу. На всіх істо-
ричних етапах розвитку суспільства людьми 
застосовувалися різні, у тому числі й таємні, 
засоби отримання інформації для пошуку зло-
чинця. Спочатку це було «гоніння по сліду» – 
процес «переслідування злочинця» з метою 
спіймати його, «йти за слідом», «збирати слі-
ди злочину» тощо. Інформацію, що цікавила 
владу також отримували шляхом клятв, по-
єдинків, випробувань вогнем чи водою, таєм-
них оглядів. Поступово, у ході діяльності із 
збирання доказів, її удосконаленні, у лексиконі 
державних органів з’явилися терміни «слідча 
дія», «розшук», «оперативно-розшукова ді-
яльність». І нарешті, на початку ХХІ століття 
до арсеналу органів досудового розслідування 
додалися негласні слідчі (розшукові) дії. Слід 
зазначити, що цей цілком новий інститут одра-
зу привернув пильну увагу теоретиків і практи-
ків, викликав велику кількість позитивних ви-
словлювань і критичних зауважень, й призвів 
до необхідності ретельного дослідження його 
сутності з метою ефективного застосування й 

недопущення порушення прав людини у кримі-
нальному провадженні.

Згідно зі статтею 246 КПК є різновидом 
слідчих (розшукових) дій, відомості про факт 
та методи проведення яких не підлягають роз-
голошенню, за винятком випадків, передбаче-
них Кодексом, а слідчі (розшукові) дії – це дії, 
спрямовані на отримання (збирання) доказів або 
перевірку вже отриманих доказів у конкретно-
му кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223). 
Таким чином, НСРД проводяться з метою отри-
мання або перевірки отриманих доказів, якщо 
відомості про злочин або особу, що його вчи-
нила неможливо отримати в інший спосіб (ч. 2 
ст. 246 КПК). Термін «негласний» згідно з Ака-
демічним словником української мови означає 
«невідомий для інших, прихований, таємний»  
[3, с. 277]. Стосовно НСРД це означає, що вони 
провадяться таємно, без відома осіб, щодо яких 
вони здійснюються, із застосуванням спеціаль-
них методів або технічних засобів.

Глава 21 КПК регламентує такі НСРД: аудіо-, 
відеоконтроль особи (ст. 260 КПК), накладення 
арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК), огляд 
і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК), зняття 
інформації з транспортних телекомунікаційних 
мереж (ст. 263 КПК), зняття інформації з тран-
спортних телекомунікаційних систем (ст. 264 
КПК), обстеження публічно недоступних місць, 
житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК), 
установлення місцезнаходження радіоелектрон-
ного засобу; спостереження за особою, річчю 
або місцем (ст. 269 КПК), негласне отримання 
зразків, необхідних для порівняльного дослі-
дження (ст. 274 КПК) тощо.

Слід звернути увагу на те, що до прийняття 
Кримінального процесуального кодексу 2012 
року більшість заходів, що наразі регламен-
товані 21 главою КПК як НСРД проводилися 
шляхом оперативно-розшукової діяльності 
згідно Закону України «Про оперативно-роз-
шукову діяльність», а отримана у ході їх про-
ведення інформація використовувалася під 
час доказування лише після їх легалізації, за 
умови збереження таємниці форм та методів 
оперативно-розшукової діяльності. З введен-
ням до КПК інституту НСРД внесено зміни до 
Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», а саме: 1) підставами проведення 
оперативно-розшукових заходів згідно п. 1 ст. 
6 закону є інформація  про злочини, що лише 
готуються (після вчинення злочину і занесен-
ня інформації до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань (ЄРДР) проводяться вже НСРД); 
2) оперативним співробітникам надано право 
самостійно проводити оперативно-розшуко-
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ві заходи лише щодо злочинів, що готуються 
(ст. 8 закону). Якщо злочин вчинено і інформа-
цію внесено до ЄРДР – ними проводяться вже 
НСРД у порядку встановленому КПК і тільки 
за дорученням слідчого або прокурора. Таким 
чином оперативно-розшукові заходи трансфор-
муються у НСРД відповідно до стадії вчинення 
злочину, і проводяться у порядку, визначеному 
КПК, Законом про «Оперативно-розшукову ді-
яльність» і відомчих нормативно-правових ак-
тів; 3) обов’язком оперативних співробітників 
встановлено запобігання, виявлення і припи-
нення злочинів (ст. 7 закону), тобто скасовано 
обов’язок розкриття злочині [4].

Аналіз норм КПК 2012 року свідчить про 
об’єднання ОРД і досудового розслідування в 
єдине досудове провадження (досудове розслі-
дування). Позитивним у цьому аспекті є скоро-
чення кількості відносно самостійних досудо-
вих проваджень з чотирьох (ОРД, порушення 
кримінальної справи, дізнання, досудове слід-
ство) до одного (досудове розслідування). Така 
процесуальна економія, на наш погляд, спри-
ятиме швидкості розкриття й розслідування 
злочинів, якості підготовки матеріалів, а також 
забезпеченню прав учасників провадження (в 
першу чергу потерпілого й підозрюваного). 
Цікавим є підхід професора В.Д. Берназа, який 
вважає, що законодавцем створено нову право-
ву конструкцію, що має подвійну правову при-
роду. Він називає її оперативно-процесуальна 
дія – нова форма діяльності, яка використову-
ється уповноваженими на те посадовими осо-
бами (слідчими та оперативними уповнова-
женими) при протидії злочинності, у порядку, 
передбаченому Кримінальним процесуальним 
кодексом, Законом України «Про оперативно-
розшукову діяльність» та підзаконними норма-
тивно-правовими актами з метою оптимізації 
виявлення, припинення, запобігання, розслі-
дування та судового розгляду кримінальних 
правопорушень [5, с. 230]. Така позиція за-
слуговує уваги, проте викликає певні запере-
чення. Так, дійсно, законодавець створив нову 
форму діяльності щодо боротьби зі злочинніс-
тю, поєднавши оперативно-розшукові заходи із 
слідчими діями. Але ця діяльність є цілком ви-
значеною у КПК та Законі «Про ОРД»: до вчи-
нення злочину (або до внесення інформації до 
ЄРДР) – це оперативно-розшукові заходи, а піс-
ля – НСРД. До того ж законодавцем чітко роз-
межована компетенція між органами, що здій-
снюють ОРД та органами досудового слідства.

Серед позитивних аспектів введення ін-
ституту НСРД доцільно також виділити такі: 
1) розширення повноважень й можливостей ор-

ганів досудового слідства щодо використання 
оперативних і технічних засобів розкриття та 
розслідування злочинів; 2) самостійність слід-
чих у виборі негласних заходів для розкриття 
злочинів, усунення проблеми неузгодженостей 
при взаємодії слідчих і оперативних підроз-
ділів, а також залежності перших від других; 
3) розширення засобів виявлення та розкриття 
тяжких та особливо тяжких злочинів слідчими, 
що традиційними процесуальними засобами 
було би неможливо; 4) посилення гарантій за-
хисту прав і свобод учасників кримінального 
провадження [6, с. 239].

Не дивлячись на широкий спектр переваг 
НСРД, не можна не звернути увагу на існуючі 
проблемні питання їх законодавчої регламен-
тації. 

Так, наприклад, більшість НСРД передба-
чають отримання дозволу на їх проведення у 
слідчого судді. Для цього, при наявності під-
став, прокурор, або слідчий повинен звернути-
ся з клопотанням, погодженим з прокурором до 
відповідного слідчого судді (ч. 3 ст.246 КПК). 
Розгляд даного клопотання слідчим суддею ре-
гламентовано статтями 247-248 КПК, а головне 
встановлено термін, протягом якого він пови-
нен розглянути клопотання і прийняти рішен-
ня – шість годин. Проте законом не закріплено 
термін розгляду клопотання слідчого прокуро-
ром. Інструкцією про організацію проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій та вико-
ристання їх результатів у кримінальному про-
вадженні визначено, що «розгляд та погодження 
прокурором клопотання слідчого про надання 
дозволу на проведення негласної слідчої (роз-
шукової) дії здійснюється невідкладно з момен-
ту надходження». Проте у практичній діяльності 
слідчі часто зустрічаються з тим, що прокурори 
не квапляться з його розглядом [7]. В результа-
ті затягується час з моменту прийняття рішен-
ня слідчим до винесення ухвали суддею, а це є 
згубним для результатів негласної слідчої (роз-
шукової) дії. Тому вважаємо за необхідне ч. 3 ст. 
246 КПК доповнити такою нормою: «прокурор 
зобов’язаний розглянути клопотання слідчого 
про проведення негласної слідчої (розшукової 
дії) невідкладно з моменту його надходження». 
На наш погляд, законодавче закріплення терміну 
розгляду клопотання прокурором дисциплінує 
його та прискорить процес. 

Законодавча регламентація строків прове-
дення НСРД потребує окремих досліджень. У 
статті 246 КПК, що має назву «Підстави прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій» зо-
середжено усі загальні положення призначення 
та проведення останніх та порядок продовжен-
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ня строків, якому присвячено близько половини 
статті! Але однією статтею порядок їх продо-
вження не обмежується, ми знову спостерігаємо 
недоліки побудови норм, що були притаманні 
колишньому Кримінально-процесуальному ко-
дексу – невиправдані нагромадження, усклад-
нення, дублювання, що тягнуть за собою додат-
кові тлумачення та витрати часу [8]!

Так, частина 5 статті 246 відсилає до час-
тини 4 статті 249 КПК, у якій визначено, що 
загальний строк протягом якого може тривати 
проведення НСРД, що проводиться за ухвалою 
слідчого судді (а це усі НСРД, крім трьох) не 
повинні перевищувати максимальні строки, 
передбачені статтею 219 КПК. Так як ухвала 
слідчого судді виноситься тільки по тяжким 
або особливо тяжким злочинам, то цей строк 
складає два місяці з дня повідомлення особі 
про підозру у вчиненні злочину, його може бути 
продовжено до дванадцяти місяців із дня пові-
домлення особі про підозру у вчиненні злочину 
(такий порядок стосується десяти НСРД). За рі-
шенням слідчого може бути проведено всього 
дві НСРД (1 - зняття інформації з електронних 
інформаційних систем або її частини, доступ 
до яких не обмежується її власником, володіль-
цем або утримувачем або не пов’язаний з подо-
ланням системи логічного захисту (ч. 2 ст. 264 
КПК) та 2 - виконання спеціального завдання 
з розкриття злочинної діяльності організованої 
групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК), а 
уваги строкам продовження цих дій приділено 
аж занадто. У ч. 5 статті 246 визначено порядок 

продовження строків (до 6, потім до 12, а по-
тім – до 18 місяців), а у ч. 4 ст. 272 КПК про-
дубльовано: «виконання спеціального завдання 
не може перевищувати шість місяців, а в разі 
необхідності строк його виконання продовжу-
ється слідчим за погодженням з керівником ор-
гану досудового розслідування або прокурором 
на строк, який не перевищує строку досудового 
розслідування». Цікавим є той факт, що у жод-
ній із статей, які визначають строки досудового 
розслідування (ст. ст. 219, 294 тощо) мова про 
вісімнадцять місяців не йде!

Формулювання підстав, регулювання поряд-
ку їх проведення, а також фіксації результатів 
повинні бути чіткими, щоб в жодного учасника 
кримінального провадження не виникало за-
йвих запитань, не було жодної можливості для 
згаювання часу, і врешті решт – для зловживань.

Висновок. Таким чином, інститут неглас-
них слідчих (розшукових) дій надає потужного 
знаряддя правоохоронним органам у боротьбі 
зі злочинністю. Проте норми кримінально-про-
цесуального законодавства, що його регулюють 
ще потребують окремих досліджень і удоскона-
лення. Врахування законодавцем напрацювань 
теоретиків та вимог практиків, а також вмілого 
застосування законів логіки, стилістики та лінг-
вістики, прийомів та способи юридичної техні-
ки, з одного боку покращить роботу слідчих (та 
інших суб’єктів кримінального провадження), 
а з іншого - сприятиме захисту прав учасників 
кримінального судочинства і утвердженню вер-
ховенства права.
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ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТИТУТ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА

В статье изучено взаимодействие церковного и светского права, детально исследовано место институ-
та государства в каноническом православном праве в разных странах на протяжении исторического разви-
тия, а также рассмотрено какие возможны системы взаимоотношений между церковной и государственной 
властью с конкретными примерами на практике.

Ключевые слова: каноническое право, церковь, государственное право, источник права, государство, 
власть.

У статті вивчена взаємодія церковного і світського права, детально досліджено місце інституту держави 
в канонічному православному праві в різних країнах протягом історичного розвитку, а також розглянуто 
які можливі системи взаємовідносин між церковною і державною владою з конкретними прикладами на 
практиці. 

Ключові слова: канонічне право, церква, державне право, джерело права, держава, влада.

Interaction of church and society law is studied in the article, the place of institute of state in a canonical or-
thodox law is investigated in detail in different countries during historical development, and also considered what 
systems of mutual relations are possible between church and state authority with concrete examples in practice. 

Key words: canonical law, church, constitutional law, source of law, state, authority.

Постановка проблемы. В современном 
мире действуют разные правовые системы, 
применяются различные отрасли права. Выбор 
регулирующей нормы обуславливается не 
только видом правоотношений и наступивших 
юридических фактов, но и исходит из ментали-
тета субъектов права, их понимания справедли-
вости и действенности той или иной санкции. 
С уверенностью можно сказать, что у разных 
национальностей и общественных групп отли-
чается как сама нормотворческая деятельность, 
так и ее продукт, который в большинстве своем 
основывается на обычаях, традициях и цен-
ностях тех или иных общностей. Можно при-
водить бесчисленное количество примеров и 
сравнений норм права и морали, принятых в 
различных частях света. 

В ходе обсуждения можно даже прийти к 
вопросу: возможно ли заменить или ходя бы 
внедрить на одном уровне две разные, но не 
противоположные правовые системы, или же 
ее составляющие? либо для этого придется ме-
нять и основу - совокупность ценностей?

В данной работе ставим перед собой задачи: 
исследовать взаимодействие государственного 
и канонического права, также исторические 

формы сосуществования государства и церкви, 
рассмотреть, какие возможны системы взаимо-
отношений между церковной и государствен-
ной властью с конкретными примерами на 
практике.

Данные вопросы являются интерес-ными 
на теоретическом уровне, а также актуальными 
на практическом, ведь реформирование пра-
вовой системы происходит постоянно, ввиду 
ее динамики, особенно, если данный процесс 
приносит ожидаемые результаты.

Взаимосвязь и роль государства и церк-
ви. Как особая организация политической 
власти, осуществляющее управление обще-
ством и обеспечивающее в нем порядок, госу-
дарство имеет определенные взаимоотноше-
ния и с церковью. В свою очередь одним из 
институтов внешнего церковного права реаги-
рует церковно-государственные отношения. В 
данной статье речь будет идти именно о кано-
ническом праве, значит о христианской церкви 
и ее канонах. 

Наряду с собственно церковным законода-
тельством источником права для Церкви слу-
жит и государственное законодательство. В об-
ласти внешнего права Церкви, т.е. ее правового 
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положения в государстве и гражданском об-
ществе, воля государственной власти является 
суверенным законодательным источником.

Иначе обстоит дело с правом 
внутрицерковным. Канонисты и правоведы 
разных конфессий придерживаются разных 
воззрений на право государственной власти 
законодательствовать в вопросах внутрицер-
ковного устройства. Католическая Церковь в 
принципе отвергает возможность участия го-
сударства в регулировании внутрицерковных 
отношений и дел. С точки зрения протестант-
ских канонистов эпохи Реформации и ново-
го времени государственная власть является 
полномочным органом внутрицерковного зако-
нодательства. Для этого нет даже необходимос-
ти носителям ее принадлежать к той церкви, в 
которой они законодательствуют. Объясняется 
такая на первый взгляд абсурдная позиция тем, 
что протестантское богословие невидимую 
«церковь святых» решительно отделяет от ее 
видимой, земной оболочки, устройству кото-
рой не придается важного значения в деле спа-
сения верных [3, с. 142].

Наличие церковное права опровергает миф 
современной юриспруденции о непременной 
связи права с государством. Нормы церковно-
го права исходят не от государства, а от Церк-
ви. В массиве церковного права есть нормы, 
обязанные своим просхождением государству 
(это законодательство по церковным вопросам 
императоров Византийской и Российской им-
перий). Однако нормами церковного права они 
стали не благодаря их происхождению от госу-
дарственной власти, а благодаря их рецепции 
(принятию) Церковью [5, с. 143].

Что касается православного правосозна-
ния, то, во-первых, признание за государ-
ством законодательной правоспособности по 
внутрицерковным делам обусловлено право-
славием носителя такой власти; во-вторых, это 
признание ограничено в том отношении, что, 
несмотря на громкие фигуральные определе-
ния церковного статуса императора, употре-
блявшиеся в Византии, вроде «внешнего епис-
копа Церкви», глава государства в принципе 
никогда не признавался более чем мирянином. 
Самое большое, ему предоставлялось право 
представлять совокупный голос всех мирян. 
Византийские церковно-законодательные акты, 
подписанные иерархами и императорами или 
их представителями, имеют церковный автори-
тет в силу подписей епископов; государствен-
ная же власть, скрепляя подписью эти акты, 
придавала им статус гражданских законов, 
обязательных для подданных. Что же касает-

ся церковно-законодательных актов, изданных 
государственной властью самостоятельно, то 
внутрицерковная правомочность этих актов 
обусловлена признанием их законности со 
стороны иерархии и православного народа. При 
этом всегда предполагалось, что законодатель 
сам православный и, издавая тот или иной акт, 
действовал в строгом согласии с основными и 
неизменными началами собственно церковно-
го права. Такой принцип лежал в основании 
византийской симфонии церковной и светской 
власти [3, с. 145].

Государство как необходимый элемент жиз-
ни в испорченном грехом мире, где личность и 
общество нуждаются в ограждении от опасных 
проявлений греха, благословляется Богом. 
В то же время необходимость государства 
вытекает не непосредственно из воли Божи-
ей о первозданном Адаме, но из последствий 
грехопадения и из согласия действий по огра-
ничению господства греха в мире с Его волей. 
Священное Писание призывает власть имущих 
использовать силу государства для ограниче-
ния зла и поддержки добра, в чем и видится 
нравственный смысл существования государ-
ства (Рим. 13. 3-4). Исходя из вышесказанного, 
анархия – отсутствие надлежащего устроения 
государства и общества, – а равно призывы к 
ней и попытка ее установления противоречат 
христианскому миропониманию (Рим. 13. 2).

Церковь не только предписывает своим ча-
дам повиноваться государственной власти, не-
зависимо от убеждений и вероисповедания ее 
носителей, но и молиться за нее, «дабы про-
водить нам жизнь тихую и безмятежную во 
всяком благочестии и чистоте» (1 Рим. 2. 2). 
Одновременно христиане должны уклонять-
ся от абсолютизации власти, от непризнания 
границ ее чисто земной, временной и прехо-
дящей ценности, обусловленной наличием в 
мире греха и необходимостью его сдержива-
ния. По учению Церкви, сама власть также не 
вправе абсолютизировать себя, расширяя свои 
границы до полной автономии от Бога и уста-
новленного Им порядка вещей, что может при-
вести к злоупотреблениям властью и даже к 
обожествлению властителей. Государство, как 
и иные человеческие учреждения, пусть даже 
и направленные на благо, может иметь тенден-
цию к превращению в самодовлеющий инсти-
тут. Многочисленные исторические примеры 
такого превращения показывают, что в этом 
случае государство теряет свое подлинное 
предназначение [7].

Необходимость в государстве возникает 
вследствие греха, повлекшего за собой разде-
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ление человечества, нарушение его духовно-
организационного единства. Но, возникнув 
вследствие греха, оно является само по себе не 
грехом, а средством, ограничивающим внешние 
последствия греха, - средством ограничения вне-
шних проявлений зла, средством создания вне-
шнего порядка, необходимого для обеспечения 
возможности спокойной жизни и деятельности. 
Это именно имеет в виду ап. Павел в известном 
месте послания к Римлянам. Об этом же говорят 
и святоотеческие писания. «Итак, для пользы 
народов установлено Богом земное правитель-
ство, чтобы, боясь человеческой власти, люди 
не поедали друг друга подобно рыбам, но по-
средством законодательства подавляли всякую 
неправду народов» [2, с. 156].

Системы взаимоотношений между цер-
ковью и государством. В разных историчес-
ких периодах существовали различные формы 
взаимодействия государства и церкви, сме-
нялась и роль их значимости, что оставляло 
след как на публичных, так и на общественных 
отношениях.

В первые десятилетия существования хрис-
тианских общин внутри них царила строгая 
дисциплина, которая стала одним из важных 
факторов выживания церкви как националь-
ной организации. По отношению к государству 
она в первое время заняла позицию противо-
поставления, что объяснялось прежде всего 
языческим характером римского государства. 
Христианской община уклонилась от уплаты 
подати в пользу языческих храмов, не допус-
кала своих членов к занятию государственных 
должностей! Поскольку отправление государ-
ственной службы было в основном связано с 
языческими культами и необходимостью жерт-
воприношения [4, с. 152].

В древнем Израиле до периода Царств су-
ществовала единственная в истории подлин-
ная теократия, то есть богоправление. Однако 
по мере удаления общества от послушания 
Богу как устроителю мирских дел люди начали 
задумываться о необходимости иметь земного 
властителя. Господь, принимая выбор людей и 
санкционируя новую форму правления, в то же 
время сожалеет об оставлении ими богоправле-
ния: «И сказал Господь Самуилу: послушай го-
лоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо 
не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я 
не царствовал над ними… Итак послушай го-
лоса их; только представь им и объяви им пра-
ва царя, который будет царствовать над ними»  
(1 Цар. 8. 7,9) [7].

В Византийской империи Церковь стала од-
ним из главных оплотов власти, и государство 

стремилось создать ей все необходимые усло-
вия для деятельности. В Византии существо-
вало развитое учение о праве и государстве, 
имевшее в качестве своей фундаментальной 
основы принципы римского права. 

Но необходимо отметить, что Византия 
была христианским государством, в котором 
важнейшими источниками права признавались 
положения Священного писания и каноничес-
кие постановления. Основная идея полити-
ко-правовой системы Византийской империи 
заключалась в тесном взаимодействии кано-
нического права и государственного законода-
тельства. Именно в Византии, как нигде, цер-
ковь стремилась отождествить закон церкви с 
законом государства.

Основные идеи и принципы единения ду-
ховной и государственной власти отражены 
главным образом в актах императорского за-
конодательства Византийской империи. В пре-
амбуле к шестой новелле Святого Императора 
Юстиниана сформулирован сам принцип «сим-
фонии властей» в Византийской империи: «Ве-
личайшие блага, дарованные людям высшею 
благостью Божией, суть священство и Царство, 
из которых первое (священство) заботится о 
божественных делах, а второе (Царство) руко-
водит и заботится о человеческих делах, а оба, 
исходя из одного и того же источника, состав-
ляют украшение человеческой жизни на земле. 
Потому ничто не лежит так на сердце Царей, 
как честь священнослужителей, которые со 
своей стороны служат им, молясь непрестанно 
за них Богу» [6].

На европейском Западе в Средневековье не 
без влияния творения блаженного Августина 
«О граде Божием» сложилась доктрина «двух 
мечей», согласно которой обе власти, церков-
ная и государственная, одна непосредственно, 
а другая опосредованно, восходят к Римскому 
епископу. Папы были полновластными монар-
хами над частью Италии – Папской областью, 
остатком которой является современный Ва-
тикан; многие епископы, в особенности в фео-
дально раздробленной Германии, были князья-
ми, имевшими государственную юрисдикцию 
на своей территории, свои правительства и 
войска, которыми они предводительствовали.

В странах, где победила Реформация, а за-
тем и в некоторых католических странах в 
государственно-церковных взаимоотношениях 
установился принцип территориализма, суть 
которого заключается в полном государствен-
ном суверенитете на соответствующей тер-
ритории, в том числе и над находящимися на 
ней религиозными общинами. Девизом этой 
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системы взаимоотношений стали слова cujus 
est regio, illius est religio (чья власть, того и 
религия). При последовательном осуществле-
нии данная система подразумевает удаление 
из государства приверженцев вероисповеда-
ния, отличного от разделяемого носителями 
высшей государственной власти (это не раз 
осуществлялось на практике). Однако в жизни 
прочно утвердилась смягченная форма реали-
зации этого принципа – так называемая госу-
дарственная церковность.

Ряд современных стран – например, Вели-
кобритания, Финляндия, Норвегия, Дания, Гре-
ция – сохраняют государственную церковность. 
Другие государства, которых со временем ста-
новится все больше (США, Франция), свои 
отношения с религиозными общинами строят 
на принципе полного отделения. В Германии 
Католическая, Евангелическая и некоторые дру-
гие церкви имеют статус корпораций публич-
ного права, в то время как иные религиозные 
общины от государства полностью отделены 
и рассматриваются как частные корпорации. 
На практике, однако, реальное положение 
религиозных общин в большинстве этих стран 
мало зависит от того, отделены или не отделены 
они от государства. В некоторых странах, где 
Церкви сохраняют государственный статус, он 
сводится к взиманию налогов на их содержание 
через государственные налоговые учреждения, 
а также к тому, что, наряду с регистрацией ак-
тов гражданского состояния, производимой 
государственными административными орга-
нами, признается правовая действительность 
церковных записей, сделанных при крещении 
новорожденных или при заключении брака че-
рез церковное венчание.

Православная Церковь распространена 
ныне в разных странах. В одних она пред-
ставляет собой национальное вероисповеда-
ние (Греция, Румыния, Болгария), в других, 
многонациональных, религию национально-
го большинства (Россия), в третьих принад-
лежащие к ней лица составляют религиозное 
меньшинство, живущее в окружении либо 
инославных христиан (США, Польша, Фин-
ляндия), либо иноверцев (Сирия, Турция, Япо-
ния). В некоторых немногочисленных странах 
Православная Церковь имеет статус государ-
ственной религии (Греция, Финляндия, Кипр), 
в других она отделена от государства [7].

Взаимодействие кононического и государ-
ского права в наше время на примере святой 
горы Афон. Примером государства, на кото-
ром господствует каноническое православное 
право является Святая Гора Афон, на которой 

имеются и специальные органы управления, 
отличные от общепринятых в привычной сис-
теме разделения властей.

Афон - это автономное монашеское госу-
дарство Святой Горы расположено в Греческой 
Македонии в Халкидики на одноименном по-
луострове Афон. Афон является крупнейшим 
в мире средоточием православного монаше-
ства. Святой Афон или Земной удел Божьей 
Матери почитается как священная землю и 
цитадель православия. Несмотря на офици-
ально название, Афон так же входит в сис-
тему административных регионов Греции. 
Это самоуправляемая территория под цер-
ковной юрисдикцией Константинопольско-
го Патриархата (с 1312 года) объединяет 
20 православных монастырей, в том чис-
ле 17 греческих, русский Святого Панте-
леймона, сербский Хилард (духовный и 
религиозный центр сербского народа) и бол-
гарский Зограф.

Самоуправление Афона базируется на по-
ложениях первого устава Святой Горы, утверж-
денной Золотой буллой византийского импе-
ратора в 972 году. Суверенитет Греции над 
полуостровом Афон закреплен Лозаннским до-
говором 1923 года. В настоящее время на Афо-
не действует Уставная Хартия (конституция) 
Святой Горы 1924 года, имеющая силу государ-
ственного закона Греции. [8]

Согласно системе управления Святой Горы 
законодательная власть принадлежит здесь 
Священному Собору, состоящему из игуме-
нов 20 монастырей, управление осущест-
вляется Священным Кинотом, состоящим из 
представителей каждого монастыря, а испол-
нительная власть находится у Протата, члены 
которого избираются сроком на год. Все афон-
ские монастыри поделены на пять четверок, 
ежегодно поочередно сменяющих друг друга 
в управлении Святой Горой.Первое лицо из 
четырех эпистатов – Прот или Протоэпистат – 
может быть избран только из представителей 
одного из пяти монастырей, возглавляющих 
традиционные четверки: Великой Лавры, Ва-
топедского, Иверского, Дионисиата и Хилен-
дара. Два раза в год (через пятнадцать дней 
после Пасхи и 20 августа) проходит собрание 
игуменов всех афонских монастырей. Здесь 
принимаются самые важные решения, касаю-
щиеся жизни Святого Афона.

На Афоне находится и гражданский гу-
бернатор, в подчинении которого состоят не-
сколько служащих и полицейских. [9]

Выводы. Идеальная могла бы быть 
выработана лишь в государстве, признающем 
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Церковь величайшей народной святыней. 
Как, например, классическая византийская 
формула взаимоотношений между государ-
ственной и церковной властью заключена в 
«Эпанагоге» (вторая половина IX в.): «Мирская 
власть и священство относятся между собою, 
как тело и душа, необходимы для государствен-
ного устройства точно так же, как тело и душа в 
живом человеке. В связи и согласии их состоит 
благоденствие государства».

В своей совокупности эти принципы полу-
чили название симфонии Церкви и государства. 
Суть ее составляет обоюдное сотрудничество, 
взаимная поддержка и взаимная ответственность, 
без вторжения одной стороны в сферу исключи-
тельной компетенции другой. Епископ подчи-
няется государственной власти как подданный, 
а не потому, что епископская власть его исхо-
дит от представителя государственной власти. 
Точно так же и представитель государственной 
власти повинуется епископу как член Церкви, 
ищущий в ней спасения, а не потому, что власть 
его происходит от власти епископа. Государство 
при благоприятных отношениях с Церковью 
ищет у нее духовной поддержки, направленной 
на достижение целей, служащих благополучию 
государства и его граждан. Церковь же получа-
ет от государства помощь в создании условий, 
благоприятных для миссионерства и духовного 
воспитания своей паствы, являющихся одновре-
менно гражданами государства. [6]

Естественно, что для перехода к такой мо-
дели необходимо признание одной из религий 

в качестве государственной. При этом не обяза-
тельно ущемление прав лиц, поддерживающих 
не общепринятую религию. Тем не менее, взаи-
модействие правовых и церковных норм теоре-
тически может принести свои положительные 
результаты. Аргументы, в поддержку данного 
тезиса можно выразить следующим образом.

Во-первых способствует объединению 
связи государства и общества. Ведь, если 
отношения между государством и личностью 
связывают не только нормы права и морали, 
но и религиозные. Например, видения верую-
щими носителя власти, как своим господином, 
что безусловно будет способствовать поднятию 
авторитета власти.

Во-вторых это повысит степень дове-
рия к избранному главе государства. Ведь 
повышается роль и значимости данного лица. 
В то же время раскол отношений между цер-
ковью и государством сеет сомнения и в обще-
стве по поводу легитимности правителя, что 
снижает его рейтинг.

В-третьих возможно более широкое ра-
спространение морально-этических норм, их 
влияния. Из этого следует то, что возможно 
снижения уровня правонарушений. В то же 
время становится осуществимым превенция 
уголовных правонарушений и реабилитация 
осужденных при помощи церкви.

Возможное взаимодействие правовых и 
церковных норм уменьшит уровень стратифи-
кации общества или изменит методы решения 
этой проблемы.
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У статті розглянуто історичні етапи розвитку та сучасні аспекти діяльності Міжнародної морської орга-
нізацій, в рамках якої вирішуються проблеми Світового океану. Ця організація наділена особливою компе-
тенцією щодо підвищення ефективності мореплавства в цілях забезпечення інтересів всіх держав. Про-
аналізовано сучасну юридична природа міжнародної морської організації та виявлена подальша тенденція 
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В статье рассмотрены исторические этапы развития и современные аспекты деятельности Междуна-
родной морской организаций, в рамках которой решаются проблемы Мирового океана. Эта организация 
наделена особой компетенцией по повышению эффективности мореплавания в целях обеспечения инте-
ресов всех государств. Проанализирована современная юридическая природа международной морской 
организации и выявлена дальнейшая тенденция ее развития.
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The article describes the historical stages of development and modern aspects of the International Maritime 
Organization, in which problems are solved oceans. This organization has a special competence to improve the 
efficiency of navigation in order to ensure the interests of all states. Analyzed the legal nature of modern interna-
tional maritime organizations and identified further its development trend.

Key words: International Maritime Organization, safety of navigation, Convention, international law of the 
sea, Oceans.

Постановка проблеми. Проблеми осво-
єння і використання Світового океану, без-
перечно, відносяться до числа глобальних 
проблем. Особливо цікаво в цьому плані зна-
чення та дослідження діяльності Міжнарод-
ної морської організації (ІМО). Аналіз функ-
цій діяльності ІМО вбачається актуальним 
також тому, що через розроблені за її участі 
норми міжнародного морського права і при-
йняті ІМО рекомендаційні правила поведін-
ки, можуть бути реалізовані цілі цієї Орга-
нізації і створений універсальний режим у 
Світовому океані, який є складовою части-
ною загальносвітового завдання, яке полягає 
у встановленні міжнародного правопорядку, 
який забезпечив би мир і широке співробіт-
ництво всіх держав і народів.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. На роль та значення міжнародних організа-
цій у сучасному світі неодноразово вказували як 
українські, так і зарубіжні вчені – Г.О. Анцеле-
вич, О.М. Шемякін, К.А. Бекяшев, В.Д. Борду-
нов, Г.Г. Іванов, Т.Н. Нешатаева, О.О. Шибаєва.

При написанні статті також були викорис-
тані загальнотеоретичні та спеціальні роботи 
представників загального міжнародного права і 

міжнародного морського права – А.Л. Колодкін, 
Ю.М. Колосов, Е.С. Крівчікова, М.І. Лазарєв.

Мета статті полягає в тому, щоб розкрити цілі 
і функції ІМО, виявити характерні особливості 
її функціонування, визначити ступінь впливу 
рішень, що приймаються ІМО на міжнародне 
морське судноплавство, запропонувати шляхи 
підвищення ефективності діяльності ІМО.

Виклад основного матеріалу. Обов’язок 
усіх держав співпрацювати одна з одною закрі-
плений в одному із принципів сучасного між-
народного права. Про це свідчить Статут Орга-
нізації Об’єднаних Націй (ООН ): у преамбулі 
і Розділі І, ст.1, Статут зобов’язує членів ООН 
«здійснювати міжнародне співробітництво у 
вирішенні міжнародних проблем економічно-
го, соціального, культурного і гуманітарного 
характеру» [16]. Незважаючи на те, що даний 
принцип співробітництва держав не включе-
ний до числа принципів які містяться у ст. 2 
Статуту ООН, він випливає з цілей ООН.

Другим внеском у цьому напрямку стало 
прийняття 24 жовтня 1970 року Генеральною 
Асамблеєю ООН Декларації про принципи 
міжнародного права, що стосуються друж-
ніх відносин і співробітництва між держава-
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ми відповідно до Статуту ООН (Декларація 
1970 р.). У Декларації 1970 р. принцип співп-
раці конкретизований і виділений як самостій-
ний принцип. Згідно Декларації 1970 р. цілями 
міждержавного співробітництва є підтримання 
міжнародного миру і безпеки, сприяння між-
народній економічній стабільності і прогресу, 
загальному добробуту народів [6].

У Декларації 1970 р. перераховуються осно-
вні сфери міждержавного співробітництва. 
Вони охоплюють такі питання, як підтримання 
міжнародного миру і безпеки, встановлення за-
гальної поваги і дотримання прав людини, лік-
відація всіх форм расової дискримінації та ре-
лігійної нетерпимості, розвиток економічних, 
соціальних, культурних і торгових відносин, а 
також відносин у галузі науки і техніки.

Освоєння Світового океану внесло певний 
переворот в різних областях діяльності лю-
дини, в тому числі і морський. Використання 
можливостей техніки для цілей мореплавства 
стало якісно новим етапом розвитку міжнарод-
них відносин в рамках діяльності ряду міжна-
родних організацій.

В силу всесвітнього характеру і можливос-
ті координувати співпрацю держав міжнародні 
організації є ефективним засобом вирішення 
найважливіших проблем, у тому числі про-
блем безпеки мореплавства. На сучасному 
етапі міжнародних відносин триває чисельне 
зростання міжнародних організацій, подаль-
ше розширення їх компетенції та функцій, 
ускладнення організаційної структури. Вза-
ємні зв’язки та співпраця між діючими міжна-
родними організаціями (за деякими даними їх 
налічується близько 7 тис., з яких більше 300 –  
міжурядові) дозволяють стверджувати про ста-
новлення системи міжнародних організацій, в 
центрі якої знаходиться ООН [14] .

Поряд з ООН питаннями вивчення і вико-
ристання Світового океану, в тому чи іншому 
плані, займається значна кількість громадських 
і міжурядових організацій. Багато питань між-
народного торгового мореплавства вирішують-
ся за їх безпосередньої участі. Для здійснення 
міжнародного співробітництва в економічних, 
соціальних і гуманітарних галузях Статут ООН 
передбачає створення широкого і розгалуженого 
механізму, що включає поряд з органами ООН 
цілий ряд міжнародних організацій із спеціаль-
них питань, в число яких входять в першу чергу 
– спеціалізовані установи ООН [12].

В спеціалізованих установах ООН пробле-
мами Світового океану займається Міжнародна 
морська організація. Правове становище Між-
народної морської організації визначається Кон-

венцією про міжнародну морської організації 
від 6 березня 1948 р. [10].

Ідея створення міжнародної організації з 
питань морського судноплавства була висунута 
ще в кінці XIX ст. У міжнародному плані, пи-
тання обговорювалося, на конференціях у Ва-
шингтоні в 1889 р. і в Санкт-Петербурзі в 1912 
р. [4, с. 4] . Ці спроби не увінчалися успіхом, 
оскільки багато держав не вважали за доціль-
не створення такої організації. Незважаючи на 
це, певний прогрес у справі створення неуря-
дових морських організацій був досягнутий. У 
1897 р. був заснований Міжнародний морський 
комітет (ММК) [8, с. 39], основним завданням 
якого була уніфікація морського права, а в 1905 
р. була створена Балтійська і Міжнародна мор-
ська конференція (БІМКО) [3, с. 17], покли-
кана розглядати всі питання, які стосуються 
морського судноплавства. Однак необхідність 
створення саме міжурядової морської організа-
ції залишалася.

Після Другої світової війни цією пробле-
мою стала займатися ООН. Так, на своїй чет-
вертій сесії 28 березня 1947 р. Економічна і 
Соціальна Рада (ЕКОСОР) ООН прийняла 
резолюцію 35 (IV) «Транспорт і зв’язок», 
частина якої отримала назву «Проектоване 
створення Міжурядової організації з море-
плавства». В даній частині генеральному 
секретарю ООН доручалося «скликати кон-
ференцію зацікавлених держав з метою роз-
гляду питання про створення міжурядової 
організації з мореплавства», а також «запро-
сити для участі в конференції всіх членів 
Об’єднаних Націй та уряду наступних країн: 
Австрії, Албанії, Болгарії, Угорщини, Італії, 
Ємену, Португалії, Румунії, Трансйорданії, 
Фінляндії, Швейцарії та Ейре» [15].

Конференція проходила в Женеві з 19 лютого 
по 6 березня 1948 р. Слід зазначити, що делега-
ція СРСР не брала участь в роботі конференції, 
яка прийняла і відкрила для підписання Конвен-
цію про Міжурядову морську консультативну 
організацію (до 22 травня 1982 р. ІМО носила 
назву ІМКО) [3, с. 137]. Конвенція набула чин-
ності 17 березня 1958 р. [13, с. 595], завершив-
ши процес створення цієї організації. Варто від-
значити, що зміна назви ІМО, як стверджує Г.Г. 
Іванов, «була не просто «косметична» – вона ви-
пливала з підвищення ролі ІМО яка полягала у 
розробці та імплементації норм міжнародного 
морського права» [7, с. 10]. Беручи до уваги і 
інші обставини, в 1975 р. було запропоновано 
змінити найменування Організації, що й було 
схвалено на 9-й сесії Асамблеї ІМО резолюці-
єю А.358 (IX) від 14 листопада 1975 р. [1]. Як 
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вже зазначалося, відповідні поправки набули 
чинності 22 травня 1982 р.

Вищим органом ІМО є Асамблея, що скла-
дається з усіх членів організації. Виконавчим 
органом є Рада, до якої входять держави, що 
обираються Асамблеєю. Всю необхідну для ді-
яльності ІМО документацію веде Секретаріат, 
який очолює генеральний секретар ІМО, що 
обирається Радою. Крім зазначених вище осно-
вних органів у структурі Організації існує ряд 
комітетів, таких як: Комітет з безпеки на морі, 
Комітет із захисту морського середовища, Юри-
дичний комітет, Комітет з технічного співробіт-
ництва, Комітет зі спрощення формальностей 
[4, с. 10-13]. Організація здійснює діяльність 
за такими напрямками: безпека на морі, запобі-
гання забруднення, спрощення формальностей, 
надання технічної допомоги [9].

В останнє десятиліття збільшилася кіль-
кість аварій і катастроф морських суден, що 
супроводжувалися численними людськими 
жертвами. Причин цьому багато: недобросо-
вісні оператори, які не приділяють увагу тех-
нічному стану суден; зниження контролю і 
вимог до судновласників з боку урядів країн 
прапора; прагнення багатьох (особливо дріб-
них) судновласників отримати максималь-
ний прибуток за рахунок зниження витрат на 
постачання і обслуговування суден та ін. Ця 
обставина привернула увагу морського спів-
товариства, яке прийняло ряд заходів до поліп-
шення становища.

З метою підвищення безпеки судноплав-
ства ІМО і ряд інших організацій, на своїх 
сесіях прийняли цілий ряд найважливіших 
міжнародних конвенцій, резолюцій, кодексів 
і рекомендацій, спрямованих на забезпечення 
безпеки мореплавства і охорону навколишньо-
го середовища. Основна мета цих докумен-
тів – підвищити безпеку мореплавства шляхом 
обов’язкового застосування єдиних для всіх 
встановлених стандартів як, при управлінні 
суднами з берега, так і в процесі їх експлуата-
ції екіпажами.

Безпека мореплавства – найважливіша мета 
ІМО. Цій меті підпорядкована діяльність усіх 
робочих органів і підрозділів організації.

За час свого існування ІМО були прийня-
ті і переглянуті кілька дуже важливих міжна-
родних конвенцій. Це Міжнародна конвенція 
з охорони людського життя на морі (СОЛАС 
74), Міжнародна конвенція по запобіганню 
забруднення з суден МАРПОЛ 73/78), Між-
народна конвенція про підготовку і диплому-
вання моряків та несення вахти (ПДНВ), Про 
вантажну марку та ін.. Створення ІМО, збігло-

ся з періодом величезних змін у світовому суд-
ноплавстві, і ІМО працювала над створенням 
нових, та удосконаленням діючих документів, 
відповідно до появи нових технологій в сфері 
мореплавства.

У роботі ІМО, в підготовці конвенцій при-
ймають участь міжнародні організації, які тісно 
співпрацюють із ІМО. Це міжурядові органі-
зації – Міжнародна Організація Праці (МОП), 
Продовольча і сільськогосподарська Організа-
ція (ФАО), Міжнародне Агентство з атомної 
енергії (МАГАТЕ), Конференція ООН з охоро-
ни навколишнього середовища (ЮНЕП), Всес-
вітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ). 
Для надання допомоги в розробці важливих 
проблем з питань безпеки судноплавства залу-
чаються для консультацій неурядові організа-
ції: Міжнародна Палата Судноплавства (ICS), 
Міжнародна Федерація судновласників (ISA), 
Міжнародна організація по стандартизації 
(ISO), Міжнародна Торгова Палата (ІСС), Бал-
тійська і Міжнародна Морська Рада (BIMCO), 
Міжнародна Асоціація Класифікаційних това-
риств (IACS), Міжнародна Федерація Асоціа-
цій Капітанів (IFSMA) і ряд інших організацій.

Міжнародні конвенції, підготовлені в рам-
ках ІМО, в залежності від їх змісту, можна поді-
лити на кілька груп, що відповідають основним 
напрямам діяльності ІМО: 1) забезпечення без-
пеки на морі; 2) запобігання забруднення моря 
із суден і боротьба з забрудненням моря; 3) ци-
вільно-правова відповідальність і встановлен-
ня компенсації або іншого фінансового відшко-
дування у разі нанесення збитку при здійсненні 
оперативно-господарської діяльності на морі; 
4) адміністративні питання, процедури полег-
шення формальностей при здійсненні міжна-
родного морського судноплавства.

У конвенціях ІМО зазвичай їх депозитарієм 
призначають її Генерального секретаря. У ряді 
конвенцій на ІМО покладаються й інші функ-
ції: збір та систематизація різних документів, 
поширення інформації, звіти про розслідуван-
ня пригод, отримання відомостей про випадки 
відступу від положень конвенцій та ін.. Осо-
бливе значення має функція розгляду ІМО по-
правок до конвенцій. ІМО тривалий час дослі-
джувала проблему вдосконалення прийняття 
поправок і домоглася позитивних результатів:

- поряд з традиційним способом прийняття 
поправок на спеціально скликаній конференції 
стало практикуватися прийняття поправок на 
сесіях Асамблеї ІМО, а пізніше – на розшире-
них засіданнях Комітетів ІМО, доступних для 
всіх учасників змінюваного договору, незалеж-
но від членства в Організації;
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- положення конвенцій, найбільш схильні 
змінам, стали виділятися в Додатку до них, з 
більш гнучкою процедурою прийняття попра-
вок до таких додатків;

- ІМО стала, як правило, відмовлятися від 
розгляду пропозицій щодо поправок до кон-
венцій до їхнього вступу в силу;

- ІМО стала активно застосовувати проце-
дуру «мовчазної згоди», згідно з якою поправка 
набирає чинності в певну договірними сторо-
нами дату, причому для всіх сторін одночасно, 
якщо обумовлену кількість або встановлений 
відсоток держав-учасниць цього договору пря-
мо не заявить про свою незгоду з поправкою.

Приймаючи резолюції-рекомендації, Асамб-
лея ІМО розраховує, що їх правила будуть до-
бровільно застосовуватися її державами-чле-
нами. Держави можуть реалізувати положення 
резолюцій шляхом включення їх в національ-
не законодавство або практику. За умови від-
носної тривалості і загальності застосування 
на практиці, а також визнання державами їх 
обов’язковості, положення резолюцій можуть 
трансформуватися у звичайні чи договірні нор-
ми міжнародного права. Але і залишаючись 
рекомендаціями, резолюції Асамблеї ІМО ма-
ють певний регулюючий вплив на відносини 
держав з питань, яких вони стосуються, і збе-
рігають закладений у них юридичний елемент. 

Держави, які застосовують резолюцію ІМО, 
діють правомірно, та інші держави не мають 
права оскаржувати правомірність їх дій. Пра-
вомірно прийняті резолюції-рекомендації яв-
ляють собою один із засобів розвитку співро-
бітництва та досягнення цілей міжнародної 
організації, і тому постійне ігнорування цих 
резолюцій з боку держав-членів стало б пору-
шенням статуту цієї організації.

Як зазначає Ганюшкіна Є.Б. резолюції-ре-
комендації можуть випереджати «право», по-
значаючи ті галузі міжнародних відносин, які 
вимагають відповідного регулювання нормами 
міжнародного права, а також можуть розвивати 
і доповнювати договірні норми, але в кожному 
разі не повинні їм суперечити [5].

Висновки. В даний час ІМО шукає способи 
підвищення безпеки та ефективності морсько-
го судноплавства, зменшення актів морсько-
го тероризму, піратства та озброєного розбою 
проти суден за допомогою таких заходів: роз-
виток всебічного та спільного підходу, як серед 
держав-членів ІМО в рамках Організації , так і 
між ІМО та просування їх ефективного застосу-
вання державами; збільшення значущості ролі 
людського фактора і гарантування дотриман-
ня прав людини всіма учасниками безпечного 

судноплавства. Особливо важлива необхідність 
гарантії того, щоб всі учасники процесу розумі-
ли свою відповідальність за здійснення безпеч-
ного, в тому числі і для морського середовища, 
міжнародного судноплавства [11].

В даний час в результаті швидкого розви-
тку судноплавства у водах Світового океану 
проходить основна маса всіх вантажів. Істотне 
розширення масштабів використання Світо-
вого океану для транспортних цілей і помітне 
зростання числа морських суден загострює 
проблему безпеки мореплавства. У зв’язку з 
цим, потрібно підвищення ролі ІМО, необхідно 
розширення співпраці ІМО в загальносвітово-
му масштабі, включаючи обмін інформацією, 
проведення консультацій, узгодження позицій 
з питань безпеки мореплавства в рамках діяль-
ності міжнародних організацій.

Співробітництво держав у дослідженні, 
освоєнні та використанні Світового океану в 
мирних цілях стало важливим і постійним фак-
тором міжнародного життя. У сучасних умовах 
державам необхідно об’єднувати зусилля для 
досягнення спільних цілей. Держави повинні 
керуватися принципом координації, співробіт-
ництва і взаємної допомоги, а також повинні 
здійснювати всю свою діяльність у Світовому 
океані з належним урахуванням відповідних 
інтересів всіх інших держав.

Спираючись на практику міжнародних від-
носин, можна зробити висновок про те, що 
проблеми Світового океану можуть бути вирі-
шені в ході спільного співробітництва держав 
у рамках різних міжнародних організацій. Вба-
чається, що в силу притаманних міжнародним 
організаціям функцій, інститутів і засобів вони 
є місцем для найбільш ефективного вирішення 
зазначених проблем.

За роки свого існування ІМО прийняла ши-
рокий спектр міжнародних документів з під-
вищення безпеки морського судноплавства. 
Конвенції ІМО створюють єдиний правовий 
простір і перешкоджають регіональним тен-
денціям, які в значній мірі ускладнюють міжна-
родну торгівлю і створюють великі незручності 
для суднових індустрій. 

ІМО довела свою спроможність, проте мін-
ливі умови роботи морського транспорту, поява 
нової техніки і технологій ставлять нові завдан-
ня і вимагають нових підходів у регулятивній 
роботі. Доцільним вбачаються ініціативи Ге-
нерального секретаря Організації з перегляду 
структури підкомітетів ІМО. Нова структура 
буде сприяти більш ефективній роботі з удо-
сконалення правил забезпечення безпеки море-
плавства.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ  

В  КОНТЕКСТІ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Акцентується увага на важливості інтеграції України до ЄС, що призводить до адаптації законодавства 
України до стандартів ЄС загалом, а також у сфері поводження з відходами зокрема. Досліджуються осо-
бливості правового регулювання поводження з відходами в Україні за умов інтеграції до ЄС та шляхи його 
вдосконалення. 

Ключові слова: законодавство України, поводження з відходами, Європейський Союз, інтеграція до ЄС. 

Акцентируется внимание на важности интеграции Украины в ЕС, что приводит к адаптации законода-
тельства Украины к стандартам ЕС в целом, а также в сфере обращения с отходами в частности. Исследу-
ются особенности правового регулирования обращения с отходами в Украине в условиях интеграции в ЕС 
и пути его совершенствования. 

Ключевые слова: законодательство Украины, обращение с отходами, Европейский Союз, интегра-
ция в ЕС. 

Attention is focused on the importance of Ukraine’s integration into the EU, which leads to adaptation of 
Ukraine to EU standards in general and in the field of waste management in particular. Features of legal regulation 
of waste management in Ukraine under conditions of EU integration and ways to improve it. 

Key words: Ukraine legislation, waste management, European Union, EU integration. 

Постановка проблеми. У зв’язку з реаліза-
цією Україною стратегічної мети щодо повно-
правного членства в ЄС, особливого значення 
набуває дослідження правового регулювання 
поводження з відходами в національному зако-
нодавстві та перспективи його вдосконалення. 
Ключовим елементом успішної євроінтегра-
ції нашої держави є адаптація законодавства, 
тобто досягнення певного рівня узгодженості 
українського законодавства із стандартами Єв-
ропейського Союзу. 

Аналіз останніх досліджень. Висвітлен-
ня цієї теми сьогодні посідає чільне місце як 
у дискусіях серед науковців, так і у їх працях. 
Серед таких можна виділити доробки Буромен-
ського М. В. , Микієвича М. М. , Муравйова В. 
І. , Смирнової К. В. , Міщенка В. С. тощо. Вод-
ночас окреслена проблема характеризується 
різноманіттям підходів та оцінок до її висвіт-
лення, юридичними, політичними та ідеоло-
гічними розбіжностями, що й зумовило вибір 
теми даного дослідження. 

Мета. Метою статті є дослідження особли-
востей сучасного стану та перспектив розвитку 
правового регулювання поводження з відхода-
ми в Україні в умовах інтеграції до ЄС, а також 
шляхи його вдосконалення. 

Актуальність дослідження проблеми вза-
ємовідносин України з Європейським Со-

юзом беззаперечна. Інтеграція України до 
Європейського Союзу визначає, що адаптація 
законодавства загалом та у сфері поводжен-
ня з відходами є одним із основних напрямів 
інтеграційного процесу. Наша держава керу-
валася в цьому питанні положеннями ст. 51 
Угоди про партнерство і співробітництво між 
Україною і ЄС, відповідно до якої вона взяла 
на себе зобов’язання вжити належних заходів 
для забезпечення поступового наближення 
та гармонізації національного законодавства 
відповідно до законодавства ЄС. 

Україна, щоб не залишатися поза сучас-
ними світовими інтеграційними процеса-
ми у світі, має вирішити низку завдань. На 
теоретичному рівні цьому питанню приді-
ляють значну увагу вітчизняні науковці, які 
аналізують сутність і досвід інтеграційних 
об’єднань, передумови об’єднання України з 
ЄС, переваги та недоліки політики такої інте-
грації [23; 8; 9; 3]. 

Як зазначають деякі науковці, для України 
існує реальна небезпека з боку країн ЄС, які 
можуть відгородити державу «екологічною за-
вісою», у випадку небажання держави плану-
вати та реалізовувати екологічні програми міні-
мізації шкідливості галузей господарства. Тому 
стратегічно важливо наближуватися планомір-
но до стандартів ЄС [2, c. 7]. 



148

№1 / 2015 р.
♦

Однією з важливих проблем процесу інте-
грації України в ЄС є оптимізація національно-
го законодавства у сфері правового регулюван-
ня поводження з відходами, його узгодження 
із загальновизнаними принципами та норма-
ми права ЄС, міжнародного права та судової 
практики [11, c. 6]. Ще в колишній Угоді про 
партнерство і співробітництво між Україною 
та Європейськими Співтовариствами та їх дер-
жавами-членами зазначалося, що ЄС та Укра-
їна вступили в економічне співробітництво з 
метою сприяння процесу екологічних реформ 
і відродження сталого розвитку України. Таке 
співробітництво зміцнюватиме і розвиватиме 
не тільки економічні та правові зв’язки на бла-
го обох Сторін, а й зв’язки у галузі охорони на-
вколишнього середовища, зокрема у сфері по-
водження з відходами тощо [24]. 

Дослідження особливостей правового регу-
лювання поводження з відходами в Україні за 
умов інтеграції до ЄС слід провадити через при-
зму адаптації національного законодавства до 
норм міжнародного права через процеси імпле-
ментації [1, c.  7]. Адаптація законодавства є ді-
яльністю всіх органів державної влади на основі 
єдиної системи планування та контролю щодо 
поетапного прийняття та наближення законо-
давства держави до «acquis communautaire» на 
підставі загальновизнаних і національних тра-
дицій нормотворчості [22, c. 8]. 

Сучасна система поводження з відходами 
в Україні має ґрунтуватися на співробітництві 
органів державної влади та місцевого самовря-
дування, громадян і суб’єктів господарювання. 

Отже, створення зазначеної системи по-
требує поглибленої науково-дослідної роботи, 
вивчення зарубіжного досвіду і розроблення 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
правового регулювання поводження з усіма ви-
дами відходів в Україні. 

Є низка нормативно-правових актів, що ре-
гулюють проблему поводження з відходами в 
Україні, серед них більше десяти законів, по-
станов, регламентів і програм. 

У нашій державі правове регулювання у 
сфері поводження з відходами здійснюється від-
повідно до Закону України «Про відходи» від 5 
березня 1998 р.; (далі – Закон). Згідно з цим до-
кументом визначаються правові, організаційні й 
економічні засади діяльності, пов’язаної зі змен-
шенням обсягів утворення відходів, їх збиран-
ням, перевезенням, зберіганням, обробленням, 
утилізацією та видаленням, знешкодженням і 
захороненням, а також із запобіганням негатив-
ному впливові відходів на навколишнє природне 
середовище та здоров’я населення на території 

України. Закон регулює відносини, пов’язані 
з утворенням, збиранням і заготівлею, переве-
зенням, зберіганням, обробленням (перероблен-
ням), утилізацією, видаленням, знешкодженням 
і захороненням відходів, що утворюються в 
Україні, перевозяться через її територію, ви-
возяться з неї, а також із перевезенням, обро-
бленням та утилізацією відходів, що ввозяться 
в Україну як вторинна сировина. Відповідно 
до цього Закону, поводження з відходами ви-
значаються як дії, спрямовані на запобігання 
утворенню відходів, їх збирання, перевезення, 
зберігання, обробку, утилізацію, видалення, зне-
шкодження й захоронення, включаючи контроль 
за цими операціями та нагляд за місцями вида-
лення [4]. Таке визначення терміна «поводжен-
ня з відходами» окреслено у постанові Кабінету 
Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 
«Про затвердження Положення про контроль за 
транскордонними перевезеннями небезпечних 
відходів та їх утилізацією/видаленням» у Між-
державному технічному стандарті 17. 9. 0. 2. - 
99 «Охорона природи. Поводження з відходами. 
Технічний паспорт відходу», а також в інших 
нормативно-правових актах. Отже, як бачимо, 
у цих нормативно-правових актах термін «пово-
дження з відходами» визначається як сукупність 
певних дій, які, відповідно до загальнотеоре-
тичних положень, можна відобразити у вигляді 
сукупності елементів правомірних чи неправо-
мірних дій. Серед таких елементів виділяються 
суб’єкт та об’єкт. 

Відповідно до статті 13 Закону, суб’єктами 
у сфері поводження з відходами є громадяни, 
іноземці та особи без громадянства, а також 
підприємства, установи та організації усіх 
форм власності, діяльність яких пов’язана з 
поводженням із відходами [4]. Проте в усіх 
категорій суб’єктів обсяг прав і обов’язків 
різний, тому, дотримуючись загальнотео-
ретичного твердження правосуб’єктності, 
суб’єктів у цій сфері можна поділити на 
дві групи. Згідно зі статтями 14-15 Закону, 
до першої входять ті, що мають загальну 
правосуб’єктність, тобто громадяни, інозем-
ці, особи без громадянства, які мають право 
на безпечні для життя та здоров’я умови під 
час здійснення операцій поводження з від-
ходами, право на отримання інформації та 
зобов’язані дотримуватись вимог законодав-
ства у сфері поводження з відходами, вчасно 
вносити плату за користування послугами 
підприємств, що здійснюють поводження з 
відходами, тощо [4]. 

Об’єктом діяльності поводження з від-
ходами є матеріали, речовини, предмети, що 
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охоплюються ознаками поняття, «відходи». 
Як стверджує Н. Корнякова, вони, з одного 
боку, можуть виступати як корисний елемент 
для суспільства, тобто у вигляді вторинних 
матеріальних чи енергетичних ресурсів, з ін-
шого, – небезпечним фактором спричинення 
шкоди навколишньому природному середови-
щу, здоров’ю людей, майну [7, c. 108]. З огляду 
на це, може йтися про подвійність походження 
природи такої діяльності, тобто вона є суспіль-
но корисною і водночас небезпечною й ризико-
ваною [7, c. 108]. Чинне законодавство України 
діяльність із поводження з відходами відносить 
до еколого небезпечних видів, а саме: «збір, об-
робка, зберігання, поховання, знешкодження й 
утилізація всіх видів промислових і побутових 
відходів, зберігання та утилізація радіоактив-
них відходів становлять підвищену екологічну 
небезпеку» [15]. 

Проблему відходів і токсичного забруднен-
ня ними навколишнього середовища окреслено 
Організацією економічного співробітництва і 
розвитку (ОЕСР) однією з визначальних еколо-
гічних проблем людства через потенційні руй-
нівні ефекти відходів [21]. 

З метою затвердження заходів щодо 
ефективного вирішення комплексу питань, 
пов’язаних із ліквідацією чи обмеженням не-
гативного впливу відходів на навколишнє при-
родне середовище та здоров’я людини, Верхо-
вною Радою України 14 вересня 2000 року було 
прийнято Загальнодержавну програму пово-
дження з токсичними відходами [13]. 

Метою програми визначено запобігання на-
копиченню токсичних відходів і обмеження їх 
шкідливого впливу на навколишнє природне 
середовище та здоров’я людини, а також захо-
ди, зокрема, щодо послідовного зниження об-
сягів накопичених токсичних відходів шляхом 
утилізації, знешкодження та видалення; обме-
ження утворення токсичних відходів шляхом 
реструктуризації виробництва (де це можли-
во), регенерації, впровадження маловідходних 
технологій та процесів замкнутого циклу. Про-
грама передбачила в сфері науково-технічного 
забезпечення розроблення різних технологій: 
базових технологій щодо комплексів зі знешко-
дження, утилізації та видалення токсичних від-
ходів (місце впровадження – місцеві державні 
адміністрації, промислові центри, підприєм-
ства); технології знешкодження токсичних від-
ходів шляхом утворення з них мінералоподіб-
них сполук, що містять високу водостійкість 
(місце впровадження – об’єкти розміщення 
токсичних відходів); технологій очищення за-
бруднення токсичних відходів ґрунтів (місце 

впровадження місцеві державні адміністрації, 
промислові центри); технології отримання бу-
дівельних матеріалів із застосуванням токсич-
них відходів (місце впровадження – об’єкти 
розміщення токсичних відходів). 

Прийнято також низку постанов Кабінету 
Міністрів України. Зокрема, 6 жовтня 2005 р. 
Верховна Рада України прийняла Постанову 
«Про стан виконання законодавства у сфері по-
водження з відходами в Україні та шляхи його 
вдосконалення» [19] № 2967-IV, в якій визна-
чено основні наслідки незадовільного держав-
ного управління, недосконалої нормативно-
правової бази у сфері поводження з відходами: 
негативний вплив утворюваних і накопичених 
відходів на здоров’я населення і навколишнє 
природне середовище; брак дійових економіч-
них стимулів для збору та переробки значної 
кількості відходів; недосконалість економіч-
них і правових механізмів управління у цій 
сфері; недосконалість сформованої в Україні 
інфраструктури і практики збору та видалення 
твердих побутових відходів, що не передбачає 
селективне збирання корисних компонентів 
відходів як вторинної сировини; низький рі-
вень інформаційного забезпечення суб’єктів 
господарської діяльності про технології ути-
лізації відходів, будівництво й експлуатацію 
об’єктів поводження з відходами і брак за-
ходів, спрямованих на роз’яснення законо-
давства про відходи серед населення; брак 
ефективного контролю над потоками відходів 
і недосконалість форм статистичної звітнос-
ті, що унеможливлює отримання достовір-
ної інформації стосовно обсягів утворення і 
використання відходів; низька плата за роз-
міщення відходів, що не відповідає сучас-
ним вимогам і світовій практиці; незаконні 
операції з відходами у процесі транскордон-
них перевезень, утилізації або видаленні не-
безпечних відходів під час їх імпортування 
або транзиту через територію України; від-
сутність системності вивчення й експертизи 
світових новітніх наукових розробок і сучас-
них технологій переробки відходів та впрова-
дження їх в Україні. 

Постановою від 13 липня 2000 р. № 112 із 
змінами у 2013 році «Про затвердження Поло-
ження про контроль за транскордонними пере-
везеннями небезпечних відходів та їх утилізаці-
єю/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків 
відходів» [16] внесено зміни до Постанови 
КМУ № 1218 від 03. 08. 1998 р. «Про затвер-
дження Порядку розроблення, затвердження 
і перегляду лімітів на утворення та розміщен-
ня відходів» [18] (набула чинності постанова 
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КМУ № 748 від 07. 08. 2013 р.). Згідно з новою 
редакцією Порядку розроблення, затвердження 
і перегляду лімітів на утворення та розміщення 
відходів, до категорій власників, які звільня-
ються від одержання лімітів на утворення та 
розміщення відходів, належать власники від-
ходів, які не підлягають включенню до реєстру 
об’єктів утворення, оброблення та утилізації 
відходів. Цього ж року були внесені зміни й до 
постанови від 1 листопада 1999 р. № 2034 «Про 
затвердження Порядку ведення державного об-
ліку та паспортизації відходів» [17], відповідно 
до якої, встановлено, що державна статистич-
на звітність про небезпечні відходи повинна 
вестися за окремою формою. Попри це, реєстр 
звітних статистичних одиниць, що повинні 
становити звіти про небезпечні відходи, фор-
мується органами державної статистики за по-
данням Мінекобезпеки. 

Також, відповідно до Закону України «Про 
ліцензування певних видів господарської діяль-
ності», постанови Кабінету Міністрів України 
від 14. 11. 2000 р. № 1698 «Про затвердження 
переліку органів ліцензування», Мінекоресурсів 
України від 04. 11. 2011 р. № 433 затверджено 
наказ «Про затвердження ліцензійних умов про-
вадження діяльності із здійснення операцій у 
сфері поводження з небезпечними відходами» 
[14], якими встановлюються кваліфікаційні, 
організаційні, технологічні та інші вимоги для 
провадження діяльності щодо небезпечних від-
ходів. За погодженням із Міністерством охорони 
здоров’я України, Мінекоресурсів затверджено 
«Перелік підприємств та спеціалізованих уста-
нов, яким дозволено здійснення робіт щодо пе-
реробки, утилізації, знищення або подальшого 
використання вилученої з обігу неякісної та не-
безпечної продукції» [12], який також значною 
мірою стосується відходів. Кабінетом Міністрів 
України видано постанову від 28 серпня 2013 р. 
№ 808 «Про затвердження переліку видів ді-
яльності та об’єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку», а також прийнято Закон 
України від 4 липня 2013 року № 421-VII «Про 
утилізацію транспортних засобів» [20]. 

Враховуючи те, що проблема поводження 
з відходами в Україні носить системний і на-
скрізний для господарського комплексу харак-
тер, її вирішення лише засобами регіонального 
чи галузевого управління неможливе. Виникає 
необхідність концентрації зусиль органів вико-
навчої влади, місцевого самоврядування, науки, 
виробництва, громадськості для її вирішення. З 
огляду на неможливість вирішення проблеми 
відходів локальним чи фрагментарним спосо-
бом, а також її критичність та невідкладність 

існує нагальна потреба у застосуванні методів 
програмно-цільового планування і відповідно 
розроблення та прийняття Загальнодержавної 
програми поводження з відходами. 

Розроблення Програми відповідає пріори-
тетним напрямам державної політики, визна-
чених Законом України «Про основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року» від 21 грудня 
2010 року, Постановою Верховної Ради Украї-
ни від 06.10.05 № 2967-ІУ «Про стан виконан-
ня законодавства у сфері поводження з відхо-
дами в Україні та шляхи його вдосконалення», 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 року № 577-р «Про затвер-
дження Національного плану дій з охорони 
навколишнього природного середовища на  
2011-2015 роки» [6]. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження переліку пріори-
тетних тематичних напрямів наукових дослі-
джень і науково-технічних розробок на період 
до 2015 року» від 7 вересня 2011 року № 942 
одним із пріоритетних напрямів визначено 
«Технології утилізації та видалення побутових 
і промислових відходів» [6]. 

Малоефективні нормативно-правові та еко-
номічні механізми не можуть подолати негатив-
них тенденцій. Обмеження методів економіч-
ного стимулювання не сприяє розвитку таких 
інструментів, як субсидії, пільгове кредитування 
чи дотації, а державне інвестування неефектив-
не. Також проблема відходів потребує негайного 
програмного забезпечення. Фундаментальність 
проблеми вимагає дотримання усіх регламентів 
розробки державних програм, починаючи із но-
вої концепції та її обговорення громадськістю. 

Необхідно зосередити увагу на розв’язанні 
невирішених питань поводження з небезпеч-
ними відходами, а також відходами, що утво-
рюються під час військових дій, що становлять 
значну загрозу для навколишнього середовища. 
Для цього потрібно налагодити спостереження 
за потоками відходів на базі відповідного ін-
формаційного забезпечення. Важливо встано-
вити вимоги щодо розміщення відходів за кате-
горіями небезпечності та розробити методику 
оцінки ризику для довкілля. 

Сьогодні впроваджено систему сортуван-
ня побутових відходів та їх роздільне збиран-
ня з метою ефективного перероблення, про-
те не вдосконалено механізм заохочення всіх 
суб’єктів цієї сфери, зокрема населення, у до-
сягненні зазначеної мети. 

Важливим вирішенням проблем еколо-
гічного характеру є реформа системи органів 
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державного управління в сфері охорони на-
вколишнього середовища та поводження 
з відходами. Тому деякі вчені пропонують 
розпочати її зі створення єдиного органу ви-
конавчої влади на кшталт Міністерства охо-
рони природних ресурсів і навколишнього 
середовища, якому доцільно підпорядкувати 
всі відомства, що вирішують усі види про-
блем із охорони та розумного використання 
природних ресурсів і навколишнього серед-
овища [2, c. 9]. 

У структурі майбутнього вищого органу 
виконавчої влади доцільно створити окремий 
департамент чи відомство, покликане при-
швидшувати та поглиблювати євроінтегра-
ційні зв’язки між Україною та ЄС та інши-
ми міжнародними інститутами, узгоджувати 
перспективні екологічні програми, важливі 
для забезпечення безпеки держави. 

Розширення двосторонніх відносин еко-
логічного характеру вимагає вирішення низ-
ки соціальних питань, укладання двосторон-
ніх угод тощо. Щоб зберегти свої провідні 
позиції в Європі як політичної, економічної, 
правової одиниці глобального масштабу, ЄС 
посилює тиск на Україну з метою спонукання 
її удосконалювати власні правові механізми з 
питань охорони навколишнього середовища 
та поводження з відходами, що зумовило у 
2014 році укладення Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Яка не лише закладе нову 
правову основу для подальших взаємин між 
Україною та ЄС, але й слугуватиме стратегіч-
ним орієнтиром для проведення системних 
реформ в Україні, широкомасштабної адапта-
ції законодавства України до норм і правил 
ЄС загалом, а також у сфері поводження з 
відходами зокрема. 

Тому тепер Україна буде ефективно ви-
користовувати потенціал і досвід ЄС у вирі-
шенні проблеми поводження з відходами на 
власних теренах. 

Висновки. Cпостереження за станом 

правового регулювання поводження з відхо-
дами в Україні вказує на те, що досі окремі 
питання неврегульовані, а чимало аспектів 
потребують змін і реформування. Наприклад, 
варто звернути увагу на те, що законодавство 
щодо відходів в Україні повинно передбача-
ти насамперед внесення змін у чинні норма-
тивно-правові акти, а також розробку нових. 
Аналізуючи європейський досвід і наявні 
недоліки у національному законодавстві, до 
найактуальніших завдань урегулювання на 
підзаконному рівні потрібно віднести пово-
дження з відходами електричного та електро-
нного устаткування, відходами упаковки, від-
ходами, які утворюються під час військових 
дій тощо. Найкращим шляхом їх урегулю-
вання стане розробка відповідних норматив-
но-правових актів. Також необхідно вдоско-
налити систему фінансового забезпечення 
сфери, зокрема, поводження з відходами, що 
є важливим пріоритетом на шляху інтегра-
ції України до ЄС. Пропонуємо, прийняти 
нормативно-правовий акт, яким установити 
заходи щодо запобігання накопиченню від-
ходів від електричної і електронної техніки 
і запровадити їх повторне використання. У 
Закон України про відходи включити окре-
мий розділ стосовно правового регулювання 
відходів, які утворюються під час військо-
вих дій. Крім цього, враховуючи особливу 
актуальність цієї проблематики для України 
видається важливим залучення ресурсів та 
можливостей ЄС, зокрема, шляхом залучен-
ня експертів для приведення національного 
законодавства щодо поводження з відходами 
до європейських та світових стандартів. 

Важливим аспектом є прийняття Закону 
України Про упаковку та відходи упаковки, а 
також закріплення у ньому норми, яка б не 
тільки стимулювала громадськість до роз-
дільного збирання та правильного позбуван-
ня відходів, а й запроваджувала відповідаль-
ність за не дотримання такої системи. 
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ПРАВОВІ РЕЖИМИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

У статті описуються основні режими поводження з іноземними інвестиціями, що передбачені в багатосто-
ронніх та двосторонніх угодах про захист інвестицій. Аналізуються різні підходи до трактування зазначених 
режимів в практиці вирішення інвестиційних спорів, а також проблемні ситуації, пов’язані з таким трактуванням.

Ключові слова: режим іноземних інвестицій, режим найбільшого сприяння, національний режим, спра-
ведливий режим, режим мінімально допустимого стандарту захисту, режим повного захисту та безпеки.

В статье описываются основные режимы обращения с иностранными инвестициями, которые предус-
мотрены в многосторонних и двусторонних соглашениях о защите инвестиций. Анализируются различные 
подходы к трактовке указанных режимов в практике разрешения инвестиционных споров, а также проблем-
ные ситуации, связанные с такой трактовкой. 

Ключевые слова: режим иностранных инвестиций, режим наибольшего благоприятствования, 
национальный режим, справедливый режим, режим минимально допустимого стандарта защиты, режим 
полной защиты и безопасности.

The article describes the basic standards of treatment of foreign investments provided in multilateral and bilat-
eral investment treaties. Different approaches to the interpretation of these standards in practice of settlement of 
investment disputes and problem situations associated with this interpretation are analysed.

Key words: standards of treatment of investments, MFN, most favoured nation treatment, national treatment, 
fair and equitable standard of treatment, international minimum standard of treatment, international minimum 
standard of treatment.

Міжнародні інвестиційні угоди, при чому 
як двосторонні, так і багатосторонні, а також 
національне інвестиційне законодавство ба-
гатьох країн передбачають низку стандартів 
або режимів «поводження» з іноземними ін-
вестиціями, які у цій статті умовно назвемо 
«правові режими іноземних інвестицій».

Можна виділити наступні правові режими 
іноземних інвестицій:

• Національний режим інвестицій 
(national treatment);

• Справедливий режим поводження з 
інвестиціями (fair and equitable standard of 
treatment); 

• Режим найбільшого сприяння (most 
favoured nation treatment).

• Режим мінімально допустимого стан-
дарту захисту (international minimum standard 
of treatment);

• Режим повного захисту та безпеки 
(international minimum standard of treatment)  
[1, 201].

Як правило, інвестиційні угоди містять 
окрему статтю щодо режиму інвестицій і вка-
зані режими комбінуються.

Так,  наприклад, стаття 2 двосторонньої 
угоди між Китаєм та Швецією наступним чи-
ном формулює режими поводження з інозем-
ними інвестиціями:

«(1) Кожна Договірна Сторона повинна за-
вжди забезпечувати справедливий режим ін-
вестиціям, що надходять від інвесторів іншої 
Договірної Сторони;

(2) Інвестиціям з будь-якої Договірної Сто-
рони на території іншої Договірної Сторони 
повинен бути забезпечений режим не менш 
сприятливий, ніж забезпечений інвестиціям 
будь-якої третьої сторони.»  

Як бачимо, у вказаний угоді комбінуються 
справедливий режим інвестицій та режим най-
більшого сприяння.

Стаття 3 Угоди між Україною і Республікою 
Австрія про сприяння та взаємний захист ін-
вестицій передбачає наступне:

«(1)Кожна Договірна Сторона надає ін-
весторам іншої Договірної Сторони режим не 
менш сприятливий ніж той, який вона надає 
своїм власним інвесторам та їх інвестиціям або 
інвесторам будь-якої третьої Держави та їх ін-
вестиціям.»

В цьому випадку з режимом найбільшого 
сприяння комбінується національний режим.

Національний режим (national treatment)
Національний режим іноземних інвести-

цій означає, що іноземні суб’єкти господар-
ської діяльності, які здійснюють діяльність на 
території певної держави, мають обсяг прав і 
обов’язків не менший, ніж національні суб’єкти 
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господарської діяльності такої держави при та-
ких самих умовах. Відповідно, задекларований 
національний режим поводження з іноземними 
інвестиціями означає, що якщо певна держава 
запроваджує окремі преференції для національ-
них суб’єктів господарювання, аналогічні пре-
ференції мають бути запроваджені і для інозем-
них суб’єктів, яким така держава зобов’язалася 
надати національний режим [1, 201].

Саме національний режим іноземних ін-
вестицій стандартом поводження з іноземни-
ми інвестиціями, прийнятим в Україні. Так, 
стаття 7 Закону України «Про режим інозем-
ного інвестування» від 19.03.1996 передба-
чає що для іноземних інвесторів на території 
України  встановлюється національний    ре-
жим   інвестиційної   та   іншої   господарської 
діяльності,  за винятками, передбаченими за-
конодавством України та міжнародними дого-
ворами України.

Міжнародні угоди, стороною яких є Укра-
їна, можуть передбачати інші режими пово-
дження з інвестиціями окремих країн.

Існує думка, що національний режим є 
найбільш важливим стандартом поводження 
з іноземними інвестиціями, що передбаче-
ний міжнародними інвестиційними угодами. 
Саме національний режим, разом з режимом 
найбільшого сприяння, лежить в основі пра-
ва Світової організації торгівлі.  В той же час, 
забезпечення цього стандарту є часто про-
блематичним, оскільки він може торкатися 
досить чутливих економічних та політичних 
аспектів функціонування держави. Цікавим 
є те, що жодна з світових держав досі не на-
давала іноземним інвестиціям національний 
режим без певних застережень, обмежень або 
виключень. Відповідно, національний режим, 
передбачений в багатьох міжнародних угодах, 
як правило, не є абсолютним [2, 1].  

Досить поширеним в практиці міжнарод-
них інвестиційних угод є прямі виключення з 
національного режиму (зокрема, секторальні 
обмеження) (так званий «негативний перелік 
виключень») або виключний перелік сфер, 
в яких національний режим застосовуються 
(«позитивний перелік»). Наприклад, угода 
НАФТА містить вимогу щодо надання на-
ціонального режиму, однак Мексика шляхом 
спеціального застереження передбачила пе-
релік секторів економіки, на які не поширю-
ється зобов’язання щодо надання національ-
ного режиму (передбачений в національному 
інвестиційному законодавстві Мексики). Так 
само, Канадо-Тайська двостороння угода про 
взаємних захист інвестицій містить перелік 

секторів, в яких іноземні інвестиції в Тайланді 
забороняються або потребують обов’язкового 
залучення національного суб’єкта [1, 203].  

Крім того, існує низка загальноприйнятих 
виключень з принципу національного режиму 
інвестицій, визнаних більшістю держав, таких 
як сфери охорони здоров’я, питання безпеки та 
моралі, а також національної безпеки. Однак ці 
виключення містяться не у всіх міжнародних 
інвестиційних угодах, особливо не в двосто-
ронніх.

В ЗУ «Про режим іноземного інвестуван-
ня» передбачено, що законами України  можуть  
визначатися  території,   на   яких діяльність   
іноземних  інвесторів  та  підприємств  з  іно-
земними інвестиціями  обмежується  або  за-
бороняється,  виходячи  з  вимог забезпечення 
національної безпеки. 

Основним завданням національного режи-
му є забезпечення конкурентної рівності націо-
нальних та іноземних інвесторів, однак досить 
часто цієї задачі важко досягнути фактично, 
оскільки вона потребує чіткого визначення 
критеріїв, за якими необхідно порівнювати 
відношення до національних та іноземних ін-
весторів. Так, наприклад, національний режим 
передбачає формальну рівність між іноземни-
ми та національними інвесторами, однак дуже 
часто національні інвестори, які перебувають 
на стадії становлення, тобто ще тільки почина-
ють розвиватися, можуть, через застосування 
національного режиму, бути поставлені в менш 
сприятливе економічне становище у порівнян-
ні з більш економічно сильними іноземними ін-
весторами (транснаціональні корпорації). Для 
врегулювання такої «економічної асиметрії» 
часто необхідно вдаватися до виключень з на-
ціонального режиму [2, 2]. 

Слід зазначити, що національний режим 
може мати як позитивний, так і негативний 
ефект для іноземного інвестора, оскільки санк-
ції та обмеження, які можуть бути застосовані 
щодо національних суб’єктів господарювання 
можна поширити і на іноземних інвесторів, об-
ґрунтовуючи такий підхід застосуванням націо-
нального режиму.

Справедливий режим (fair and equitable 
treatment)

Більшість міжнародних інвестиційних угод 
містять положення про надання іноземним ін-
вестиціям «справедливого режиму» або «спри-
ятливого і справедливого режиму». 

Так, наприклад, Угода між Урядом України 
та Урядом Аргентинської Республіки про спри-
яння та взаємний захист інвестицій містить на-
ступне формулювання:
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(1) Кожна Договірна Сторона забезпечить 
сприятливий і справедливий режим щодо ін-
вестицій або прибутків інвесторів іншої Дого-
вірної Сторони, та надаватиме їм режим, який 
є не менш сприятливим, ніж той, що надається 
інвестиціям та прибуткам своїх власних інвес-
торів або інвесторів третіх країн, який з них 
більш сприятливий.

Слід зазначити, що концепція «справедливо-
го режиму» набула досить вагомого значення в 
міжнародних інвестиційних відносинах і, осо-
бливо, в сфері вирішення міжнародних інвести-
ційних спорів, оскільки цей стандарт регулярно 
використовується позивачами-інвесторами в 
спорах проти приймаючих держав, і часто до-
сить успішно. Стандарт «справедливого режи-
му» довів своє значення в якості ефективного 
інструменту для захисту прав інвесторів, однак, 
в той же час, його застосування також пов’язане 
з низкою невизначеностей та ризиків.

В першу чергу, це саме формулювання 
«справедливий» або «сприятливий і справед-
ливий», яке створює плідне середовище для 
дуже широкого трактування. І багато арбі-
тражних трибуналів, розглядаючи інвестицій-
ні спори дійсно трактували зазначене поняття 
надзвичайно широко, включаючи до нього 
зобов’язання держав діяти послідовно, прозо-
ро, обґрунтовано, уникаючи невизначеності, 
упередженості або дискримінації у будь-якій 
формі для забезпечення належного процесу 
прийняття рішень, що має задовольняти право-
мірні очікування іноземного інвестора.  Такий 
широкий перелік зобов’язань по відношенню 
до іноземного інвестора не завжди є виправ-
даним, особливо коли мова йде про країни, шо 
розвиваються.

Другим проблемним питанням є критерій 
достатності для визначення факту порушення 
державою свого зобов’язання забезпечити спра-
ведливий режим інвестиціям.  

В третю чергу, необхідно враховувати необ-
хідність дотримання розумного балансу між 
захистом інвестицій та іншими ключовими за-
вданнями приймаючої держави, такими як за-
безпечення внутрішніх інтересів держави та 
публічного порядку [4, 13].

Оскільки поняття «справедливого режиму» 
часто трактувалося в різних справах у порах 
між інвесторами та приймаючими державами, 
сутнісний зміст поняття «сприятливий і спра-
ведливий режим» визначався арбітражними 
судами у кожному випадку окремо, і, слід за-
значити, що процес «кристалізації» визначен-
ня цього поняття постійно триває в процесі 
вирішення інвестиційних спорів. Безперечно, 

в кожному окремому випадку відповідний суд 
трактує положення щодо справедливого режи-
му виходячи з положень конкретної угоди про 
захист інвестицій, однак, варто відмітити, що в 
процесі трактування зазначеного поняття, було 
досягнуто певних спільних висновків щодо 
того, що саме має містити в собі поняття «спра-
ведливий режим» незалежно від того, як саме 
цей режим сформульований в тій чи іншій уго-
ді. Відповідно, було визначено п’ять основних 
принципів, що мають включатися в поняття 
«справедливий режим захисту інвестицій»:     

а) Заборона явної упередженості в проце-
сі прийняття рішень, тобто заходів чи дій, що 
застосовуються/вчиняються виключно на під-
ставі упередженого ставлення або без законної 
підстави чи раціонального пояснення;

б)Заборона відмови в праві на справедливий 
суд та нехтування фундаментальними принци-
пами належного судочинства;

в) Заборона вибіркової дискримінації на 
основі вочевидь неправомірних підстав, таких 
як стать, раса або релігійні переконання;

г) Заборона насильства, примусу та заляку-
вання по відношенню до інвесторів;

д) Захист законних очікувань інвесторів, 
що зумовлені конкретними заявами з боку 
держави або заходами, направленими на сти-
мулювання інвестицій, однак з урахуванням 
права приймаючої держави здійснювати ре-
гулювання інвестиційної діяльності з метою 
захисту загальнодержавних інтересів або пу-
блічного порядку[4, 16].

Приймаючи до уваги зазначені принципи, 
необхідно підкреслити, що для забезпечення 
адекватного балансу між інтересами інвесто-
ра та приймаючої держави, при вирішенні ін-
вестиційних спорів необхідно брати до уваги 
також поведінку інвестора в кожному конкрет-
ному випадку. Так, наприклад, неправомірні 
дії з боку інвестора можуть слугувати підста-
вою для втручання з боку держави. Також су-
дам необхідно враховувати досить природні 
зобов’язання інвестора здійснити детальний 
попередній аналіз ризиків інвестування в ту чи 
іншу країну, а також здійснювати раціональне 
управління своїми інвестиціями. Врахування 
вказаних факторів дозволить в кожному кон-
кретному випадку приймати обґрунтоване та 
збалансоване рішення в інвестиційному спорі, 
включаючи розмір збитків [4,17].   

Режим найбільшого сприяння (most favoured 
nation treatment)

Режим найбільшого сприяння (або режим 
найбільш сприятливої нації, РНС) – це не менш 
сприятливий режим, який надається державами 
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одна одній у міжнародному договірному поряд-
ку у сфері торгівлі, мореплавства, правового 
становища громадян, мит тощо, ніж той, який 
наданий чи буде наданий кожною зі сторін, що 
домовляються, будь-якій третій країні [5, 3].

Надання РНС інвестору означає, що такому 
інвестору та його інвестиції буде надаватись 
приймаючою країною режим не менш сприят-
ливий, ніж надається такою приймаючою дер-
жавою інвестору будь-якої третьої країни.

Положення щодо РНС містяться в більшості 
як двосторонніх так і багатосторонніх інвести-
ційних угод. Хоча надання РНС є досить при-
роднім зобов’язанням приймаючої держави, 
яке, на думку деяких, випливає з принципу рів-
ності держав, відсутність положення щодо та-
кого режиму в інвестиційній угоді, як правило, 
означає відсутність відповідного зобов’язання, 
що формально дає можливість приймаючій 
державі дискримінувати інвесторів з певних 
держав по відношенню до інших.

РНС протягом століть був центральним 
принципом міжнародної торгової політики і 
його витоки сягають 12 століття, хоча сам тер-
мін з’явився в 17 столітті. Положення щодо на-
дання РНС набули поширення в міждержавних 
торгових угодах в 15 та 16 століттях – в період 
активного розвиту торгівлі. США включили це 
положення в свою першу міжнародну угоду – 
Договір з Францією 1778 року. В 19 та 20 сто-
літтях включення положення про РНС в міжна-
родні торгові угоди стає усталеною практикою. 
Зобов’язання надавати РНС було включено до 
Гаванської Хартії – попередника угоди ГАТТ.

Важливість принципу РНС підтверджуєть-
ся тим, що положення щодо РНС в угоді ГАТТ 
(Стаття 1) та ГАТС (Стаття 2) передбачають на-
дання режиму «негайно і безумовно».

Договірні положення про надання РНС є до-
сить різними, в залежності від угоди. Різняться 
вони як за обсягом, так і за контекстом. Багато з 
них містять обмеження, які прямо виключають 
окремі сфери суспільного та економічного жит-
тя держави з загального правило про надання 
РНС. Такі сфери можуть включати регіональну 
економічну інтеграцію, питання податків, суб-
сидій чи державних закупівель. 

В контексті вирішення міжнародних ін-
вестиційних спорів цікавим є те, що у ви-
падку включення умови про РНС в угоду, 
іноземний інвестор може прямо використати 
положення будь-якої іншої інвестиційної уго-
ди, укладеної приймаючою державою, якщо 
її положення виявляться більш сприятливи-
ми, ніж положення угоди з його державою. 
Відповідно, інвестор може використовувати 

більш зручні або сприятливі положення щодо 
вирішення спорів, передбачені в угодах, шо 
укладені приймаючою державою з іншими 
країнами. Це може мати непередбачувані 
наслідки для приймаючої держави. Особли-
во складною для приймаючої держави може 
виявитися ситуація, коли укладається бага-
тостороння угода про захист інвестицій, що 
містить умову про надання РНС. В такому 
випадку, кількість інвесторів з різних держав, 
що можуть використовувати більш сприятли-
ві положення будь-якої майбутньої двосто-
ронньої угоди про захист інвестицій значно 
збільшується. Такого результату може бути 
досягнуто ненавмисне, відповідно, державам 
необхідно уважно ставитись до формулювань 
в інвестиційних угодах, що ними укладають-
ся. Наприклад, у ситуації, коли держава є 
членом певного регіонального економічного 
об’єднання, вона надає певні привілеї іншим 
державам-членам цього об’єднання. Для того, 
щоб не допустити автоматичного поширення 
цих привілеїв на державу, з якою укладаєть-
ся двостороння угода про захист інвестицій, 
що містить умову про РНС, ці привілеї мають 
бути прямо виключені з сфери застосування 
умови про РНС [1, 204].  

Режим мінімально допустимого стандар-
ту захисту (international minimum standard of 
treatment)

Досить цікавим, також у в контексті аналізу 
режимів поводження з іноземними інвестиція-
ми, є так званий «режим мінімально допусти-
мого стандарту захисту». Поняття «мінімально 
допустимого стандарту захисту» іноземців та 
їх майна (інвестицій) є фактично міжнародно-
правовим звичаєм, що бере свій початок ще з 
часів Стародавньої Греції та який еволюціо-
нував в епохи Середньовіччя, Колоніалізму та 
Просвітництва.

Організація економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР) визначає стандарт міні-
мально допустимого захисту наступним чином:

«Міжнародний мінімально допустимий 
стандарт є нормою міжнародного звичаєво-
го права, що регулює відношення приймаю-
чої держави до іноземців та передбачає міні-
мальний перелік принципів (стандартів), які 
будь-яка країна, незважаючи на її національне 
законодавство та правозастосовну практику, 
повинна дотримуватись при поводженні з іно-
земцями та їх майном.» [3, 10]

Який саме стандарт поводження з іноземця-
ми можна вважати «мінімально допустимим»? 
Насправді, на цю тему було написано досить ба-
гато наукових робіт і дослідження цього питання 
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може бути темою окремої статті. Для цілей цієї 
статті вважаємо за достатнє обмежитися визна-
ченням зі справи Neer. (U. S.) v. Mexico (1926), 
яке і дотепер вважається одним з найбільш вда-
лих. Відповідно до зазначеного визначення, дії, 
що порушують мінімально допустимий стан-
дарт поводження з іноземцями є «дії, що можна 
прирівняти до грубого порушення закону, умис-
ного злочину чи злочинної бездіяльності або 
недостатні дії зі сторони держави, що настільки 
суперечать міжнародним стандартам, що будь-
яка розсудлива та неупереджена людина не ва-
гаючись визнає їх недостатність.» Крім цього, 
для того, щоб такий стандарт вважався міжна-
родним звичаєм, необхідна стала практика його 
застосування державами [6]. 

Оскільки режим мінімально допустимого 
стандарту захисту є, фактично, міжнародно-
правовим звичаєм, держави мають дотримува-
тися його апріорі і без закріплення у відповід-
них угодах. Як він співвідноситься з іншими, 
«конвенційними» режимами поводження з ін-
вестиціями? 

Очевидно, що такі поняття, як «національний 
режим» або «режим найбільшого сприяння» є 
ширшими поняттями, ніж «мінімальний стан-
дарт захисту». Однак, що стосується «справед-
ливого режиму», ситуація не така однозначна.

Ще нещодавно вважалося, що поняття «міні-
мальний стандарт захисту» є поняттям вужчим, 
ніж справедливий режим. Однак, цей підхід 
було змінено в спорі між американським інвес-
тором та Канадою відповідно до угоди НАФТА 
(North American Free Trade Agreement, NAFTA) в 
1999 році. Арбітражний суд в цій справі прирів-
няв справедливий режим поводження з інвести-
ціями та режим повного захисту до мінімально 
допустимого стандарту захисту іноземців відпо-
відно до міжнародного звичаєвого права [6].

Нові модельні двосторонні інвестиційні уго-
ди США та Канади повторюють цю формулу.

Хоча вказані підходи поки що не набули ши-
рокомасштабного застосування в практиці ви-
рішення спорів на основі інших інвестиційних 
угод, можна стверджувати, що тенденція при-
рівнювання справедливого режиму поводження 
з інвестиціями до мінімально допустимого стан-
дарту захисту іноземців має шанси досить скоро 
стати загальноприйнятою практикою.

Режим повного захисту та безпеки (full 
protection and security)

Часто умови про режим іноземних інвестицій 
містять формулювання про надання інвестиціям 
режиму «повного захисту і безпеки» на терито-
рії приймаючої держави. Наприклад, Угода між 
Урядом України та Урядом Арабської Республі-
ки Єгипет про сприяння та взаємний захист ін-
вестицій містить наступне формулювання:

«Стаття 3 (1) Інвестиції інвесторів будь-якої 
зі Сторін у всякий час користуватимуться спра-
ведливим та неупередженим ставленням та 
отримуватимуть повний захист і безпеку на те-
риторії іншої Сторони.»

Арбітражна практика вирішення міжнарод-
них інвестиційних спорів відносить цей режим, 
як і режим мінімально допустимого стандарту 
захисту, до міжнародно-правового звичаю. Трак-
тування цього режиму органами вирішення спо-
рів зводиться до того, що для дотримання цього 
режиму держава повинна забезпечувати, щоб 
силові структури держави не використовували-
ся для пошкодження майна інвестора, а також 
забезпечувати належну охорону інтересів інвес-
тора від насильницьких дій, якщо такі дії можна 
передбачити. Існує тенденція більш широкого 
трактування зазначеного поняття органами вирі-
шення інвестиційних спорів, що також включає 
обов’язок приймаючої держави забезпечувати 
стабільність інвестицій [1, 205].

Висновок. Як випливає з опису основних 
правових режимів іноземних інвестицій, наве-
деного в статті, вони є досить різноманітними 
та часто можуть перетинатись один з одним в 
контексті взаємовідносин приймаючої держави 
з тим чи іншим інвестором. Для достатнього 
контролю за взаємовідносинами з іноземними 
інвесторами, кожній приймаючій державі необ-
хідно прискіпливо ставитись до формулювань 
щодо правового режиму інвестицій. Необхідно 
завжди пам’ятати, що укладенню кожної дво-
сторонньої або багатосторонньої угоди передує 
переговорний процес, під час якого можна домо-
витись про виключення, специфічні формулю-
вання та застереження. Такий підхід дозволить 
створити прозоре та передбачуване середовище 
взаємодії з іноземними інвесторами не йдучи 
на компроміс у питаннях національної безпеки 
держави чи публічного порядку. 
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РОЗДІЛ 9 
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ДО ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОСУДДЯ 
В УКРАЇНІ ТА ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

В статті розкривається порядок та організація здійснення конституційного правосуддя в Україні та Ли-
товській Республіці, аналізується досвід у цій сфері Литви, надається характеристика суб’єктів звернення 
до конституційних судів України та Литовської Республіки, питання щодо запровадження конституційної 
скарги в українське законодавство.

Ключові слова: Конституційний Суд, порядок здійснення конституційного правосуддя, порівняльна ха-
рактеристика судів, конституційне законодавство, Конституція України.

В статье раскрывается порядок и организация осуществления конституционного правосудия в Украи-
не и Литовской Республике, анализируется опыт в этой сфере Литвы, дается характеристика субъектов 
обращения в конституционные суды Украины и Литовской Республики, раскрывается вопрос о введении 
конституционной жалобы в украинское законодательство.

Ключевые слова: Конституционный Суд, порядок осуществления конституционного правосудия, срав-
нительная характеристика судов, конституционное законодательство, Конституция Украины.

The article reveals the order and organization of constitutional justice in Ukraine and the Republic of Lithuania, 
analyzes the experience in this field in Lithuania, describes the treatment of subjects in the constitutional courts 
of Ukraine and the Republic of Lithuania, revealed the introduction of the constitutional complaint in the Ukrainian 
legislation.

Key words: Constitutional Court, the procedure of constitutional justice, comparative characteristics of courts, 
constitutional law, the Constitution of Ukraine.

Сьогодні конституційне правосуддя стало 
невід’ємним інститутом демократичної та пра-
вової держави. Завданням органів правосуддя є 
по-перше забезпечення верховенства та право-
вої охорони конституції, розв’язання консти-
туційно-правових конфліктів, припинення дії 
неконституційних актів. Ефективна дія консти-
туційного правосуддя має важливе значення 
для загального процесу забезпечення непоруш-
ності прав і свобод людини та громадянина, 
функціонування держави на загальнодемокра-
тичних конституційних засадах. Успішне ви-
конання органами конституційного правосуддя 
своїх обов’язків та функцій залежить від ство-
рених державою належних умов для їх діяль-
ності, реального стану їх незалежності. Прак-
тика конституційного правосуддя вказує на те, 
що для суспільства в цілому найважливішими 
є рішення, правові позиції з яких можуть бути 
використані для захисту фундаментальних цін-
ностей держави, основоположних прав і сво-
бод, однак для пересічної людини найбільшу 

вагу матиме рішення, що допоможе захистити 
її особисте право, відновити справедливість, 
вирішити конкретну справу. 

Однак не менш важливим є досвід держав, 
у яких конституційне правосуддя апробовано у 
часі, реалізується стабільно і ефективно. Корис-
ним з цієї точки зору може стати досвід Литов-
ської Республіки (далі також - Литви) – держави, 
в якій інститут конституційного правосуддя за 
механізмом та принципами найбільш схожий 
українського.

Розпочнемо з характеристики суб’єктів, 
які мають право подати відповідне клопотан-
ня до Конституційного Суду. Так, відповідно 
до положень Конституції Литовської Респу-
бліки, розглянутих в попередньому розділі, 
право звернутись до Конституційного Суду 
щодо конституційності правового акту закрі-
плено за: 

- урядом, групами в складі не менше 1/5 всіх 
членів Сейму, та судами – по справах, що стосу-
ються закону чи іншого акту, прийнятого Сеймом; 
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- групами, що складаються з не менше 1/5 
всіх членів Сейму та судами – по справах, що 
стосуються акту Президента Республіки, 

- групами, що складаються з щонайменше 
1/5 всіх членів Сейму, судами та Президентом 
Республіки – по справах стосовно урядових 
актів. Конституційний Суд приймає судові по-
станови з цих питань. 

Відповідно до Конституції України, Кон-
ституційний Суд України за зверненням 
Президента України або Кабінету Міністрів 
України дає висновки про відповідність Кон-
ституції України чинних міжнародних дого-
ворів України або тих міжнародних договорів, 
що вносяться до Верховної Ради України для 
надання згоди на їх обов’язковість. За звернен-
ням Верховної Ради України Конституційний 
Суд України дає висновок щодо додержан-
ня конституційної процедури розслідування 
і розгляду справи про усунення Президента 
України з поста в порядку імпічменту.

Дані суб’єкти деталізовані в ст.ст. 40, 41 та 
43 Закону України “Про Конституційний Суд 
України”. Так, суб’єктами права на консти-
туційне подання з питань прийняття рішень 
Конституційним Судом України щодо консти-
туційності законів та інших правових актів 
Верховної Ради України, актів Президента 
України, актів Кабінету Міністрів України, 
правових актів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим є Президент України, не 
менш як сорок п’ять народних депутатів Укра-
їни (підпис депутата не відкликається), Верхо-
вний Суд України, Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим.

Суб’єктами права на конституційне звер-
нення з питань надання висновків Консти-
туційним Судом України щодо офіційного 
тлумачення Конституції та законів України, є 
громадяни України, іноземці, особи без грома-
дянства та юридичні особи.

Стаття 41 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України» встановлює доволі дифе-
ренційоване коло суб’єктів конституційного 
подання. Так, суб’єктами на конституційне 
подання з питань дачі висновків Конститу-
ційним Судом України щодо відповідності 
Конституції України чинних міжнародних до-
говорів України або тих міжнародних догово-
рів, що вносяться до Верховної Ради України 
для надання згоди на їх обов’язковість та по-
рушення Верховною Радою Автономної Рес-
публіки Крим Конституції України або законів 
України є Президент України. Щодо конститу-
ційного подання стосовно додержання консти-

туційної процедури розслідування і розгляду 
справи про усунення Президента України з 
поста в порядку імпічменту в межах, визначе-
них статтями 111 та 151 Конституції України, 
відповідності проекту закону про внесення 
змін до Конституції України вимогам статей 
157 і 158 Конституції України та порушення 
Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим Конституції України або законів Украї-
ни суб’єктом конституційного подання є Вер-
ховна Рада України.

Кабінет Міністрів України має доволі обме-
жене коло питань щодо яких він може здійсню-
вати подання до Конституційного Суду Укра-
їни. Так, відповідно до ст. 41 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» він може 
направляти подання лише щодо відповідності 
Конституції України чинних міжнародних до-
говорів України або тих міжнародних догово-
рів, що вносяться до Верховної Ради України 
для надання згоди на їх обов’язковість.

Щодо офіційного тлумачення Конституції 
та Законів України то суб’єктами конституцій-
ного подання є Президент України, не менш 
як сорок п’ять народних депутатів України 
(підпис депутата не відкликається), Уповно-
важений Верховної Ради України з прав люди-
ни, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів 
України, інші органи державної влади, Верхо-
вна Рада Автономної Республіки Крим, орга-
ни місцевого самоврядування.

Таким чином, Конституція України та Кон-
ституція Литовської Республіки мають до-
волі диференційований підхід до суб’єктів, 
що мають право звертатись до Конституцій-
ного Суду України. Однак, вищенаведене по-
рівняння свідчить про те, що формулювання 
суб’єктів конституційного подання, яке міс-
титься в українському законодавстві є набага-
то більш заплутаним та громіздким. З іншого 
боку, визначення суб’єктів конституційного 
подання, що міститься в законодавстві Ли-
товської Республіки є набагато більш ємким і 
точним. Тому ми пропонуємо викласти пере-
лік суб’єктів конституційного подання в укра-
їнському законодавстві більш лаконічніше. 
Наприклад, його можна викласти за зразком 
відповідного законодавства Литовської Респу-
бліки в наступному формулюванні.

Право на звернення до Конституційного 
Суду щодо конституційності правового акту 
закріплено за: 

- Кабінетом Міністрів України, Президен-
том України – з питань, що стосуються від-
повідності Конституції України чинних між-
народних договорів, або тих міжнародних 
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договорів, що вносяться до Верховної Ради 
України для надання згоди на їх обов’язковість;

- Верховною Радою України - щодо додер-
жання конституційної процедури розслідуван-
ня і розгляду справи про усунення Президента 
України з поста в порядку імпічменту в межах, 
визначених статтями 111 та 151 Конституції 
України, відповідності проекту закону про вне-
сення змін до Конституції України вимогам ста-
тей 157 і 158 Конституції України та порушен-
ня Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим Конституції України або законів України;

- Президентом України, не менш як 45 на-
родними депутатами України (підпис депутата 
не відкликається), Верховним Судом України, 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав 
людини, Верховною Радою Автономної Респу-
бліки Крим щодо конституційності законів та 
інших правових актів Верховної Ради України, 
актів Президента України, актів Кабінету Міні-
стрів України, правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим;

Суб’єктами права на конституційне звер-
нення з питань дачі висновків Конституційним 
Судом України щодо офіційного тлумачення 
Конституції та законів України, є громадяни 
України, іноземці, особи без громадянства та 
юридичні особи.

Таке формулювання, на нашу думку, є більш 
лаконічним і в той же час більш точно відобра-
жає коло осіб, що можуть звернутись до Консти-
туційного Суду України. 

Цікавою особливістю діяльності Конститу-
ційного Суду Литовської Республіки є наявність 
у нього додаткових повноважень порівняно із 
Конституційним Судом України. 

Відповідно до статті 105 Конституції Литов-
ської Республіки Конституційний Суд розглядає 
та приймає рішення про відповідність законів 
Литовської Республіки та інших прийнятих Сей-
мом актів Конституції Литовської Республіки.

Конституційний Суд дає висновки щодо того:
1) чи були порушення законів про вибори в 

ході виборів Президента Республіки або членів 
Сейму;

2) чи дозволяє стан здоров’я Президента Рес-
публіки виконувати їм надалі свої обов’язки;

3) чи не суперечать міжнародні договори Ли-
товської Республіки Конституції;

4) суперечать Конституції конкретні дії чле-
нів Сейму та державних посадових осіб, щодо 
яких порушено справу про імпічмент.

В українському законодавстві подібні  по-
вноваження (окрім дачі висновків щодо відпо-
відності міжнародних договорів Конституції 
України) за Конституційним Судом України не 

закріплені. Вирішення питання щодо можли-
вості виконання Президентом своїх повнова-
жень за станом здоров’я входить до компетен-
ції Верховного Суду України.

На сьогоднішній день Верховний Суд 
України, за словами його колишнього очіль-
ника В.Т. Маляренка, буквально завалений 
справами. У  Верховному Суді перебуває 
більше 80 тисяч справ, більшість з яких не 
має судової перспективи. Для виправлен-
ня ситуації пропонується передача функцій 
Верховного Суду України іншими органам 
системи судоустрою України, що дозволить 
вирішити значну кількість проблем, які нако-
пичились у судовій системі України.

Тому, на нашу думку, ефективним було б за-
позичення в українське законодавство повно-
важень Конституційного Суду України щодо 
вирішення питання порушення законів про ви-
бори в ході виборів Президента або депутатів 
Верховної Ради України та відповідності Кон-
ституції конкретних дій депутатів Верховної 
Ради України. 

Це допоможе розвантажити Верховний Суд 
України та посилить значення єдиного органу 
конституційної юрисдикції в системі органів 
державної влади.

Розглядаючи зарубіжний досвід, що може 
бути запозичений в українському законодавстві 
не можна оминути увагою два дискусійних пи-
тання сучасного конституційного права, а саме 
неможливості виправлення власної помилки 
Конституційним Судом України та перспектив 
запровадження конституційної скарги в Укра-
їні.

Так, деякі науковці зазначають про те, що 
серйозною вадою інституту конституційного 
правосуддя є неможливість виправлення су-
дом власної помилки. Як зазначає Р.Мартинюк, 
обов’язковість рішень Конституційного Суду 
України зокрема у справах щодо офіційного 
тлумачення, стосується й самого органу кон-
ституційної юрисдикції. На думку вченого, 
Конституційний Суд України, по суті, уповно-
важений діяти за принципом внутрішнього 
прецеденту, зв’язує себе власними рішеннями 
і може відмовитись від них лише за результа-
тами зміни норм, які вони тлумачили. Консти-
туційний Суд України, попри його виключне 
право виносити остаточні рішення в межах 
вирішення питань, що складають його компе-
тенцію, як і будь-який орган державної влади 
не застрахований він помилкових (повністю чи 
принаймні в частині) рішень, через що може 
виникнути ситуація коли суд виявляється зму-
шеним слідувати своїм власним хибним рішен-
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ням (висновкам), і водночас, він має стояти на 
сторожі принципу верховенства Основного За-
кону України. 

Таку ж саму думку висловлює С.М. Сидо-
ренко, який зазначає про те, що подальші дослі-
дження правового статусу органу конституцій-
ної юрисдикції повинні розглянути принаймні 
питання про можливість виправлення Консти-
туційним Судом України власної помилки у ви-
несенні рішення чи даванні висновку.

Ми не розділяємо подібної позиції і вважає-
мо, що запровадження в законодавство можли-
вості перегляду власної помилки Конституцій-
ним Судом України зменшить відповідальність 
суддів Конституційного Суду України та не-
гативно вплине на якість його висновків та рі-
шень. 

Проблемним в сучасній правовій практиці 
є належне виконання судових рішень, зокрема 
Конституційного Суду України. Як зазначають 
фахівці Міністерства юстиції України, хоча рі-
шення і висновки Конституційного Суду Укра-
їни є обов’язковими до виконання, однак не всі 
державні органи належним чином реагують на 
деякі з них, зокрема, своєчасно не вносять від-
повідні зміни до нормативно-правових актів у 
зв’язку з визнанням неконституційними їх по-
ложень, що призводить до тимчасових прога-
лин, невизначеності у правовому регулюванні 
суспільних відносин.

Неостаточність рішень та висновків Консти-
туційного Суду України лише зменшить його 
значення в системі органів державної влади та 
погіршить існуючу ситуацію щодо виконання 
рішень Конституційного Суду України. Тому ми 
вважаємо недоцільним впровадження в україн-
ське законодавство норми про можливість пере-
гляду рішень Конституційного Суду України.

Нам імпонує позиція законодавця виражена 
в статті 63 Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України» відповідно до якої рішення і 
висновки Конституційного Суду України моти-
вуються письмово, підписуються окремо суд-
дями Конституційного Суду України, які голо-
сували за їх прийняття і які голосували проти їх 
прийняття, та оприлюднюються. Вони є оста-
точними і не підлягають оскарженню, а також 
норма закріплена в статті 59 Закону Литовської 
Республіки «Про Конституційний Суд» відпо-
відно до якої постанови Конституційного Суду 
є остаточними та не підлягають оскарженню. 

Також дискусійним є питання щодо запро-
вадження конституційної скарги в українське 
законодавство. Як зазначає Н.Мішина, термін 
«конституційна скарга», розуміється вченими 
по-різному. При визначенні конституційної 

скарги вчені майже одностайно виокремлюють 
такі її ознаки, як: 

1) подання фізичною особою (особисто або 
через представника); 

2) приводом для подання конституційної 
скарги можуть бути акти або дії (бездіяльність) 
органів публічної влади або їх посадових осіб. 

Як зазначає П.Ткачук, інститут конститу-
ційної скарги дає можливість громадянину 
або об’єднанню громадян звернутися до суду з 
приводу порушення їхніх конституційних прав 
і свобод законом, який застосовувався або має 
застосовуватися у конкретній справі в судах за-
гальної юрисдикції чи в інших органах. І суд 
має вирішити питання щодо конституційності 
цього закону. Якщо він визнає його неконсти-
туційним, то справа громадянина повинна бути 
переглянута компетентним органом у звичай-
ному порядку. 

Деякі дослідники зазначають про те, що, 
наявність інституту конституційної скарги роз-
ширює значення установчої діяльності народу 
з формування органів первинного представни-
цтва за допомогою якого установлення прояв-
ляється не лише у факті формальної легітимації 
влади цих органів (Президента й парламенту) 
шляхом волевиявлення громадян на виборах, а 
й у визначенні меж і векторів їхньої діяльності, 
вихід за які у вигляді нормативних рішень, що 
порушують права людини, стримується наявніс-
тю можливості конституційного оскарження.

М. Гультай зазначає про те, що на стадії 
звернення зі скаргою скаржник має врахову-
вати два важливих моменти, які впливають на 
прийнятність конституційної скарги:

1. Скарга має стосуватися виключно пору-
шення (скасування, обмеження) конституцій-
них прав і свобод скаржника, а не будь-яких 
прав осіб, передбачених чинним законодав-
ством. Конституційність прав і свобод означає, 
що вони або прямо закріплені в тексті Консти-
туції, або випливають із розуміння її змісту. 

2. За своїм конституційно-правовим статусом 
Конституційний Суд не виконує ролі четвертої 
судової інстанції в системі судів загальної юрис-
дикції. Відповідно, скаргу не слід розглядати як 
форму додаткової касації. Сама по собі незгода 
скаржника з попередніми судовими рішеннями, 
якими йому було відмовлено в захисті певного 
права, не дає підстав для звернення до органу 
конституційної юрисдикції.

3. Конституційний Суд України не є суб’єктом 
нормотворчості, тобто скарга не може виражати 
незгоду зі встановленим правовим регулюван-
ням певного питання, якщо воно не суперечить 
Конституції.
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4. Конституційна скарга не має підміняти 
захист особою своїх прав у судах загальної 
юрисдикції.

5. Конституційна скарга має подаватися 
саме в разі невідповідності положення певного 
закону чи іншого нормативно-правового акта 
нормам або принципам Конституції щодо прав 
людини. У разі ж неоднозначного тлумачення 
законодавчих приписів, не зумовленого некон-
ституційністю закону, суб’єкт має звертатися з 
конституційним зверненням, а не скаргою.

Деякі вчені відмічають те, що за наявності 
жорстких обмежень компетенції Конституцій-
ного Суду (коли він не має права законодавчої 
ініціативи, не може самостійно відкривати кон-
ституційне провадження) цей орган повинен 
мати у своєму розпорядженні такий сильний 
важіль захисту прав і свобод людини, як кон-
ституційна скарга.

Як зазначає С.В. Пілюк, можливість безпо-
середнього звернення осіб до конституційно-
судового механізму захисту своїх прав, сво-
бод і законних інтересів в Україні на сьогодні 
обмежена питаннями офіційного тлумачення 
Конституції України та законів України, у той 
час як з питань здійснення нормоконтролю 

такий захист може мати лише опосередкова-
ний характер. 

Ми не розділяємо оптимізму вищезазначе-
них вчених щодо негайного введення в укра-
їнське законодавство інституту конституційної 
скарги.

Як зазначає відомий конституціоналіст 
В.Шаповал, у нинішній ситуації, коли судо-
ва система в Україні є надто політизованою, 
надання фізичним особам можливості подан-
ня прямої конституційної скарги може погір-
шити рівень правової захищеності громадян. 
На думку вченого, тільки Європейський суд з 
прав людини іноді, у найбільш скандальних 
ситуаціях, вирішує справу по суті і реально, 
без політики.

Дана позиція є слушною, а тому на нашу 
думку, запровадження конституційної скарги в 
українське законодавство можливе лише після 
деполітизації судової системи та системи кон-
ституційного правосуддя зокрема. Досвід Ли-
товської Республіки, яка не дивлячись на член-
ство в ЄС та на значно більші успіхи в сфері 
організації судової системи досі не імплементу-
вала у своє законодавство інститут конституцій-
ної скарги є тому підтвердженням.       

Шаповал В. В.
магістрант
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У статті проаналізовано сутність окремого етапу проведення судової реформи в Україні, методів та за-
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В статье проанализированы сущность отдельного этапа проведения судебной реформы в Украине, 
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Актуальність статті. Існуючі реалії здій-
снення судової влади в Україні (в більшості 
випадків) характеризує її як таку, що не відпо-
відає загальним засадам правосуддя, таким як: 
верховенство права, законність, рівність усіх 
учасників судового процесу перед законом і 

судом, забезпечення доведеності вини та інші. 
У зв’язку з цим вищі представники нинішньої 
влади здійснюють політику, яка направлена на 
зміну представленої ситуації шляхом прийнят-
тя ряду нормативно-правових актів, а також за-
галом задаючи новий вектор розвитку України.
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Здійснення судової реформи в України є 
вкрай важливим етапом на шляху створення 
правової держави. Кожний етап її реалізації 
розглядається під різними кутами як експер-
тами, так і суспільством, що виказує великий 
інтерес до того, що відбувається. 

Постановка проблеми. Питання здійснен-
ня люстрації суддів є важливим і необхідним. 
В той же час, згадуючи проблеми ЗУ «Про 
очищення влади» та реакцію на нього як дер-
жавних експертів (Головне науково-експертне 
управління), так і іноземних (Венеціанська ко-
місія), виникає питання щодо набуття судовою 
реформою ознак популізму, порушення прав 
людини, а також знебарвлення основних посту-
латів здійснення очищення влади.

Постановка завдання. Головним завдан-
ням статті є аналіз та дослідження деяких пи-
тань здійсненням реформи судової влади, їх за-
конність, ефективність та доречність.

Виклад основного матеріалу. Діяльність 
суду повинна базуватись на:

1. його незалежності та самостійності від 
впливу інших гілок влади шляхом ефективного 
розмежування повноважень;

2. здійсненні правосуддя шляхом реалізації 
його демократичних їдей, що вироблені світо-
вою практикою і наукою;

3. дієвому законодавстві про судоустрій;
4. максимальному «наближенні» судів до 

населення;
5. гарантуванні права громадянину на роз-

гляд його справи компетентним, незалежним і 
неупередженим судом та інше.

 Натомість українські суди навряд чи можна 
охарактеризувати таким чином. Яскравим при-
кладом цього є ратифікація Україною у 1997 
році Конвенції про захист прав. Її прийняття 
означало, що держава бере на себе обов’язок 
гарантування права на справедливий суд та 
інші права людини. Ці права також почали за-
хищатися Європейським судом з прав людини. 

Як наслідок, Україна стала однією із перших 
країн по зверненням до Європейського суду з 
прав людини. Здійснювались чисельні порушен-
ня права на справедливий суд (недотримання 
вимог щодо здійснення судочинства в розумні 
строки; залежність суду при прийнятті рішення; 
невмотивованість судових рішень та інші).

Це спричинило низку реформ, зокрема, 
щодо процедури оскарження і виконання судо-
вих рішень, правової допомоги та інше. Участь 
у тодішніх реформах приймала також і Вене-
ціанська комісія (яка і сьогодні є одним із по-
мічників реформації України), висновки якої 
втілювалися у законопроектах, які стосувалися 

судоустрою та судочинства [3].
Як показує час, втілення європейських 

цінностей справедливого суду у діяльність 
українських судів здійснюється вкрай по-
вільно.

Що стосується більш сучасної інформа-
ції, то за результатами соціологічних дослі-
джень 66% українців вважають судову владу 
найбільш корумпованою. За даними Світо-
вого Індексу Правосуддя, Україна у сфері 
«відсутність корупції» в судовій системі 
зайняла 94 місце з 99 проаналізованих кра-
їн (дані станом на 14.10.2014) [6]. Окрему 
проблему становить проблема, яка полягає 
у неможливотсі виконати судове рішення 
(кільких таких рішень національних судів 
складає 70 %, Європейського суду з прав лю-
дини – 90% станом на 2014 рік) [4]. Рівень 
довіри з боку населення до судової влади є 
також досить низьким.

Досить великі труднощі та негаразди у су-
дову сферу принесло прийняття ЗУ «Про су-
доустрій та статус суддів» 7 липня 2010 року. 
Його прийняття спричинило політичну залеж-
ність судової системи, а саме від Адміністрації 
Президента. Вона мала змогу вчиняти вплив на 
суддів наступним чином:

• Підконтрольність ключових кадрових 
органів - Вищої ради юстиції та Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів, а значить - над при-
значенням, переказом і звільненням, тобто всієї 
кар’єрою суддів (в умовах відсутності встанов-
леної законом конкурсної процедури просуван-
ня суддів по службі);

• Підконтрольність системи суддівського 
самоврядування, яка навмисно була створена в 
2010 р. занадто складною, з фактично призна-
чуваними делегатами в ключових органах са-
моврядування, з непропорційним поданням до 
них судів різних юрисдикцій, в результаті чого 
був досягнутий повний контроль над з’їздом 
суддів;

• Залежність суддів від голів судів (через 
побоювання дисциплінарної відповідальності), 
а голів судів від політичної влади (через при-
значення підконтрольної Вищою радою юсти-
ції);

• Механізм дисциплінарної відповідаль-
ності суддів (до якої на практиці можна при-
тягнути будь-якого суддю), де розгляд справ 
проводять підконтрольні Вища кваліфікаційна 
комісія суддів і Вища рада юстиції;

• Використання проти декого з суддів наяв-
ної в правоохоронних органах компрометуючої 
інформації, яка може загрожувати криміналь-
ною відповідальністю.
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Все це мало стримуючий вплив на суддів і 
змушувало їх самостійно цензурувати свої рі-
шення, навіть при відсутності якої-небудь вка-
зівки стосовно конкретного результату вирішен-
ня судової справи [5].

До речі, прийняттю цього Закону мало пере-
дувати узгодження із Венеціанською комісією, 
але цього не відбулося. Поспішність прийняття 
цього Закону відмічали і українські експерти, в 
т.ч. тодішній Голова Верховного Суду Василь 
Онопенко, який назвав прийняття цього зако-
ну «законотворчою авантюрою» і наголосив, 
що його руйнівна сила надовго відкине Украї-
ну назад у своєму демократичному розвитку. В 
подальшому із висновків Венеціанської комісії 
стало зрозуміло, що Закон суперечить ряду єв-
ропейських норм.

В той же час цей Закон привніс і позитив-
ні зміни, зокрема: посилення відповідальності 
суб’єктів владних повноважень за невиконання 
судових рішень в адміністративних справах; за-
проваджено обов’язкову спеціальну підготовку 
суддів, у тому числі перед призначенням на по-
саду, та конкурсну процедуру добору майбутніх 
суддів у єдиній постійнодіючій Вищій кваліфі-
каційній комісії суддів; встановлено обов’язок 
декларування доходів і видатків судді та його 
сім‘ї; вперше на рівні закону вичерпно регла-
ментовано виплату суддівської винагороди та 
інше [3]. 

Аналіз же негативних впроваджень дає змо-
гу сказати, що цей Закон мав чіткий політичний 
характер, що стало результатом позбавлення від 
багатьох «неугідних», ухвалення «вигідних» рі-
шень, вплив на опозицію і правозахисників та 
інше. Все це призвело до ще більшого віддален-
ня правосуддя від людей та суттєвого підірвання 
суддівської незалежності.

Наразі ж, після залишення Віктором Януко-
вичем своєї посади, Верховною Радою України 
були відновлені кадрові питання в сфері судо-
чинства та статусу суддів.

Представники теперішньої влади взяли чіт-
кий курс на європейську інтеграцію України, 
ведучи політику на основі євро-стандартів та 
керуючись рекомендаціями та висновками від-
повідних інституцій. В той же час прийнятий 
ЗУ «Про відновлення довіри до судової влади 
в Україні» містить порушення законодавства і 
стає об’єктом критики з боку експертів. Попере-
дній аналіз Закону дає змогу побачити в ньому 
черговий політичний підтекст.

Відомо, що політичні судові рішення при-
ймаються під адміністративним тиском, а скоріш 
за все не внаслідок корупції (яка, що логічно, по-
ширена у майнових спорах). Перевірка ж рішень 

майнового характеру в даному Законі відсутня. 
Складається враження що метою цього Закону 
впроваджується метод політичного пересліду-
вання, а не засіб боротьби із корупцією.

Не зайвим буде звернути увагу саме на 
назву Закону та його направленість (мету) –  
«Про відновлення довіри до судової влади в 
Україні». З цього приводу досить вдалими є 
наступні твердження: «Відповідно до ст. 1 ЗУ 
«Про судоустрій та статус суддів» судова вла-
да в Україні відповідно до конституційних за-
сад поділу влади здійснюється незалежними 
та безсторонніми судами, утвореними згідно із 
законом. Судову владу реалізовують професій-
ні судді та, у визначених законом випадках, на-
родні засідателі і присяжні шляхом здійснення 
правосуддя в рамках відповідних судових про-
цедур. Тобто законодавець визначає не природу 
судової влади, а лише аспект організації її ді-
яльності – хто здійснює. Інша річ – відновлен-
ня довіри до правосуддя, відновлення довіри 
до фаховості, людської гідності тих осіб, які 
ухвалюють рішення та проголошують: «Ім’ям 
України!».

Реформування судової системи в Україні 
здійснюється за допомою люстрації, але якщо 
йдеться про якісне оновлення судової влади, 
покарання осіб, які виносили неправосудні рі-
шення, то чому ми відмовляємось від тих засо-
бів, які є та використовуючи які, можна досягти 
того ж або навіть більшого. Хіба ми не можемо 
до судді, який вчинив злочин, застосувати кри-
мінальне законодавство? Хіба ми не можемо 
(об’єктивно з’ясувавши обставини справи) по-
збавити суддю повноважень – все це є. Чому в 
такому разі ми відмовляємось від тих важелів, 
якими можна не лише навести лад в реалізації 
судової влади, а й переконати суспільство у 
правильному напрямку її дії. Річ не в тім, як на-
звати той чи інший процес, а яку мету ставити 
та якими засобами цього досягати» [2].

Тобто, аналізуючи положення Закону, від-
бувається заміна одних суддів на інших без ви-
димих ознак їх причетності до вчинення кри-
мінально караних діянь. Ця заміна відбувається 
без використання вже існуючих методів і про-
цедур, але із запровадженням нових, які не ма-
ють під собою логічної обґрунтованості. 

Преамбула цього Закону виглядаж наступ-
ним чином: Цей Закон визначає правові та 
організаційні засади проведення спеціальної 
перевірки суддів судів загальної юрисдикції 
(далі - перевірка суддів) як тимчасового поси-
леного заходу з використанням існуючих про-
цедур розгляду питань про притягнення суддів 
судів загальної юрисдикції до дисциплінарної 
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відповідальності і звільнення з посади у зв’язку 
з порушенням присяги з метою підвищення ав-
торитету судової влади України та довіри гро-
мадян до судової гілки влади, відновлення за-
конності і справедливості [1].

З наведеного вище зрозуміло, що реалізація 
цього Закону відбуватиметься лише по відно-
шенню до судів загальної юрисдикції шляхом 
застосування «спеціальних» перевірок.

В той же час, переглядаючи Прикінцеві по-
ложення з’ясовується, що застосування Закону 
відбувається також по відношенню до секрета-
рів (судових палат вищих спеціалізованих судів, 
а також судових палат апеляційних судів) та їх 
заступників. Вказані посади не зазначені в пре-
амбулі Закону та не фігурують у його тексті. 
Звільнення відбувається автоматично та без на-
явності об’єктивних причин.

Висновки. Проаналізувавши етапи ведення 
судової реформи в Україні, можна зробити на-
ступні висновки:

1. відновлення довіри до судової влади в 
Україні має відбуватись шляхом якісного онов-
лення складу суддів. Позбавлення цього статусу 
має відбуватися на основі порушення присяги, 
а також підстав, які дають змогу притягти до 

відповідальності із дотриманням усіх вимог 
законодавства України. Наразі ж відбуваєтьсяз 
процес заміни суддів заради заміни без наявнос-
ті будь-яких механізмів та гарантій приходу до 
суддівства нових, якісно кращих кадрів;

2. представлений Закон невідповідає окре-
мим положенням Конституції України, ЗУ «Про 
судоустрій і статус суддів» та іншим, зокрема, 
щодо незалежності суддів у їх діяльності;

3. оскільки ЗУ «Про відновлення довіри до-
судової влади» фактично передбачає люстра-
ційні заходи, то незрозуміле його існування у 
вигляді окремого акту. Логічно простежується 
його цільове застосування;

4. назва Закону та його фактичний зміст різ-
няться, що закладає сумніви щодо його правової 
доцільності та ефективності; 

5. теперішня судова реформа має йти пліч-о-
пліч із законодавчими та конституційними змі-
нами в т.ч., зокрема: прийняття законопроекту 
№3678 про зміцнення суддівського самовряду-
вання (який розрозлений на основі висновків 
Венеціанської комісії); впровадження прийня-
тих змін із якісною заміною кадрів; зміцнення 
гарантій незалежності суддів шляхом прийняття 
законопроекту №2522а та інше.
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ЗАСОБИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ  
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРИПИНЕННЯ  

НЕПОВАГИ ДО СУДУ

У статті досліджено засоби процесуального примусу, які встановлені нормами процесуальних кодексів 
України та можуть бути використані судом для запобігання та припинення неповаги до суду, а також погля-
ди учених і практиків різних галузей процесуального права на підстави та умови їх застосування; обгрун-
товано, що процесуальний примус є дієвим заходом забезпечення належної поведінки учасників процесу 
з метою недопущення вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 185³ «Прояв непо-
ваги до суду» Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Ключові слова: неповага до суду, порядок у залі судового засідання, правила поведінки, примус, учас-
ник процесу. 

В статье исследованы средства процессуального принуждения, установленные нормами процессу-
альных кодексов Украины, которые могут быть использованы судом для предотвращения и пресечения 
неуважения к суду, а также взгляды ученых и практиков различных отраслей процессуального права на 
основания и условия их применения; обоснованно, что процессуальное принуждение является действен-
ной мерой обеспечения надлежащего поведения участников процесса с целью недопущения совершения 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 185³ «Проявление неуважения к суду» Кодекса 
Украины об административных правонарушениях.

Ключевые слова: неуважение к суду, порядок в зале судебного заседания, правила поведения, при-
нуждение, участник процесса.

In this article investigated the procedural means of coercion are prescribed in norms and procedure Codes of 
Ukraine and may be used by the court to prevent and suppress contempt and views of scholars and practitioners 
of various branches of procedural law on the grounds and conditions of use, reasonably, that coercion is an ef-
fective procedure measure to ensure proper behavior of the process in order to prevent an administrative offense 
under Art. 185³ «Display of contempt of court» Code of Ukraine on Administrative Offences.

Key words: contempt of court, order in the courtroom, rules, coercion, participant in the process.

Постановка проблеми. Адміністратив-
на відповідальність за неповагу до суду, що 
полягає: в злісному ухиленні від явки в суд 
свідка, потерпілого, позивача, відповідача, 
експерта, перекладача; не виконанні розпоря-
джень головуючого, порушенні порядку під 
час судового засідання, – передбачена стат-
тею 185³ Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення (далі – КУпАП) [13]. До 
питань відповідальності за неповагу до суду 
в контексті вітчизняного та зарубіжного до-
свіду у своїх працях зверталися М.Л. Галь-
перін, В.В. Гречишникова, Ю.В. Калашник, 
В.С. Князєв, Л.В. Лобанова, О.О. Марченко, 
І.Я. Русенко, М.В. Шкіль та ін. 

За порушення розпоряджень головуючого 
судді, не дотримання порядку під час судового 
засідання та встановлених у суді правил, а та-
кож за неявку в суд, які аналогічні визначеним 
у ст. 185³ КупАП, Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України (далі – КПК), Кодексом 
адміністративного судочинства України (далі –  

КАС), Цивільним процесуальним кодексом 
України (далі – ЦПК) та Господарським проце-
суальним кодексом України (далі – ГПК) перед-
бачено процесуальну відповідальність осіб, що 
полягає у застосуванні до учасників процесу 
засобів процесуального примусу. Досліджен-
ня проблематики застосування заходів про-
цесуального примусу були предметом праць 
багатьох учених і практиків у різних галузях 
права, зокрема В.Б. Авер’янова, Ю.М. Гроше-
вого, А.О. Коліної, А.Т. Комзюка, О. Кузьмен-
ка, В.А. Кузьменка, І.М. Лукіної, О.В. Рожнова, 
В.І. Тертишнікова, С.М. Смокова та ін.

Проте, наукових досліджень в напрямку 
можливості застосування засобів процесуаль-
ного примусу з метою попередження та недо-
пущення вчинення неповаги до суду – не про-
водилось, що і є предметом цього дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження є визначення та класифікація засобів 
процесуального примусу, які передбачені КПК, 
КАС, ЦПК, ГПК та можуть бути застосовані су-
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дом до учасників процесу з метою запобігання 
та припинення неповаги до суду.

Виклад основного матеріалу. Процесу-
альні права учасникам процесу надаються для 
виконання ними процесуальних обов’язків, 
до яких відносяться: своєчасна явка в суд, ви-
конання розпоряджень головуючого судді, до-
тримання порядку під час судового засідання 
та встановлених у суді правил. Процесуальні 
обов’язки, зазначав М.А. Юнусов, – це не тіль-
ки необхідна та належна поведінка, але й актив-
на частина процесуальних дій [36, с. 48]. Тому, 
процесуальні обов’язки забезпечені системою 
юридичних гарантій їх здійснення, до яких і на-
лежать засоби процесуального примусу. 

В.В. Бутнєв погоджуючись з О.Е. Лейстом 
зазначає: «Примус у механізмі правового ре-
гулювання ... відносин не займає провідного 
місця з тієї причини, що необхідність у його 
застосуванні виникає лише тоді, коли в цьому 
механізмі виникає зрив, збій, який необхід-
но усунути за допомогою заходів державного 
примусу. Він носить не «загальнонормативний 
характер» («психічний примус»), а застосову-
ється на основі закону у конкретних, індиві-
дуальних відносинах, які (у своїй більшості) 
виникають у зв’язку з правопорушеннями і за-
стосуванням санкцій» [1, с. 49]. 

Сукупність заходів психічного, фізичного, 
матеріального чи організаційного впливу, що 
застосовується уповноваженими суб’єктами 
у встановленому порядку незалежно від волі 
суб’єктів застосування і цілях забезпечення 
громадського порядку та громадської безпеки, 
Н.В. Макарейко визначає як державний примус 
[25]. А.Т. Комзюк констатує, що в юридичній 
літературі зазвичай визначають три основних 
види державного примусу: кримінально-пра-
вовий, цивільно-правовий, адміністративно-
правовий [16, с. 193], хоча не слід відкидати і 
господарсько-правовий. 

Заходи процесуального примусу відрізняють-
ся від заходів державного примусу тим, що вони 
застосовуються під час судового розгляду спра-
ви, і мають процесуальний характер, зауважує 
С.М. Смоков [31, с. 628]. 

Підставами застосування процесуального 
примусу виступають факти вчинення або загро-
зи вчинення неналежної поведінки особи, яка 
бере участь у справі, що створюють перешко-
ди для здійснення судочинства відповідно до 
вимог процесуального закону, за що нормами 
КПК, КАС, ЦПК та ГПК передбачено вжиття 
таких засобів як: попередження, видалення із 
залу судового засідання, привід та накладення 
грошового стягнення (штрафу). У КАС ( розділ 

VІ) [10] та ЦПК (гл.9) [35] такі засоби процесу-
ального примусу називаються заходами проце-
суального примусу, у КПК – заходи забезпечен-
ня кримінального провадження (розділ ІІ) [18]. 

Заходи процесуального примусу є заходами 
цілеспрямованого впливу на свідомість та по-
ведінку людини з метою спонукання її до пев-
ної, визначеної в правових нормах, поведінки. 
Юридичні норми регулюють, які заходи, за 
яких умов, у якому порядку, коли можуть за-
стосовуватися [17, с. 492]. 

Погоджуючись з І.Л. Петрухіним та І.М. Ян-
ченко, Ю.М. Мирошниченко зазначає, що при-
мус у кримінальному процесі протистоїть 
вільному волевиявленню, а тому суть примусу 
полягає в тому, що він здійснюється поза волею 
і бажанням учасників процесу. Добровільне ви-
конання обов’язку виключає примус, у зв’язку 
із чим, по-перше, застосуванню процесуаль-
ного примусу має передувати переконання, а 
по-друге, захід кримінально-процесуального 
примусу обирається відповідно до ситуації, 
що склалася [26, с. 149]. Таким переконанням 
у кримінальному процесі є попередження голо-
вуючого у судовому засіданні, відповідно до ст. 
330 КПК «Заходи до порушників порядку судо-
вого засідання». За порушення порядку у залі 
судового засідання або не підкорення розпо-
рядженням головуючого у судовому засіданні 
головуючий суддя має право попередити обви-
нуваченого про те, що в разі повторення ним 
зазначених дій його буде видалено з зали су-
дового засідання. При повторному порушенні 
обвинуваченим порядку судового засідання він 
може бути видалений за ухвалою суду з зали 
засідання тимчасово або на весь час судового 
розгляду. У разі невиконання розпорядження 
головуючого прокурором чи захисником голо-
вуючий робить їм попередження про відпові-
дальність за неповагу до суду. При повторному 
порушенні порядку у залі судового засідання 
їх може бути притягнуто до відповідальнос-
ті, встановленої законом. У разі невиконання 
розпорядження головуючого іншими особами, 
присутніми у судовому засіданні, головуючий 
робить їм попередження про відповідальність 
за неповагу до суду. При повторному порушен-
ні порядку у залі судового засідання їх за ухва-
лою суду може бути видалено із зали судового 
засідання та притягнуто до відповідальності, 
встановленої законом [18].

За метою застосування, такий захід кри-
мінально-процесуального примусу як попе-
редження можна віднести до превентивних 
заходів, а накладення грошового стягнення, су-
довий виклик та привід – до припинювальних. 
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Виходячи з обмеження конституційних прав 
громадян, С.М. Смоков грошове стягнення кла-
сифікує як захід який обмежує майнові права гро-
мадян, а судовий виклик і привід – як захід, який 
обмежує суспільне і приватне життя громадян  
[31, с. 629-630; 3, с. 5].

Нормами КПК передбачено обов’язок при-
бути за викликом суду, а разі неможливості сво-
єчасного прибуття – завчасно повідомити про 
це, а також про причини неможливості прибут-
тя: підозрюваного, обвинуваченого (пп.1 п.7 ст. 
42); цивільного відповідача (п.3 ст.62); потерпі-
лого (пп.1 п.1 ст.57); цивільного позивача (п.3 
ст.61); представника юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження (пп.1 п.7 ст.64); 
свідка (пп.1 п.2 ст. 66); перекладача (пп.1 п.3 ст. 
68); експерта (пп2. п.5 ст. 69); спеціаліста (пп.1 
п.5 ст. 71) [18].

За невиконання процесуальних обов’язків, 
відповідно до ст. 144 КПК, у випадках та розмі-
рах, передбачених цим Кодексом може бути на-
кладено грошове стягнення на учасників кри-
мінального провадження: обвинуваченого (ст. 
323 КПК); потерпілого, цивільного відповіда-
ча, представника юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження (ст. 325, п.2 ст.326, 
п.3 ст. 326 КПК); свідка ( п.2 ст. 327 КПК) [18].

Відповідно до п. 1 ст. 139 КПК, якщо під-
озрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, 
цивільний відповідач, представник юридичної 
особи, щодо якої здійснюється провадження, 
який був у встановленому цим Кодексом поряд-
ку викликаний, не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого непри-
буття, на нього накладається грошове стягнення 
у розмірі: від 0,5 до 2 розмірів заробітної плати – 
у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, 
суду [18]. Також, у разі невиконання батьками, 
опікунами, піклувальниками неповнолітнього 
підозрюваного, обвинуваченого обов’язку забез-
печити його прибуття до слідчого судді, суду на 
них накладається грошове стягнення від двох до 
п’яти розмірів мінімальної заробітної плати (ч. 
2, 5 ст. 493 КПК) [18]. 

Питання відсутності цивільного позивача у 
переліку учасників процесу, на яких може на-
кладатися грошове стягнення за неприбуття в 
суд відповідно до п. 1 ст. 139 КПК, стали пред-
метом дослідження Н. Карпова та А. Штанька, 
які, виходячи зі змісту ч. 3 ст. 61 КПК, право-
мірно вважають, що на нього також поклада-
ється обов’язок прибути за викликом слідчого, 
прокурора, слідчого судді та суду [9, с.74]. 

У разі якщо причина неприбуття у судове 
засідання таких учасників судового процесу, 
як прокурор і захисник, є неповажною, КПК 

передбачає право суду порушити питання про 
відповідальність прокурора або адвоката, які не 
прибули, перед органами, що згідно із законом 
уповноважені притягати їх до дисциплінарної 
відповідальності (п.1 ст. 324 КПК) [18].

Відповідно до ст. 140 КПК, привід полягає 
у примусовому супроводженні особи, до якої 
він застосовується, особою, яка виконує ухвалу 
про здійснення приводу, до місця її виклику в 
зазначений в ухвалі час. Привід може бути за-
стосований до підозрюваного, обвинуваченого 
або свідка. Привід свідка не може бути засто-
сований до неповнолітньої особи, вагітної жін-
ки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка 
одноосібно виховує дітей віком до шести років 
або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із 
цим Кодексом не можуть бути допитані як свід-
ки. Привід співробітника кадрового складу роз-
відувального органу України під час виконання 
ним своїх службових обов’язків здійснюється 
тільки в присутності офіційних представників 
цього органу [18]. Вищий спеціалізований суд 
України у інформаційному листі від 04.04.2013 
№511-550/0/4-13 зазначив, що розгляд клопо-
тання про застосування запобіжного заходу 
здійснюється за участю прокурора, підозрюва-
ного, обвинуваченого, його захисника (ч. 3 ст. 
187 КПК) [8]. Статтею 143 КПК передбачено, 
що виконання ухвали про здійснення приводу 
може бути доручене відповідним підрозділам 
органів внутрішніх справ, органів безпеки, ор-
ганів, що здійснюють контроль за додержан-
ням податкового законодавства, Національного 
антикорупційного бюро України або Держав-
ного бюро розслідувань. У випадку невико-
нання особою, що підлягає приводу, законних 
вимог щодо виконання ухвали про здійснення 
приводу, до неї можуть бути застосовані заходи 
фізичного впливу, які дозволяють здійснити її 
супроводження до місця виклику [18]. 

Заходами процесуального примусу у адмі-
ністративному судочинстві є встановлені КАС 
процесуальні дії, що застосовуються судом до 
осіб, які порушують встановлені у суді правила 
або протиправно перешкоджають здійсненню 
адміністративного судочинства (ст. 268 КАС) 
[10]. Підставами для застосування заходів про-
цесуального примусу є: а) порушення встанов-
лених у суді правил (передбачені у ст. 134 КАС); 
б) протиправне перешкоджання здійсненню 
адміністративного судочинства. Тобто йдеться 
про порушення не конкретних, встановлених 
законом правил, а про такі дії, що на думку 
суду, створюють перешкоди для здійснення су-
дочинства [12, с.633; 27, с. 538]. Такими діями 
можуть бути: недопущення учасників процесу 
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до зали судового засідання чи до виступу, не-
прибуття у судове засідання учасника адміні-
стративного процесу, якого було викликано в 
суд, без поважних причин або без повідомлен-
ня про причини неприбуття, вважає Р.Є. Еннан  
[12, с. 633].

Серед видів заходів процесуального приму-
су, передбачених ст. 269 КАС, для запобігання 
і припинення неповаги до суду можуть бути 
використані такі як: попередження (п.1 ч. 1 ст. 
269 КАС), видалення із залу судового засідання 
(п.2 ч. 1 ст. 269 КАС) та привід (п.4. ч. 1 ст. 269 
КАС) [10].

Заходи процесуального примусу в адміні-
стративному судочинстві С.О. Кузніченко та 
О.О. Кашкаров умовно класифікують на такі 
групи: 1) застосовуються у залі судового за-
сідання (попередження, видалення із залу за-
сідання); 2) застосовуються до осіб за межами 
суду (привід) [19, с. 76]. Р.Є. Еннан їх поділяє 
на заходи, що призначаються за дії особи (по-
передження, видалення із залу засідання), та за-
ходи, що призначаються за бездіяльність особи 
(привід) [12, с.635]. Залежно від призначення, 
О.Кузьменко та О. Панченко їх поділяють на: 
1) ті, що застосовуються до порушників пра-
вопорядку в залі судового засідання (поперед-
ження, видалення із залу засідання); 2) ті, які 
забезпечують процес доказування (привід). До-
казами в адміністративному судочинстві є будь-
які фактичні дані, на підставі яких суд встанов-
лює наявність або відсутність обставин, що 
обгрунтовують вимоги і заперечення осіб, які 
беруть участь у справі, та інші обставини, що 
мають значення для правильного вирішення 
справи. Ці дані встановлюються судом, в тому 
числі і на підставі пояснень сторін та їх пред-
ставників, показань свідків [21, с. 32-34]. 

Порушення обов’язків осіб, які присутні у 
судовому засіданні та визначені ст. 134 КАС, 
може мати вияв у виступі без дозволу голову-
ючого, вигуках, підказках свідкові, у проведен-
ні фотографування чи відеозйомки без ухвали 
суду про дозвіл на це тощо [12, с. 636]. Під по-
передженням С.О. Кузніченко та О.О. Кашка-
ров розуміють зауваження, яке робиться голову-
ючим особі, яка порушила встановлений у залі 
судового засідання порядок під час розгляду ад-
міністративної справи у суді, а під видаленням 
– примусове позбавлення особи можливості пе-
ребувати у залі судового засідання під час роз-
гляду адміністративної справи у суді [19, с. 77]. 
Застосування такого заходу процесуального 
впливу як видалення із залу судового засідання 
можливе, якщо особа повторно допускає пору-
шення або продовжує його чинити після засто-

сування до неї попередження, тобто воно спря-
моване на припинення протиправної поведінки 
особи, підкреслюють Р.Є. Еннан, В.О. Карту-
зова, В.К. Матвійчук та І.О. Хар [12, с. 636;  
11, с. 516; 27, с. 541]. 

В той же час, Європейський суд з прав люди-
ни неодноразово зазначав у своїх рішеннях про 
неприйнятність позбавлення особи можливос-
ті фактично бути присутнім під час вирішення 
судом питання, яке стосується прав цієї особи. 
Відповідно, на особливості застосування вида-
лення із залу судового засідання особи слушно 
звертає увагу В.А. Кузьменко: «До негативних 
наслідків, що виникають, у разі застосування 
судом до осіб, які заінтересовані в ході розгля-
ду справи, видалення із залу судового засідан-
ня, є також і те, що порушується чи може бути 
порушений у певній мірі принцип гласності су-
дового процесу, адже у разі видалення однієї із 
сторін з судового засідання інша сторона може 
бути позбавлена права на інформацію про час і 
місце розгляду своєї справи. А у разі закритого 
судового засідання видалення із залу судового 
засідання тієї особи, яка володіє державною чи 
іншою таємницею, яка охороняється законом, 
чи володіє іншою значущою для справи інфор-
мацією, тобто покази якої становлять ключо-
ву основу для встановлення істини по справі, 
може автоматично призвести до блокування 
ходу розгляду справи у якійсь мірі» [20, с. 449]. 

Статтею 270 КАС не визначено строку на 
який особа може бути позбавлена права зна-
ходитися у залі судового засідання під час роз-
гляду адміністративної справи, на підставі чого 
суд (суддя), за власним розсудом, має право ви-
далити особу на одне (чи декілька) судове засі-
дання, на весь час судового розгляду у суді, од-
нак зазначене правило не розповсюджується на 
перекладача, так як ч. 2 цієї статті передбачає 
його заміну, для чого оголошується перерва, за-
уважують С.О. Кузніченко та О.О. Кашкаров 
[19, с. 77]. 

Також нормами КАС не визначено і особу 
яка має виконувати офіційний припис суду про 
видалення із залу судового засідання особи – 
порушника. Тому С.О. Кузніченко та О.О. Каш-
каров, думку яких підтримує В.А. Кузьменко, 
правомірно зазначають, що такі ухвали суду 
повинні виконувати судові розпорядники, а за 
їх відсутності – працівники органів внутрішніх 
справ, які виконують функції по охороні гро-
мадського порядку у будівлі адміністративного 
суду [20, c. 356].

У адміністративному судочинстві привід – 
це засіб примусового впливу, що застосовується 
до особи, особисту участь якої у судовому залі 
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визнано судом обов’язковою, та свідка, котрі 
без поважних причин не прибули в судове засі-
дання або не повідомили причини неприбуття, 
для забезпечення їхньої присутності при роз-
гляді справи в адміністративному суді, – зазна-
чають О. Кузьменко та О. Панченко [21, с.35]. 
Привід є заходом процесуального примусу, що 
полягає в затриманні і примусовому доставлен-
ні особи до суду задля забезпечення її участі в 
судовому засіданні у передбачених законом ви-
падках, – зауважує Р.Є. Еннан [12, с. 639]. Таким 
чином, привід може бути застосовано до осіб за 
наявності декількох ознак: обов’язковість явки 
(ч. 2 ст. 33; ст. 38 КАС); сповіщеність (глава 3, 
розділу ІІ КАС); невиконання вимог суду – не-
поважність причин неприбуття в судове засідан-
ня або неповідомлення про наявність поважних 
причин, що унеможливлюють прибуття особи в 
судове засідання, – констатують С.О. Кузніченко 
та О.О. Кашкаров [19, с. 79].

Привід не застосовується до осіб, які не під-
лягають допиту як свідки, а також до малолітніх 
та неповнолітніх осіб, вагітних жінок, інвалідів 
першої і другої груп, жінок, які мають дітей 
віком до шести років або дітей-інвалідів. Про 
привід суд постановляє ухвалу, яка передаєть-
ся для виконання до органу внутрішніх справ 
за місцем провадження у справі або за місцем 
проживання (перебування), роботи, служби чи 
навчання особи, яку належить привести (ст. 272 
КАС) [10].

Принципами цивільного судочинства, спря-
мованими на удосконалення судової системи, 
визначеними Доповненням до рекомендації R 
(84) 5 Комітету Міністрів державам-членам від 
28 лютого 1984 року, з метою попередження за-
тягування судового процесу, передбачено: коли 
сторона в ході судового розгляду поводиться 
недобросовісно і явно порушує процедуру з 
очевидною метою затягнути розгляд, суд пови-
нен мати повноваження або негайно прийняти 
рішення по суті, або застосувати такі санкції, як, 
наприклад, накладення штрафу, зобов’язання 
відшкодувати збитки або позбавити права на 
процесуальні дії; в особливих випадках він по-
винен стягувати з адвоката судові витрати (п. 
2 Принципу 2). Суд повинен мати можливість 
викликати свідків, а при неявці свідків без по-
важних причин на таких свідків повинні накла-
датися відповідні санкції (у вигляді штрафів, 
відшкодування збитків і т. д.) (п. 3 Принципу 1) 
[5]. Одним із видів гарантування здійснення ци-
вільної процесуальної діяльності О.С. Захарова 
називає застосування заходів процесуального 
примусу [6, с. 134]. Заходи процесуального при-
мусу – це встановлені ЦПК України процесу-

альні дії, що застосовуються судом до осіб, які 
порушують встановлені в суді правила або про-
типравно перешкоджають здійсненню цивільно-
го судочинства (ч. 1 ст. 90 ЦПК) [35]. 

Є.О. Харитонов визначає заходи процесу-
ального примусу як реакцію суду на ті правопо-
рушення, які допустили учасники процесу або 
інші особи, присутні в залі судового засідання, і 
які заважають подальшому розгляду справи [33]. 
М.О. Гетманцев під заходами процесуального 
примусу розуміє встановлені ЦПК процесуальні 
можливості, що можуть бути застосовані судом 
до осіб, які порушують встановлені в суді пра-
вила поведінки або перешкоджають здійсненню 
цивільного судочинства [2, с. 75]. І.М. Лукіна 
під заходами процесуального примусу пропонує 
вважати нормативно визначені способи впливу 
як майнового, так і немайнового характеру на 
учасників процесу, які скоїли цивільні процесу-
альні правопорушення [24, с. 5].

Види заходів процесуального примусу міс-
тяться в ст. 91 ЦПК. Як заходи для запобігання 
і припинення неповаги до суду можуть бути ви-
користані такі як: попередження, видалення із 
залу судового засідання, привід [35].

Залежно від спрямованості, у цивільному 
судочинстві, Є.О. Харитонов поділяє заходи 
процесуального примусу на дві групи: 1) ті, що 
застосовуються до порушників порядку в засі 
судового засідання (попередження і видалення 
із залу судового засідання); 2) ті, що забезпечу-
ють процес доказування (привід) [33]. На під-
види: морально-правовий (попередження, ви-
далення з залу судового засідання інших осіб); 
організаційно-доказувальний (видалення з залу 
судового засідання сторін), поділяє цивільну 
процесуальну відповідальність І.М. Лукіна [23, 
с. 347-350].  Порушення порядку, що передба-
чає за собою застосування засобів примусу (ст. 
92 ЦПК), на думку І.М. Лукіної висловлюється 
в діях, що заважають нормальному ходу судо-
вого розгляду, що свідчать про явну неповагу 
до суду, а також у протидії або ігноруванні роз-
поряджень головуючого, у небажанні дотриму-
ватись регламенту засідання, образливій для 
навколишніх поведінці та ін. [22, с. 306]. 

Попередження – це роз’яснення поруш-
нику про те, що його поведінка не відповідає 
встановленим у суді правилам і що йому слід 
припинити вчинення подібних дій, інакше він 
буде підданий більш суворому примусовому 
заходу. Тож, змістом попередження, зазначає 
Є.О. Харитонов, є як інформування особи про 
здійснення нею протиправної поведінки, так і 
вимога до особи про те, від яких дій вона має 
утримантися, або які дії вона повинна вико-
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нати для припинення правопорушення. Вида-
лення із залу судового засідання є крайнім за-
ходом процесуального примусу за порушення 
порядку під час судового засідання або неви-
конання розпоряджень головуючого. Воно за-
стосовується до особи, яка повторно допускає 
або продовжує його чинити після застосування 
до неї попередження, тобто воно спрямоване 
на припинення протиправної поведінки осо-
би [33]. Видалення із залу судового засідання 
перекладача має свої особливості, зауважують 
Є.О. Харитонов, С.Я. Фурса. Якщо перекладач 
повторно вчинить дії, спрямовані на порушен-
ня порядку під час судового засідання, або не 
виконає розпорядження головуючого, то суд 
оголошує перерву і надає час для його заміни 
[33, 34]. 

В свою чергу, Я.П. Зейкан правомірно ствер-
джує, що оскільки прокурор, адвокат, інші 
представники, особа, яка надає правову допо-
могу, є учасниками судового процесу, то слід 
визнати, що заходи процесуального примусу до 
них також можуть бути застосовані. Тому, по-
передження може бути оголошено і прокурору, 
й адвокату, й іншим учасникам процесу. Разом 
з тим видалення з процесу адвоката, прокуро-
ра, представника, по суті, виключає належний 
розгляд справи, і змушує суд відкласти розгляд 
справи [7, с. 147]. 

Привід у цивільному процесуальному праві 
застосовується лише до свідків, які були викли-
кані судом, але не з’явилися в судове засідання 
без поважних причин або без повідомлення про 
причини неприбуття (ч. 2, 3 ст. 50 ЦПК) [35]. 
Належно викликаний свідок, який без поваж-
них причин не з’явився в судове засідання або 
не повідомив про причини неявки, може бути 
підданий приводу через органи внутрішніх 
справ з відшкодуванням у дохід держави витрат 
на його здійснення (ч.1 ст. 94 ЦПК). Ухвала про 
привід у суд передається для виконання до ор-
гану внутрішніх справ за місцем провадження 
в справі або за місцем проживання, роботи чи 
навчання особи, яка підлягає приводу (ч. 3 ст. 
94 ЦПК). Не підлягають приводу в суд особи, 
які не можуть бути допитані відповідно до ст. 
51 ЦПК, а також малолітні та неповнолітні осо-
би, вагітні жінки, інваліди першої і другої груп, 
особи, які доглядають дітей віком до шести ро-
ків або дітей-інвалідів (ч.4. ст. 94 ЦПК) [35]. 

Вченими не виділено як вид державного 
примусу – господарсько – правовий, однак, слід 
зауважити, що у ГПК наявні норми, які можуть 
бути застосовані до учасників господарського 
процесу для запобігання і припинення непо-
ваги до суду. З метою забезпечення виконання 

сторонами процесуальних обов’язків, відповід-
но до п. 5 ст. 83 ГПК господарському суду, при 
прийнятті рішення, надано право стягувати в 
доход Державного бюджету України з винної 
сторони штраф у розмірі до ста неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян за ухилення 
від вчинення дій, покладених господарським 
судом на сторону [4]. При цьому, як зазначає 
В. Рєзнікова, слід мати на увазі, що передбаче-
не п. 5 ст 83 ГПК право господарського суду у 
прийнятті рішення стягнути з винної сторони 
штраф у дохід державного бюджету України 
стосується не лише рішень, прийнятих по суті 
справи, а й ухвал, у тому числі тих, якими роз-
гляд справи не закінчується, до прикладу ухва-
ли про відкладення розгляду справи у зв’язку з 
неявкою в судове засідання представника учас-
ника судового процесу та/або неподання ним 
витребуваних судом матеріалів тощо [30, с. 21]. 

Як вірно підмічено О.С. Фоновою, обов’язок 
добросовісного користування належними їм 
процесуальними правами покладено ГПК лише 
на сторони, хоча є ще інші особи, які беруть 
участь у справі – свідки, експерти, перекладачі 
[32, с. 190]. Досліджуючи питання штрафних 
санкцій у господарському процесі, А.О. Коліна 
також не погоджується з твердженням деяких 
процесуалістів про те, що зазначена у п. 5 ст 
83 ГПК відповідальність може бути покладена 
лише на сторону, оскільки цим Кодексом третіх 
осіб наділено правами сторони [14, с. 431]. 

  Пленум Вищого господарського суду 
України у постанові від 26.12.2011 № 18 «Про 
деякі питання практики застосування Господар-
ського процесуального кодексу судами першої 
інстанції» роз’яснив судам про необхідність 
вжиття заходів у разі нез’явлення без поважних 
причин або без повідомлення причин в засідан-
ня господарського суду представників учасни-
ків судового процесу від стягнення штрафу (п. 
5 ст. 83 ГПК) до винесення окремої ухвали (ч. 1 
ст. 90 ГПК) [29]. 

За результатами аналізу норм ГПК та озна-
ками характеру застосовуваних заходів і норма-
тивного закріплення А. Первушина класифікує 
господарско-процесуальну відповідальність 
за формами: штрафні санкції, компенсаційні 
санкції, застосування несприятливих процесу-
альних наслідків. Штрафні санкції застосову-
ються судом за невиконання вимог процесу-
ального законодавства: порушення порядку в 
судовому засіданні (ст. 74 ГПК), невиконання 
розпоряджень суду (ст. 83 ГПК). Компенсаційні 
санкції полягають у відшкодуванні стороні за-
знаних під час провадження у господарському 
суду витрат та збитків. Процесуальні санкції за 
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невиконання стороною своїх обов’язків можуть 
виявлятися не тільки у вигляді застосування до 
неї прямих заходів процесуального примусу, а 
й у формі настання невигідних процесуальних 
наслідків (ст. 81 ГПК) [28, с. 327]. 

Продовжуючи тему класифікації заходів гос-
подарсько-процесуальної відповідальності А.О. 
Коліна зауважує і про складність при розмеж-
уванні заходів господарської відповідальності, 
що застосовуються у сфері господарського (ци-
вільного) процесів і інших галузей права. До 
прикладу, наводить позиції В.В. Молчанова та 
Д.Н. Нохріна, які відносять штраф, а також по-
передження і видалення із зали судового засідан-
ня до заходів адміністративної відповідальності. 
Однак, М.Л. Гальперін, думку якого підтримує 
А.О. Коліна, зауважує, що слідуючи такій логіці 
можна зробити висновок і про те, що штраф в 
кримінальному праві і штраф в адміністратив-
ному праві також не мають ніяких істотних від-
мінностей, хоча вказані примусові заходи тради-
ційно відносяться до різних самостійних видів 
юридичної відповідальності – кримінальної та 
адміністративної. А підставою такої самостій-
ності є особливий механізм (юридичний режим) 
застосування відповідних примусових мір та 
особливий характер підстав відповідальності 
[15, с. 164-165].

Висновки. Проведеним дослідженням вста-
новлено, що законодавством України передбаче-
но засоби процесуального примусу, які можуть 
бути використані судом для запобігання і припи-
нення неповаги до суду, такі як: попередження 
(ст. 330 КПК; п.1 ч. 1 ст. 269 КАС; ст. 92 ЦПК); 
видалення із залу судового засідання (ст. 330 
КПК; п.2 ч. 1 ст. 269 КАС; ст. 92 ЦПК); привід 
(ст. 131, ст. 140 КПК; п. 4 ч. 1 ст. 269 КАС; ст. 94 
ЦПК); накладення грошового стягнення (штра-
фу) ( ст. 131, п.1 ст. 139, 323, 325, п.2, 3 ст. 326, 
п. 2. ст. 327, ч. 2, 5 ст. 493 КПК; п. 5 ст. 83 ГПК); 
порушення питання про відповідальність поса-

дових осіб, які не прибули на виклик суду без 
поважних причин (п. 1 ст. 324 КПК; ст. 90 ГПК).

Засоби процесуального примусу для запо-
бігання і припинення неповаги до суду умовно 
можна класифікувати:

 за метою застосування: на превентивні (по-
передження) та припинювальні (видалення із 
залу судового засідання, привід, накладення гро-
шового стягнення (штрафу), порушення питан-
ня про відповідальність посадових осіб, які не 
прибули на виклик суду без поважних причин);

за місцем застосування: на ті, що застосову-
ються до осіб у залі судового засідання (попе-
редження, видалення із залу судового засідан-
ня, накладення грошового стягнення (штрафу)) 
та ті, що застосовуються до осіб за межами 
суду (привід, порушення питання про відпо-
відальність посадових осіб, які не прибули на 
виклик суду без поважних причин);

за призначенням: на ті, що застосовуються 
до порушників правопорядку у залі судового 
засідання (попередження, видалення із залу су-
дового засідання, накладення грошового стяг-
нення (штрафу)) та ті, які забезпечують процес 
доказування (привід, порушення питання про 
відповідальність посадових осіб, які не прибу-
ли на виклик суду без поважних причин);

за характером несприятливих наслідків: на 
процесуальні (попередження, видалення із залу 
судового засідання, привід, порушення питан-
ня про відповідальність посадових осіб, які не 
прибули на виклик суду без поважних причин) 
та матеріальні (накладення грошового стягнен-
ня (штрафу).

Засоби процесуального примусу є дієвим за-
ходом забезпечення належної поведінки учасни-
ків процесу для виконання завдань судочинства 
із справедливого, неупередженого та своєчасного 
розгляду і вирішення справ з метою захисту прав, 
свобод та інтересів фізичних, юридичних осіб, а 
також держави. 
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