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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ  
В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
У статті досліджується поняття трудового договору в законодавстві зарубіжних країн. Підкреслюється роль 

трудового договору як одна з правових форм реалізації права на працю. Окреслена необхідність чіткого розмежуван-
ня трудового договору від цивільно-правових угод, пов'язаних з працею.  

Ключові слова: право на працю, трудовий договір, найм послуг, трудові правовідносини. 
 
Трудовий договір відіграє важливу роль у встанов-

ленні правових відносин між працівником і роботодав-
цем. Він дозволяє зафіксувати всі значимі умови, про 
які домовляються сторони. Завдяки укладенню трудо-
вого договору реалізується принцип свободи праці. За-
кріплення в правових актах норм, що регулюють трудо-
вий договір і положень, з ним пов'язаних, завжди мало 
першорядне значення, як в національному законодав-
стві, так і на міжнародному рівні [12, с. 24].  

Питанням, пов'язаним з регулюванням праці, із за-
кріпленням рівних умов для всіх учасників трудових 
правовідносин, міжнародні організації, окремі держави 
приділяють величезну увагу.  

Трудовий договір, як загальновідомо – одна з пра-
вових форм реалізації права на працю. Право на пра-
цю, в свою чергу, закріплюється у всіх міжнародних 
основоположних актах як одне з основних прав людини 
і громадянина (Загальній Декларації прав людини, в 
Міжнародному Пакті про економічні, соціальні і культу-
рні права (ст.6), в цілому ряді Конвенцій МОП). Майже 
скрізь відзначається, що трудовий договір – це, перш за 
все, угода сторін, що має на увазі відсутність будь-
якого примусу до праці, свободу вступу в трудові пра-
вовідносини, відсутність будь-якої дискримінації з боку 
роботодавця при прийомі на роботу. 

Саме тому, в юридичній літературі західних держав 
трудовий договір розглядається як центральне поняття, 
головний інститут трудового права, навколо якого гру-
пуються такі поняття, як дисципліна праці та трудовий 
розпорядок, заробітна плата, робочий час, перерви в 
роботі та частково охорона праці. Ці питання, зазвичай 
трактуються в концептуальному плані в контексті прав і 
обов'язків сторін трудового договору [5, с.24]. Сутність 
трудового договору полягає в тому, що працівник при-
ймає на себе зобов'язання трудитися на визначеного 
наймача в обмін на заробітну плату й за наявності юри-
дичної підлеглості (залежності) [9, с.24]. 

Особлива природа трудового договору, наявність 
людського фактора, покладеного в основу регулювання 
відносин, що виникають у зв'язку з укладенням трудо-
вого договору, вимагають відмежування трудового до-
говору від інших договорів про працю і, насамперед, від 
цивільно-правових. Для вирішення даної проблеми 
принципово важливе значення мало б визначення на 
міжнародному рівні поняття трудового договору. На 
жаль, в загальних міжнародних актах таке поняття від-
сутнє. У той же час проблема відмежування трудового 
договору від цивільно-правових договорів стає все 
більш актуальною і на практиці не знаходить свого од-
нозначного рішення в різних країнах. Таку досить сер-
йозну прогалину в правовому регулюванні найманої 
праці, можна вирішити закріпленням на міжнародному 
рівні єдиних критеріїв, за якими можна буде орієнтува-
тися при визначенні правової природи договору, неза-
лежно від його фактичної назви. 

За законодавством низки зарубіжних країн ставлен-
ня індивідуального трудового найму оформляється 
юридично у вигляді трудового договору, який більшість 

працівників укладають без посередників, шляхом без-
посередніх контактів з роботодавцем. 

За всієї специфіки трудовий договір з точки зору йо-
го змісту, формальних характеристик – це різновид ци-
вільно-правового договору найму послуг, договір при-
ватного права, що зумовлює можливість поширення на 
нього загальних принципів і конструкцій цивільного зо-
бов'язального і договірного права. З цієї точки зору тру-
довий договір – двосторонній, консенсуальний (зобов'я-
зання сторін засновані на їх згоді), оплатний, фідуціар-
ний (довірчий), що має специфічну мету (каузу).  

В юридичній доктрині країн Західної Європи пере-
важає думка про трудовий договір як різновид цивільно-
правового договору найму послуг із поширенням на 
нього норм цивільного права. При цьому трудовий до-
говір визнається найбільш поширеною формою залу-
чення працівників до праці, до якої широко застосову-
ються перераховані вище цивільно-правові поняття та 
конструкції [9, с.24]. 

Так, німецька теорія трудового права вважає трудо-
вий договір ("Arbeitsvertrag") одним з різновидів приват-
ноправових угод, що обумовлює можливість застосу-
вання до них, норм властивих цивільному праву. Хоча 
трудовий договір відрізняється від вільного договору 
особистих послуг або договору підряду тим, що праців-
ник перебуває в особистій залежності від роботодавця, 
однак його можна віднести до окремого випадку дого-
вору особистих послуг, регульованого в параграфі 611 
Цивільного уложення (кодексу) Німеччини (BGB), відо-
мого також як Німецький цивільний кодекс 1896 р. [8, 
с.24]. У Німеччині основним правовим джерелом регу-
лювання трудового договору є Цивільне укладення, в 
якому трудовий договір розглядається як різновид циві-
льного правового договору найму і послуг. 

Цивільний кодекс Франції 1804 (ст. 1780) [2, с.24], а 
також французький Кодекс праці (Ст. L.121-1) визна-
чають трудовий договір як договір найму послуг і пе-
редбачають застосовування до нього загальних прин-
ципів трудового права. Цікаво, що у Трудовому кодексі 
Франції визначення поняття "трудовий договір" відсут-
нє, але воно було сформульовано ще в 1954 р. Каса-
ційним судом Франції: трудовий договір (le contrat de 
travail) – це договір, за яким одна сторона (працівник) 
наймається виконувати роботу на користь іншої сто-
рони (роботодавця) і під її управлінням за винагороду 
[11, с.24;7, с.79]. Так само визначається договір в авс-
трійському Загальному цивільному укладенні 1811 г. 
(§1151 – 1164) [10, с.24].  

Трудове законодавство Великобританії складається 
з безлічі актів Уряду, центральними з яких є Закон про 
права в області найму (1996), (Employment Rights Act) і 
Закон про трудові відносини (1999), (The Employment 
Relations Act). Що стосується самого поняття трудового 
договору, то і воно розкрито в Великобританії через 
судові прецеденти, тим самим, підкреслюється його 
певний рівень гнучкості [3, с.24].  

Трудовий договір в Великобританії (contract of 
employment) визначається як угода між працівником і 
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роботодавцем, укладену в усній або письмовій формі, 
відповідно до якого:  

1) працівник виконує роботу за винагороду за фак-
тично виконаний обсяг послуг; 

2) не використовує свій власний капітал і користу-
ється в процесі праці майном, наданим йому робото-
давцем; 

3) виконує свою трудову функцію під управлінням і 
контролем роботодавця; 

4) стає частиною виробничого колективу (входить в 
штат організації), в якої він працює, якщо його познайо-
мили з персоналом, а його трудова функція забезпечує 
ведення певного технологічного процесу; 

5) виконує роботу для потреб роботодавця; 
6) отримує одяг і обладнання від роботодавця; 
7) сплачує всі необхідні податки, в тому числі і соці-

альний податок; 
8) до такої особи можуть бути застосовані дисциплі-

нарні стягнення. працівник має право оскаржити непра-
вомірні дії роботодавця; 

9) отримує оплату за роботу у вихідні дні або заохочу-
вальні бонуси, розраховані за обсягом виконаних робіт; 

10) зайнятий регулярно або в певні робочі години, 
інші гарантії трудової 

зайнятості відповідно до стандарту "нормального 
робочого часу"; 

11) має право на отримання допомоги на випадок 
хвороби, включений в пенсійну програму роботодавця, 
отримує інші надання як постійний працівник; 

12) детально ознайомлений з письмовими умовами 
зайнятості, оскільки роботодавець має встановлене 
законом зобов'язання надати працівникові відповідні 
письмові документи.  

В даний час в Англії, в умовах подальшого зміцнен-
ня і розширення соціальних прав і гарантій працівників, 
відбувається консолідація законодавства про працю. 
Характерною особливістю цього руху є те, що працівни-
ки перестають розглядатися лише як виконавці трудо-
вої функції і все частіше долучаються в управління ви-
робництвом. Відповідно, в трудовий договір включа-
ються додаткові положення, які описують відносини між 
працівником і роботодавцем, що виходять за межі ви-
конання трудової функції, такі як, наприклад, права 
працівника на участь в управлінні виробництвом через 
представницькі органи працівників, або права працівни-
ків на отримання опціонів на покупку акцій підприємства 
за результатами роботи за рік [6, с.24]. 

У США, нормативна регламентація трудового дого-
вору (employment agreement) на федеральному рівні 
відсутня взагалі, так як основою взаємодії працівників з 
роботодавцями з питань договорів є переговори між 
профспілками та роботодавцями для узгодження умов 
колективних договорів на рівні цілої галузі, укладення 
тарифних угод і т.п. Взагалі в США склалася система, 
при якій трудові відносини регулюються комплексом фе-
деральних законів. Значну роль в регулюванні трудових 
відносин відіграє Закон Тафта-Хартлі (Labor-Management 
Relations Act of 1947 г.). Контроль за правами американ-
ських громадян при реалізації трудових відносин покла-
дено на Національну Раду з трудових відносин (Naional 
Labor Relations Board), створений відповідно до Закону 
про трудовому менеджменті (Labor Management 
Relations Act, 1947 [29 U.S.C. § 141]). При відсутності 
чіткої федеральної правової регламентації трудового 
договору в США, практично в кожному трудовому дого-
ворі є такі пункти: умови компенсації переробок, чіткі по-
садові обов'язки, опис процедури зміни умов договору, 
умови атестації, на основі якої можуть підвищити або 
знизити зарплату, компенсації при травмі або смерті на 
роботі, порядок нарахування премій [1, с. 69]. 

Отже, аналізуючи зарубіжний досвід договірної рег-
ламентації трудових правовідносин варто зауважити, 
що основою правової регламентації трудових правовід-
носин в країнах Заходу часто виступає трудовий дого-
вір. Законодавче врегулювання є лише малою части-
ною трудового права промислово розвинених країн. 
Крім цього формується тенденція "гнучкого реагуван-
ня", яку також називають ситуаційним підходом [4, 
с. 24]. Мова йде про те, що якщо переважає цивільно-
правова специфіка правовідносин між працівником і 
роботодавцем застосовуються цивільно-правові прин-
ципи, якщо в більшій мірі переважає трудоправова спе-
цифіка – діють принципи трудового права. 

З іншого боку, науковцями виділяються конкретні 
тенденції розвитку зарубіжного трудового права, які 
безпосередньо позначилися і на становищі трудового 
договору, як правого явища форми регламентації тру-
дових правовідносин [10, с. 21; 4, с. 103-109; 14, с. 18-
19]. Серед них: 

 децентралізація трудового права, що реалізува-
лася в передачі рішень конкретних питань регламента-
ції праці працівника і захисту його інтересів спільно з 
роботодавцем з рівня держави або цілої галузі на рі-
вень конкретного підприємства, або його структурного 
підрозділу, де особливу роль відіграють прямі домов-
леності і угоди; 

 пристосування трудового права до нових умов 
праці, які увібрали в себе модифікацію багатьох право-
вих норм і процесів під нові умови здійснення трудових 
функцій; 

 рівноправність замість дискримінації, в умовах яко-
го найбільш повно реалізується положення про те, що 
компаніям важливий прибуток, а хто саме його приносить 
немає значення, що зрівнює різні категорії працівників; 

 спроби боротьби з безробіттям (захист у випад-
ках звільнення, передбачену законодавством і конкре-
тизовану в трудовому договорі). 
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ОСНОВА ІДЕОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
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Вступ. Ідеологія трудового права – це система кон-

солідуючих ідей та поглядів, які оформлені у певну цілі-
сну теоретичну концепцію (доктрину), що виражає ідей-
но-цінності основи суспільного устрою, передбачає мо-
жливість розробки ефективних алгоритмів соціальної 
діяльності суб'єктів трудового права, реалізується у 
суспільне життя через дію норм трудового права та 
претендує на реальне керівництво до дії. 

Стратегічною метою будь-якого політичного режиму 
є прагнення сформувати систему базисних цінностей і 
орієнтувати на них більшу частину суспільства. Якщо 
цінності політичного режиму стають мотивами діяльно-
сті – людина буде шукати й обов'язково знайде засоби 
(в тому числі управлінські) їх втілення. Якщо ж цінності, 
що декларуються в суспільстві, суперечать цінностям-
мотивам, вони будуть лише інструментом для досяг-
нення іншої, можливо, діаметрально протилежної мети. 
Однією з ключових цінностей нашого суспільства є й 
буде солідарність. Можна спостерігати постійні спроби 
характеризувати українське суспільство як виключно 
суспільство індивідуалістів. Однак останні події в Украї-
ні доводять протилежне – прагнення українців до об'єд-
нання і взаємодопомоги, що є класичними складовими 
солідарності. При чому такі категорії як "патріотизм", 
"солідарність" та "гідність" виступають нероздільними, 
взаємодоповнюючими складовими сучасної української 
ідеології, яка тільки формується. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є вияв-
лення та окреслення основних проблем ідеології сучас-
ного трудового права, розкриття значення цієї категорії 
для правового регулювання праці. 

Центральним питанням ідеології трудового права є 
формування доктрини "виробничої солідарності" – ство-
рення та нормативне закріплення ідеальної моделі 
(конструкції) суспільних зв'язків між працівниками і робо-
тодавцями в рамках підприємства, установи, організації 
(виробничої громади), наближеної до європейських ста-
ндартів, і в якій реалізовано національні колективістські 
традиції та враховується загальний контекст суспільства 
знань. Головним суб'єктом цих зв'язків виступає вироб-
нича громада. Виробнича громада для набуття своєї 
суб'єктності повинна мати кілька ознак, зокрема таких: 

особи, які вільно об'єднані, постійно чи тимчасово, коле-
ктивно чи індивідуально реалізують свої здібності до 
праці; організація, що має власну назву та межі; орган 
управління, що діє відповідно до принципів самовряду-
вання. Серцевиною солідарності – є згуртованість учас-
ників суспільних відносин. Не може існувати виробнича 
громада, якщо не відбуваються процеси консолідації, 
згуртованості учасників соціально-економічних процесів: 
роботодавців і працівників, їх представників, а в окремих 
випадках і органів місцевого самоврядування. 

Серцевиною ідеології сучасного трудового права 
має стати доктрина "виробничої солідарності", яка  
об'єднує декілька самостійних ключових концепцій. Не 
відкидаючи гуманістичних цінностей, яких набуло тру-
дове право за тривалий період свого розвитку, зокрема, 
таких як: "праця – не товар", "свобода праці", "заборона 
примусової праці", не можна сказати, що нині воно до-
сягло апогею своєї суспільної цінності. Необхідною пе-
редумовою запровадження японської моделі, а вона у 
чомусь і є прототипом доктрини "виробничої солідарно-
сті", є необхідність соціальних змін в характері розподі-
льчих відносин, за яких отримані результати мають 
бути справедливо розподілені між учасниками вироб-
ничого процесу для запобігання наростання ризиків 
соціальної нестабільності та демотивації працівників. 

Якщо говорити про нормативне закріплення доктри-
ни "виробничої солідарності", то з'являються передумо-
ви для можливості побудови цілісної системи ідей, 
норм і відносин, які вони будуть регулювати. Далі мож-
на говорити і про способи та засоби впливу на суспільні 
відносини. Зокрема, якщо йдеться про ідею виробничої 
солідарності, то серцевиною норм трудового права, які 
регулюватимуть відносини суб'єктів із організації, за-
стосування та захисту праці, буде бажання їх суб'єктів 
до порозуміння, активна комунікація та мінімізація при-
мусу. Детально такий підхід може бути розкрито через 
такі ключові складові ідеї виробничої солідарності як 
гуманізація та демократизація виробничого середови-
ща, а також гарантування соціальної справедливості у 
відносинах, які складають предмет трудового права. 

Принцип гуманізму сконцентровано виражено у ч. 1 
ст. 21 Конституції України. Ідея, що "усі люди є вільні і 
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рівні у своїй гідності та правах" знаходить своє відобра-
ження у трудовому праві через закріплення наступних 
ідей: ставлення до людини як до особистості, а не до 
засобу виробництва; неприпустимість зневаги до людсь-
кої гідності; неприпустимість будь-якої дискримінації осо-
би; гарантована можливість розвитку особистості люди-
ни у трудових відносинах; забезпеченість рівності жінки і 
чоловіка у трудових відносинах; комфортність трудової 
діяльності; державний захист (заступництво) тих, хто не 
може на рівних конкурувати на ринку праці (інваліди, 
працівники з сімейними обов'язками, молоді фахівці та 
ін.). Від реалізації принципу гуманізму в норми трудового 
права цілком залежить ефективність цієї галузі права, бо 
найбільш ефективним способом забезпечення дієвості 
норм трудового права є утвердження в правосвідомості 
людини її соціальної цінності, вияву поваги до неї у зако-
ні, з боку суб'єктів права, цілковитого дотримання її прав, 
свобод та законних інтересів. 

У трудовому праві країн Заходу має місце повер-
нення до концепції правової антропології (в центрі нау-
кових ідей – людина). Однак в Україні виникла парадок-
сальна ситуація: процес "гуманізації" трудового права і 
трудового законодавства на практиці перетворюється, 
в кращому випадку, на лібералізацію експлуатації лю-
дини, в гіршому – повернення до цивільно-правового 
регулювання праці. В такому становищі гуманізація 
трудових відносин і виробничого середовища є необ-
хідністю, що направлена не тільки на часткове подо-
лання відчуження, але й на загальний розвиток сфери 
праці. Світський гуманізм у сфері праці повинен бути 
направлений на облагородження виробничого середо-
вища, задоволення пов'язаних із працею потреб особи, 
надання соціальних благ, реалізацію права на участь у 
справах підприємства. Світський гуманізм повинен ста-
ти фундаментом виробничого середовища, на основі 
якого людина виступає як особистість, суб'єкт праці, а 
не просто робоча сила, найманий працівник. 

Послідовний розвиток прав людини у сфері праці – 
ключова ідея розвитку трудового права в сучасних умо-
вах, однак її реалізація можлива лише на основі ви-
знання гідності людини основним пріоритетом правово-
го регулювання трудових відносин. Об'єктом стимулю-
ючої політики держави повинен стати громадянин, який 
прагне розвивати здібності і нарощувати свій продукти-
вний потенціал, бути так званим "агентом розвитку". 
Передусім це стосується молоді, працівників, зайнятих 
у сферах розвитку – освіті, науці, малому бізнесі. Осно-
вними інструментами-стимулами мають стати: податко-
ві; іпотечні; кредитні; грантові заходи. 

Нині демократію характеризують прогресивні гло-
балізаційні та інтеграційні процеси. Вони ставлять на 
порядок денний проблеми гарантування терпимості й 
толерантності у взаєминах окремих індивідів і соціа-
льних груп. Толерантність ґрунтується на єдності під-
ходів до всіх незалежно від національних, етнічних, 
релігійних та інших ознак. 

Народовладдя – модель співіснуваня та самови-
раження різних верств населення у сучасному вільно-
му і розвиненому суспільстві. Основною формою бут-
тя демократії є наявність громадянського суспільства, 
тобто організованих об'єднань громадян або інститутів 
громадянського суспільства. Головними принципами 
діяльності недержавних суб'єктів є їх самостійність, 
незалежність від державних органів влади і управлін-
ня. Коли йдеться про сферу соціально-трудових від-
носин основними інститутами громадянського суспіль-
ства виступають трудовий колектив, профспілки або 
інші об'єднання громадян за професійною ознакою, 
організації роботодавців.  

Одним із механізмів підтримки соціально-політичної 
стабільності в сучасних західних демократичних держа-
вах вважають соціальне партнерство. Досвід розвине-
них країн переконує, що людина як об'єкт соціальної 
політики займає провідне місце в системі партнерських 
соціально-трудових відносин. 

Принципи толерантності та плюралізму, які є осно-
вою ідеології солідарності, є також наріжними каменями 
демократичного суспільства. Елементом демократичних 
процедур прийняття відповідних рішень є діалог, а в со-
ціально-трудових відносинах – соціальний діалог. Клю-
чові положення сучасної концепції соціального діалогу 
беруть свій початок в ідеях солідарності філософії анти-
чних мислителів. Принциповими для розуміння сутності 
діалогу є положення про його значно ширше смислове 
навантаження, ніж "діалогові форми спілкування", такі як 
розмова, бесіда, суперечка. Діалог є найвищою формою 
спілкування, результатом якого є співпраця. Співпраця 
працівника і роботодавця, працівників та їх організацій і 
роботодавця – наріжний камінь стабільного функціону-
вання підприємств, установ, організацій. 

Демократія в управлінні підприємством, а точніше 
– в управлінні його персоналом – означає в широкому 
розумінні виробничу демократію. Її серцевину складає 
участь найманих працівників у справах підприємств, 
акціонерних товариств і транснаціональних компаній. 
Від того, якою мірою, і в яких організаційних формах 
залучаються до управлінських функцій господарюючих 
суб'єктів представники персоналу, багато в чому за-
лежить оптимальне використання професійних мож-
ливостей членів трудового колективу, зростання про-
дуктивності праці та підвищення конкурентних можли-
востей підприємства. 

Вирішення проблеми соціальної справедливості має 
ґрунтуватися на вірності підходу. Навіть близькі нам 
сусідні держави, такі як Республіка Польща, обрали 
шлях соціальної справедливості, а не шахрайства наці-
онального рівня, як це було вчинено в Україні. Подо-
лання розриву між бідними і багатими, між тими, хто 
створює матеріальні та духовні цінності і отримує не-
адекватну плату за свою працю і тими, хто не бере уча-
сті у процесі виробництва, але отримує вельми "неаде-
кватну" плату за свою діяльність до цього часу не спо-
стерігається. Для розв'язання проблеми бідності необ-
хідна цілеспрямована політика, що ґрунтується на еко-
номічних та фінансових можливостях держави та мак-
симальній ефективності їх використання. Зокрема, у 
країнах Заходу здійснення принципу рівної оплати за 
рівну працю є одним із факторів, що забезпечує зрос-
тання економіки за рахунок вибраковки нерентабельних 
виробництв. Це визначається тим, що господар такого 
підприємства не має можливості підвищити свій прибу-
ток за рахунок зниження заробітку робітників. 

У трудовому праві України ідея соціальної справед-
ливості виводиться з конституційних положень, що 
Україна – соціальна держава. Для правового регулю-
вання праці в сучасних умовах шкідливими є ліберальні 
ідеї, які підривають основи трудового права. Поглиб-
лення процесу соціалізації трудового права – необхідна 
і вкрай важлива складова реалізації ідеї соціальної 
справедливості у трудовому праві. Ця ідея випливає з 
суспільної мети трудового права, яка полягає у консо-
лідації суспільства через об'єднання зусиль працівни-
ків, роботодавців і державної влади, їх згуртування за-
для досягнення високого рівня добробуту громадян. 
Навпаки, вимивання з трудового права соціального 
змісту призведе до втрати ним соціальної цінності, а в 
самому гіршому випадку й до відмирання галузі. 



ISSN 1728-2195                                    ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 1(102)/2016 ~ 9 ~ 
 

 

Гідна праця, її гарантування в державі, – це ключова 
складова сучасного розуміння соціальної справедливості 
в демократичному суспільстві. В Україні на законодавчо-
му рівні має бути затверджена Концепція державної по-
літики гідної праці, безумовними складовими якої мають 
бути: організаційні і правові основи забезпечення проду-
ктивної зайнятості громадян, гідної оплати працюючим за 
добросовісну працю у гідних умовах, а також активізація 
соціального партнерства на усіх рівнях. 

Нарощування людського потенціалу, постійне вкла-
дання ресурсів у працівника, – чи не головний еле-
мент соціальної справедливості у нормах сучасного 
трудового права. На рівні Концепції державної політи-
ки гідної праці необхідно визнати, що найбільш прийн-
ятною для України є модель "економічно стабільного і 
соціально справедливого розвитку" суспільства, голо-
вними рушійними силами якого визнаються освіта, 
наука і новітні технології. Основою цієї моделі висту-
пають люди, їх потенціал. Людський потенціал – це 
основний інструмент соціально-економічного прогресу 
держави і суспільства в Україні. 

За всі роки незалежності України в економічній сфері 
не було здійснено головного – визначення реальної вар-
тості робочої сили. Й надалі продовжується цілеспрямо-
вана політика заниження її цінності. Україна не має іншої 
можливості повернути місце серед авангарду світового 
поступу, ніж перейти на інноваційний шлях розвитку, 
досягти зростання обсягів виробленої продукції та під-
вищення її конкурентоспроможності не шляхом збіль-
шення витрат ресурсів, а за рахунок активного викорис-
тання нових знань та їх матеріалізованих результатів. 

Лісабонська стратегія поставила за мету перетвори-
ти ЄС на "найбільш динамічну та конкурентоспроможну 
економіку знань" до 2010 р. Для України нині – це стра-
тегічний напрямок її розвитку. Забезпечення стабільно-
го поступу суспільства у цьому напрямку базуватиметь-
ся на визнанні національним пріоритетом освіти і науки. 
Освіта – базис науки. Наука – основа інноваційного 
розвитку економіки. Необхідно, щоб на усіх рівнях дер-
жавної влади постійно наголошувалося на єдності осві-
ти і науки, законодавчо визнавалось їх значення для 
розвитку потенціалу країни. 

Освіта – це стратегічний пріоритет державної полі-
тики, її роль у прогресивному розвитку країни колоса-
льна. Досвід розвинутих країн показує, що за рівних 
умов продуктивність праці, прибутки збільшуються зі 
збільшенням затрат на загальну і спеціальну освіту. 
Для цього необхідно підняти престижність університет-
ської освіти, терміново реанімувати за участю підпри-
ємницьких кіл професійно-технічну школу, вивести на 
новий рівень підготовку кадрів у технікумах і коледжах, 
а аспірантуру зробити осередком розвитку науки та 
інновацій. Новаторство ж у самих широких масштабах і 
на самих різних рівнях виробництва дозволить запро-
ваджувати різноманітні новації, розвивати НТП у рам-
ках усього народного господарства України. 

Висновки. Отже, можна побачити, що саме прави-
льне визначення пріоритетів розвитку суспільства, кра-
їни і держави на рівні ідеології, дозволить вірно обрати 
шлях правового регулювання суспільних відносин у 
процесі їх реформування та вдосконалення. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ:  

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ 
 
Стаття присвячена розгляду актуальних питань формування та правового регулювання екологічної політики як 

багатоаспектного соціального явища, в якому відбиваються прагнення усіх членів суспільства ефективно розв'яза-
ти сучасні екологічні проблеми. 
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Вступ. Загально-прийнято, що своєрідність будь-

яких видів соціальних зв'язків підпорядковані певним 
видам політики, сутність якої полягає в тому, що вона 
покликана бути засобом регулювання відповідної різ-
номанітності стосунків між людьми. Власне з політичної 
сфери виходять основні імпульси управління соціаль-
ним організмом, які скеровують зусилля багатьох членів 
суспільства на виконання поточних і перспективних 

завдань. Засоби політики, політичної сфери дають змо-
гу сконцентрувати економічний, соціальний, духовно-
культурний, в тому числі екологічний потенціал суспіль-
ства для досягнення поставленої мети.  

Актуальність теми дослідження обумовлена спро-
бою виявлення існуючих правових засад сучасної еко-
логічної політики в Україні, її мети і завдань, проблем 
реалізації її основних складових та формуванням нау-
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ково-практичних рекомендацій щодо шляхів її удоско-
налення. З цією метою аналізу будуть піддані осново-
положні документи, типу засади, концепції, стратегії, 
програми тощо, які приймаються державою в цій сфері 
та визначають основи екологічної політики. 

Ступінь розробленості зазначених питань дозво-
ляє засвідчити, що еколого-правова наука не часто 
звертається до сфери дослідження поняття та правово-
го забезпечення екологічної політики. Переважно такі 
питання розкриваються в навчально-методичній літера-
турі [1] в означенні екологічної функції держави при 
формуванні правового, організаційного, економічного та 
іншого механізму регулювання суспільних екологічних 
правовідносин. Більшою мірою такі питання розкрива-
ються в монографічних працях провідних вчених-
екологів, наприклад, Ю.С. Шемшученка [2], В.І. Андрей-
цева [3], А.П. Гетьмана і В.І. Лозо [4], присвячених пи-
танням державного управління в галузі охорони навко-
лишнього природного середовища, екологічного права 
та законодавства суверенної України у складі екологіч-
ної політики, проблемам реалізації державної екологіч-
ної політики, а також європейської екологічної політики. 
На доктринальному рівні правові питання екологічної 
політики розкрито в Узбекистані Файзієвим Ш.Т. [5] та в 
Білорусі Карпович Н.І. [6]. 

Виклад основного матеріалу. Термін "політика", як 
відомо, грецького походження та у своєму первісному 
розумінні означало вирішення важливих справ для ве-
ликих груп людей, мистецтво управління державою, 
мистецтво слухати один одного та домовлятися [7].  

Для розуміння сутності екологічної політики слід бра-
ти до уваги, що саме вплив навколишнього природного 
середовища був особливо відчутним для людського сус-
пільства з точки зору формування відповідного матеріа-
льного забезпечення існування окремих груп людей, які 
були змушені адекватно реагувати на виклики внутрішніх 
та зовнішніх чинників, спершу природних об'єктів небез-
пеки, згодом – об'єктів техногенної небезпеки, оптималь-
но використовуючи засоби політики для впорядкування 
обставин свого буття в будь-яких сферах, пов'язаних, 
зокрема, з авторитарним, обов'язковим для всіх розподі-
лом дефіцитних цінностей і благ, у даному випадку при-
родних багатств. Це й спричинило виникнення історично 
перших осередків цивілізації у долинах Нілу, Тигру та 
Євфрату, Жовтої ріки, Дніпра тощо.  

Таким чином, набуваючи практичних знань щодо 
навколишнього природного середовища, збагачуючись 
матеріально й духовно, людина почала усвідомлювати 
себе суб'єктом суспільної узгодженої дії. Тому екологіч-
на політика і політична діяльність випливають з необ-
хідності узгодити, підпорядкувати інтереси окремих груп 
населення головному інтересові: на збереження єдності 
та цілісності суспільства, яке без централізованого 
управління та охорони правопорядку приречене на са-
мознищення, та на збереження суверенних прав на 
природні багатства, формування єдиного правопорядку 
щодо їх використання, забезпечення при цьому приро-
дних та юридично визначених прав усього суспільства 
та окремих осіб.  

Отже, екологічна політика – це дуже складна форма 
людської діяльності, що вимагає високої майстерності 
від її учасників. З огляду на різноманіття сучасних нау-
кових визначень загального поняття "політика", екологі-
чну політику визначають як сукупність громадсько-
політичних, соціально-економічних, культурно-освітніх, 
організаційно-правових заходів суб'єктів – індивідів, 
груп, партій, держави тощо, спрямованих на охорону 
навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів і забезпечення еко-
логічної безпеки [5, с. 9].  

У такому значенні екологічну політику можна пред-
ставити як: система дій та інституцій, яка забезпечує 
управління суспільними екологічними справами на різ-
них рівнях з метою досягнення відповідної мети, здійс-
нення контролю за діяльністю органів влади, заміни 
суб'єктів, які здійснюють владу в екологічних інтересах 
суспільства неефективно; це багатофункціональний 
соціальний феномен, який здатний забезпечувати за-
лучення всіх членів суспільства до процесів вирішення 
сучасних екологічних проблем, пов'язаних зокрема з 
надмірним забрудненням довкілля внаслідок впливів 
різних видів господарювання. Не даремно свого часу в 
Концепції національної політики України [8] передбаче-
но принцип міжсекторального партнерства та залучен-
ня до реалізації політики усіх заінтересованих сторін, та 
який наголошує, що лише шляхом спільного розв'язан-
ня нагальних проблем можливо забезпечити успішну 
реалізацію екологічної політики. 

Функціонування екологічної політики може здійсню-
ватися на різних рівнях: на зовнішніх та на внутрішніх, 
що й обумовлює її види – глобальна, або міжнародна, 
європейська, національна. Водночас, екологічна полі-
тика проявляється у різних формах, таких як державна, 
регіональна, місцева, локальна (об'єктова, або ж еколо-
гічна політика підприємства) екологічна політика.  

Екологічна політика охоплює певні групи взаємопо-
в'язаних завдань, які, по-перше, формують завдання, 
спрямовані на збереження умов існування людини в 
навколишньому природному середовищі, і, по-друге, 
спрямовані на формування екологічної культури кожно-
го члена суспільства.  

Основну роль в системі різноманіття екологічних по-
літик відводиться звичайно ж державній екологічній полі-
тиці, яка повинна сформувати такі основні засоби її за-
безпечення як: а) відповідна екологічна ідеологія та пси-
хологія, екологічна освіта, виховання та культура; б) еко-
логічна, в тому числі еколого-правова наука; в) ефектив-
на система екологічного управління; г) правова екологіч-
на політика, основу якої має складати формування ефе-
ктивного екологічного права та законодавства.  

В літературі зустрічається твердження, що екологіч-
на (або природоохоронна) освіта і виховання та культу-
ра на всіх етапах людської історії помітно відставали 
від темпів матеріального виробництва. I якщо раніше 
це відставання не було предметом загальної турботи, 
то в сучасних умовах стає очевидним, що таке став-
лення до цього може призвести до найнебезпечніших 
(якщо не сказати фатальних) наслідків. Тому з наукової 
точки зору цілком виправданим є визначення першоче-
ргової цілі Стратегії сучасної державної екологічної по-
літики (далі – Стратегія) [9], а саме підвищення рівня 
суспільної екологічної свідомості шляхом реалізації 
низки заходів, таких як: створення національної інфор-
маційної системи охорони навколишнього природного 
середовища із забезпеченням вільного доступу до неї 
усіх заінтересованих осіб; розроблення та впроваджен-
ня програм підтримки громадських екологічних органі-
зацій; розроблення і реалізація стратегій екологічної 
освіти та виховання населення на засадах сталого роз-
витку; створення системи навчання та підвищення ква-
ліфікації посадових і службових осіб, до компетенції 
яких віднесено повноваження приймати екологічно ви-
важені рішення, інше.  

Принагідно зауважити, що ще в 2001 році рішенням 
Колегії Міністерства освіти і науки України № 13/6-19 
від 20 грудня була затверджена Концепція екологічної 
освіти України, яка визначала мету і завдання такої 
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освіти, стратегічні її напрямки, форми і види, зміст. 
Стратегія ж розвитку екологічної освіти розглядається 
переважно в роботах круглих столів провідних педагогі-
чних навчальних закладів, у виступах на таких заходах, 
в наукових статтях [10]. На нормативно-правовому рівні 
відповідних документів прийнято не було, окрім деяких 
актів підзаконного регулювання [11]. Натомість доціль-
но було б швидше прийняти Закон України "Про еколо-
гічну освіту та виховання". 

На вирішення завдань формування належної освіти 
та виховання, підвищення рівня екологічної культури 
має долучатися наука, в тому числі доктрина екологіч-
ного права, яка може залучати до цих питань сучасні 
науки, наприклад, філософію права, де започатковано 
цікавий сучасний науковий напрям – екософія права як 
методологічне завдання формування екоправової куль-
тури в Україні [12]. Екософія права визначається як по-
ст(мета)некласична парадигма філософії гармонізації 
відносин між людьми в соціумі і Природою через еколо-
гізацію свідомості. В основі такого підходу пропонується 
розглядати зміну парадигми мислення шляхом екологі-
чного синтезу його екстравертного й інтровертного типів 
на підставі їх гармонізації в цілісне правове мислення. 
При цьому звертається увага на те, що саме творчий 
потенціал індивіда екставертного типу має екофобну 
спрямованість, що програмує його дії на збиток власному 
благу як просто біоістоти (як і благу інших біоістот), тобто 
призводить до нехтування правом на гідне життя. Тво-
рець техногенної цивілізації, формуючи її на засадах 
екофобної парадигми, сам перетворюється на руйнівни-
ка як фундаментальних гуманістичних підвалин культури 
в цілому, так і її екологічного складника – природного 
підґрунтя екогармонійного правового суспільства.  

Вирішальним чинником еволюції соціуму екософія 
права пропонує визнати правову людину як цілісно-
екотворчу особистість, становлення якої пов'язується з 
екологізацією її правосвідомості, духовним оновленням 
на засадах набуття знань про гармонізацію соціальних 
відносин у цілому й правовідносин, зокрема, де виріша-
льна роль відводиться чиннику визнання індивідом від-
повідальності щодо Природи як своєї колиски й годува-
льниці, джерела власного життя. У такому випадку осо-
бистість, яка формується як екологічна правова люди-
на, здатна взяти на себе відповідальність за своє жит-
тя, майбутнє соціуму і Природи. У зв'язку з цим підкре-
слюється, що історія людства надає підстави для розу-
міння того, що перетворення індивіда на цілісну еколо-
гічну правову особистість та те знання, яке він розвинув 
у напрямі екофобної раціоналістичності, не дозволить 
йому сконцентрувати в необхідному обсязі інформацію 
для вирішення творчих завдань і забезпечити головну 
мету свого призначення – вдосконалити себе як творця 
екогармонійного правового соціуму [12].  

Тому-то в Стратегії закріплено принцип відповідаль-
ності нинішнього покоління за збереження довкілля на 
благо прийдешніх поколінь. Реальною реалізацією цьо-
го принципу може стати прийняття Закону України "Про 
екологічну відповідальність за шкоду, завдану довкіл-
лю", в якому доцільно передбачити механізми форму-
вання відповідальних перед природою індивідів, колек-
тивів, державних органів, усього суспільства.  

З таких міркувань доцільно дбати про ефективну си-
стему екологічного управління шляхом якісного і про-
фесійного підбору кадрів для всіх ланок органів держа-
вної влади та місцевого самоврядування, керівників 
підприємств, установ, організацій. Не даремно в ст. 7 
Закону України "Про охорону навколишнього природно-
го середовища" [13] встановлено, що екологічні знання 
є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх поса-

дових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням 
природних ресурсів та призводить до впливу на стан 
навколишнього природного середовища. Так само й в 
Стратегії державної екологічної політики закріплено 
принцип посилення ролі екологічного управління в сис-
темі державного управління України з метою досягнен-
ня рівності трьох складових розвитку (економічної, еко-
логічної, соціальної), яка зумовлює орієнтування на 
пріоритети сталого розвитку.  

Наука екологічного права України як раз традиційно 
розглядає сутність екологічної політики у її значенні як 
невід'ємної складової механізму організаційно-право-
вого регулювання суспільних екологічних відносин. Так, 
в зокрема, в роботах Ю.С. Шемшученка, екологічна 
політика позиціонується передусім як система держав-
ного управління сферою охорони навколишнього при-
родного середовища конкретної країни [2], а отже як 
державна екологічна політика. Тобто, узагальнено дер-
жавну екологічну політику можна представити як соціа-
льно-економічні управлінські рішення і належним чином 
ратифіковані міжнародні договори, прийняті на основі 
розуміння державними органами відповідних переваг 
спільних суспільних зусиль щодо подолання недоліків у 
галузі використання природи та її охорони, поєднаних з 
екологічним станом територій, акваторій, повітряного 
простору, з урахуванням перспективного розвитку сфер 
господарювання, змін чисельності і потреб населення, 
наявності в межах конкретних країн природних ресурсів 
і характеру природних умов життєдіяльності людей. З 
метою посилення ролі і значимості відповідного напря-
му державного екологічного управління бажано було б 
питання екологічної політики відбити в назві централь-
ного органу державної виконавчої влади.  

Інший принцип екологічної політики, а саме: принцип 
інтеграції екологічної політики та вдосконалення систе-
ми інтегрованого екологічного управління зобов'язує 
значну увагу в Стратегії приділити удосконаленню ін-
ших форм екологічної політики, зокрема, регіональній 
екологічній політиці (ціль 7), шляхом здійснення ряду 
заходів, особливо таких як розроблення нормативно-
правової бази щодо еколого-економічних макрорегіонів, 
проведення класифікації регіонів за рівнями техноген-
но-екологічних ризиків, створення відповідних банків 
геоінформаційних даних і карт. Питання посилення зна-
чимості регіональної екологічної політики важливо й в 
частині реформи щодо децентралізації.  

Не менш важливим залишаються й питання форму-
вання екологічної політики підприємств, установ, орга-
нізацій, особливо тих, які здійснюють екологічно небез-
печні види господарської діяльності, зокрема шляхом 
впровадження систем екологічного управління (екологі-
чного менеджменту). З метою посилення ролі господа-
рюючих осіб у справі охорони довкілля в Стратегії за-
кріплено принцип державної підтримки та стимулюван-
ня вітчизняних суб'єктів господарювання, які здійсню-
ють модернізацію виробництва, спрямовану на змен-
шення негативного впливу на навколишнє природне 
середовище, в тому числі шляхом формування на ви-
робництві екологічних служб, відділів, управлінь тощо. 

Найбільш впливовим елементом у системі заходів 
екологічної політики є діяльність по розробці і прийнят-
тю нормативно-правових актів, спрямованих на регу-
лювання екологічних правовідносин. Прийняття вже в 
незалежній Україні спеціальних нормативно-правових 
актів у цій галузі, особливо Закону України "Про охоро-
ну навколишнього природного середовища" [13] дозво-
лило формально закріпити термін "екологічна політика". 
Так, в преамбулі цього закону зазначається, що з ме-
тою охорони навколишнього природного середовища, 
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раціональне використання природних ресурсів, забез-
печення екологічної безпеки життєдіяльності людини – 
невід'ємної умови сталого економічного та соціального 
розвитку, Україна здійснює на своїй території екологіч-
ну політику, спрямовану на збереження безпечного 
для існування живої і неживої природи навколишнього 
середовища, захисту життя і здоров'я населення від 
негативного впливу, зумовленого забрудненням навко-
лишнього природного середовища, досягнення гармо-
нійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціо-
нальне використання і відтворення природних ресурсів. 

З урахувань тлумачення правових засад, екологічна 
політика – це законодавчо визначений комплекс заходів, 
спрямованих на охорону навколишнього середовища, 
збереження і відновлення природних ресурсів, запрова-
дження безвідходних і маловідходних, екологічно чистих 
технологій, розвитку природоохоронної освіти і вихован-
ня, правової охорони екологічних систем з метою забез-
печення оптимальних умов природокористування.  

Концептуально питання державної екологічної полі-
тики окреслені в ст. 16 Конституції України, яка закріпи-
ла обов'язок держави забезпечувати екологічну безпеку 
на території України, оберігати генофонд українського 
народу, подолати наслідки Чорнобильської аварії як 
катастрофи планетарного масштабу. На виконання цьо-
го положення були схвалені Основні напрями держав-
ної політики України у галузі охорони довкілля, викори-
стання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки (далі – Основні напрями) [14], положення яких 
залишилися практично не реалізованими.  

Правові положення Основних напрямів дозволили 
одному з їх авторів вважати, що екологічна політика 
держави має мати гуманістичну, антропоцентричну 
спрямованість, як пріоритет збереження безпечного 
для життя і здоров'я людей і суспільства, в цілому укра-
їнського народу, довкілля, оточуючого ландшафту та 
територіально-просторової сфери життєдіяльності, 
природних комплексів, шляхом урахування природно-
атропогених факторів і закономірностей розвитку соці-
альних систем при обов'язковому дотриманні вимог 
ефективного, ощадливого і економного природокорис-
тування, відтворення якості відновлювальних природ-
них ресурсів [3, с. 30]. 

На моє глибоке переконання антропоцентричний 
підхід не дозволяє в сучасних умовах вирішувати ряд 
екологічних проблем. Возвеличування людини у статусі 
основної соціальної цінності нівелює значимість законів 
Природи, в яких людина розглядається як елемент жи-
вої природи, як біологічний вид, залежний від умов іс-
нування у середовищі його життєдіяльності, тобто в 
природному середовищі. 

Про відхід від усталеного антропоцентризму свід-
чать й положення концепції сталого розвитку, які базу-
ються на екоцентричному, або ж екосистемному підході 
до вирішення глобальних, регіональних, національних 
чи місцевих екологічних проблем. Екосистемний підхід 
ґрунтується на одній із фундаментальних цінностей 
ХХІ ст. – поважному, обережному й ощадливому, а не 
споживацькому, ставленні до природи. На підставі та-
ких підходу і цінностей мають бути змінені нестійкі мо-
делі виробництва, споживання і життєдіяльності в інте-
ресах сучасного та прийдешніх поколінь. 

Як нова філософія екосистемний підхід життєдіяль-
ності людства у ХХІ ст. закріплений рішеннями Всесвіт-
нього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002). 
На саміті, зокрема, зазначалось: "Держави співпрацю-
ють на засадах глобального партнерства з метою збе-
реження, захисту і відтворення здорового стану і ціліс-
ності екосистеми Землі". В такому значенні зафіксовано 

відхід від традиційної "ресурсної і споживацької" стра-
тегії розвитку, яка покладена в основу забезпечення 
людини різними матеріальними благами, та що потре-
бує зміни поведінки суспільства, розроблення нових 
концепцій державного управління, підприємницької дія-
льності, зміни методології оцінки ролі та значення еко-
систем у житті людини і суспільства. 

Тому в сучасній науці доцільно брати до уваги кон-
цепт природи – ідеологію, що сформована на основі 
суджень і критеріїв для використання природи [15] як 
об'єкта права. З таких міркувань пропонуємо законода-
вчо визнати Природу публічним благом та найвищою 
соціальною цінністю, переглянути державну політику 
щодо неї на рівні Конституції України як політико-
правового документа про суспільний, в тому числі еко-
логічний договір. Такі підходи будуть відбивати науко-
знавчі екоцентричні підходи до її суті і значимості, та, 
особливо, її екологічних і духовних (соціальних) атрибу-
тів, що відповідає засадам сталого розвитку.  

Людину ж та її складові елементи, такі як життя і 
здоров'я пропонуємо вважати складовою частиною 
природи, зважаючи на її біологічне походження та не-
можливість існування без природи. Тому людству, як 
представнику світового розуму, слід розробляти належ-
ні засоби охорони перш за все для природи як середо-
вища і умови свого існування.  

Висновки.  
Проведене дослідження дозволило визнати, що пи-

тання формування та реалізації екологічної політики 
України набувають нового значення в умовах інтегру-
вання до єдиного європейського простору.  

Основу екологічної політики складає державна еко-
логічна політика, яка має фактично, щоденно здійсню-
ватись усією системою державних органів та інституцій 
через реалізацію відповідних функцій. Особливо потре-
бує реформування державна система екологічного 
управління. З цією метою доцільно посилити роль та 
значимість спеціального органу державної виконавчої 
влади, в тому числі у спосіб визначення його як Мініс-
терство екологічної політики та природокористування.  

На відміну від державної, доцільно впровадити все 
ж національну екологічну політику, яка дозволить на 
засадах традицій, культури українського народу та її 
етносів відтворити та впровадити в систему правових 
норм шанобливе ставлення до Природи, засоби її охо-
рони. Це доцільно розпочати з внесення змін та допо-
внень передусім до Конституції України, визнавши 
Природу найвищим соціальним благом та найвищою 
соціальною цінністю. 

Впровадженню та реалізації потребують такі форми 
екологічної політики як регіональна, місцева та об'єкт-
на. З цією метою доцільно вносити зміни до законодав-
ства в частині розширення повноважень інституцій, які 
будуть її здійснювати.  

З метою удосконалення чинного законодавства в 
частині ефективної реалізації екологічної політики ба-
жано прийняти ряд проектів законодавчих актів.  
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лежного органу державного регулювання у сфері енергетики – Національної комісії, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері енергетики та комунальних послуг. На підставі аналізу законодавства України та позицій науковців авто-
ром зроблено ряд висновків та сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавства України у цій сфері. 
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Конституційна та адміністративна реформи, що від-

буваються в Україні, висувають перед науковцями низ-
ку завдань, спрямованих на розробку теоретично об-
ґрунтованих пропозицій щодо удосконалення чинного 
законодавства України. Одним із таких завдань є удо-
сконалення правового статусу органів державного ре-
гулювання у певних сферах економіки, зокрема, Націо-
нальної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг. На сьогодні 
у Верховній Раді України знаходиться на розгляді про-
ект Закону України "Про Національну комісію, що здійс-
нює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг" від 28.05.2015 р. № 2966 [1]. За-
значений законопроект спрямований на законодавче 
закріплення правового статусу органу державного регу-
лювання у сфері енергетики та комунальних послуг, у 
тому числі, на приведення його у відповідність з вимо-
гами законодавства ЄС.  

Як свідчить досвід держав – членів ЄС, юрисдикцій-
ні повноваження є одним із найпоширеніших видів пов-
новажень національних органів державного регулюван-
ня, зокрема, органів державного регулювання у сфері 
енергетики [2, с. 66–113]. Орган державного регулю-

вання у сфері енергетики в Україні також наділений 
відповідними повноваженнями, які закріплені у базово-
му законодавчому акті, що регулює суспільні відносини 
у сферах природних монополій – Законі України "Про 
природні монополії" [3], та конкретизовані у законах 
України, що регламентують особливості державного 
регулювання у сфері енергетики, Кодексі України про 
адміністративні правопорушення (далі КУпАП) [4], а 
також підзаконних нормативно-правових актах. Однак, 
положення зазначених законодавчих актів потребують 
удосконалення. Крім того, потрібно враховувати, що 
інститут адміністративної відповідальності в Україні в 
цілому потребує реформування.  

У зв'язку з цим метою цієї публікації є аналіз чинного 
законодавства України щодо нормативно-правового 
закріплення юрисдикційних повноважень органу держа-
вного регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг – НКРЕКП – та вироблення рекомендацій 
щодо його удосконалення.  

Законом України "Про природні монополії" (ст. 14) 
передбачено повноваження національних комісій регу-
лювання природних монополій накладати штрафи на 
суб'єктів природних монополій у випадках, передбаче-
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них цим Законом, складати протоколи про порушення 
посадовими особами суб'єктів природних монополій 
законодавства про природні монополії відповідно до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
застосовувати санкції до суб'єктів природних монополій 
та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність 
на суміжних ринках, за порушення ліцензійних умов.  

Перелік правопорушень, за вчинення яких на суб'єк-
тів природних монополій можуть накладатися штрафи, а 
також розміри штрафів визначені у ст. 17 цього Закону. 
До таких правопорушень віднесено: несвоєчасне надан-
ня інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів 
природних монополій; ненадання інформації зазначеним 
органам, або надання завідомо недостовірних даних; 
невиконання або несвоєчасне виконання рішень вказа-
них органів, та порушення умов та правил здійснення 
підприємницької діяльності у сферах природних монопо-
лій та на суміжних ринках (ліцензійних умов); системати-
чне надання недостовірної інформації у складі технічних 
умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівницт-
ва або відмова в наданні технічних умов щодо інженер-
ного забезпечення об'єкта будівництва, або порушення 
строку їх надання; неукладення договору про забезпе-
чення об'єкта будівництва на підставі технічних умов або 
непідключення об'єкта будівництва до інженерних мереж 
згідно з технічними умовами та укладеним договором 
про забезпечення об'єкта будівництва. Законом перед-
бачено, що суб'єкти природних монополій, на яких на-
кладено штраф, сплачують його у тридцятиденний тер-
мін з дня одержання рішення про накладення штрафу. 
За кожен день прострочення сплати штрафу нарахову-
ється пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу. Якщо 
ж суб'єкт господарювання не згоден із рішенням органу 
державного регулювання про накладення штрафу, 
штраф стягується за рішенням суду.  

Юрисдикційні повноваження національних комісій 
щодо посадових осіб суб'єктів природних монополій 
встановлені у ст. 18 цього Закону, згідно з якою до пра-
вопорушень посадових осіб віднесено невиконання або 
несвоєчасне виконання рішень органів які регулюють 
діяльність суб'єктів природних монополій, ненадання чи 
несвоєчасне надання інформації цим органам або на-
дання завідомо недостовірних даних.  

Таким чином, в залежності від суб'єкта вчинення пра-
вопорушення юрисдикційні повноваження органу держа-
вного регулювання у сфері енергетики можна поділити 
на повноваження щодо притягнення до юридичної відпо-
відальності суб'єктів господарювання та повноваження 
щодо притягнення до адміністративної відповідальності 
посадових осіб суб'єктів господарювання.  

Однак, як зазначено вище, законами України, які ре-
гулюють відносини у певних сферах енергетики, також 
визначені юрисдикційні повноваження органу держав-
ного регулювання у сфері енергетики. При цьому підхід 
законодавця до їх визначення, застосований у зазначе-
них законодавчих актах, нерідко не узгоджується з під-
ходом, закріпленим у базовому законодавчому акті – 
Законі України "Про природні монополії". 

Зокрема, у Законі України "Про електроенергетику" 
[5] визначено види правопорушень у сфері електроене-
ргетики, а також повноваження органу державного ре-
гулювання у сфері енергетики щодо застосування сан-
кцій за їх вчинення. Відповідно до ст. 12 вказаного За-
кону до основних завдань та повноважень національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, зокрема, віднесено 
здійснення контролю за додержанням ліцензіатами 
умов та правил здійснення ліцензованої діяльності і 
застосування до них відповідних санкцій за їх порушен-

ня. Для виконання зазначеного завдання Комісія, зок-
рема, розглядає справи про порушення умов та правил 
здійснення ліцензійної діяльності і за результатами роз-
гляду приймає рішення в межах своєї компетенції, за-
стосовує майнові санкції до суб'єктів електроенергети-
ки, інших учасників оптового ринку електричної енергії з 
урахуванням активних впорядкованих дій щодо забез-
печення стабільного фінансового становища електро-
енергетики та захисту прав споживачів.  

Юрисдикційні повноваження Комісії також закріплені 
у ст. 24 Закону України "Про електроенергетику", якою 
передбачено заходи відповідальності, які застосову-
ються Комісією у разі порушення енергопостачальни-
ком, який здійснює постачання електричної енергії на 
закріпленій території, умов і правил здійснення ліцен-
зованої діяльності з постачання електричної енергії та 
інших обов'язків, передбачених цим Законом, врахову-
ючи зобов'язання щодо забезпечення захисту прав 
споживачів електричної енергії та проведення розраху-
нків за закуплену енергопостачальником електричну 
енергію, а також із суб'єктом господарської діяльності, 
який здійснює передачу належної енергопостачальнику 
електричної енергії. За вчинення зазначених правопо-
рушень передбачені такі санкції, як застереження, 
штраф, призначення тимчасового керуючого (адмініст-
рації), зупинення дії ліцензії на здійснення господарсь-
кої діяльності з постачання електричної енергії на від-
повідній території, анулювання ліцензії на здійснення 
господарської діяльності з постачання електричної ене-
ргії на відповідній території. 

Ще однією нормою Закону України "Про електро-
енергетику", яка стосується юрисдикційних повнова-
жень органу державного регулювання у сфері енерге-
тики, є ст. 27. Зокрема, у цій статті передбачена відпо-
відальність у вигляді штрафу за неподання інформації 
або подання завідомо недостовірної інформації, перед-
баченої в ліцензіях на виробництво, передачу, розподіл 
або постачання електричної енергії, здійснення функцій 
системного оператора, здійснення функцій оператора 
ринку, здійснення функцій гарантованого покупця та в 
нормативно-правових актах, що регулюють питання 
функціонування об'єднаної енергетичної системи Укра-
їни і споживання енергії, а також за ухилення від вико-
нання або несвоєчасне виконання рішень чи приписів 
національної комісії, що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та комунальних послуг, цент-
рального органу виконавчої влади, що реалізує держа-
вну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі елект-
роенергетики та порушення умов ліцензій.  

Таким чином, деякі склади правопорушень, перед-
бачені Законом України "Про електроенергетику", відрі-
зняються від тих, що передбачені Законом України "Про 
природні монополії".  

Санкції, передбачені цієї статтею, застосовуються 
національною комісією, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг, а 
також центральним органом виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в 
галузі електроенергетики на підставі акта перевірки, 
оформленого в установленому порядку, за наявності 
порушень, передбачених цією статтею, шляхом видан-
ня у межах своєї компетенції суб'єктам господарської 
діяльності постанови або розпорядження про накла-
дення штрафів за встановленою формою.  

Оскарження дій щодо накладення штрафів прова-
диться у судовому порядку. Суми стягнених штрафів 
зараховуються до Державного бюджету України. 

Згідно зі ст. 27 вказаного Закону санкції, передбаче-
ні частиною восьмою статті 24, частинами третьою, 
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четвертою і п'ятою статті 26 та частиною третьою цієї 
статті, застосовуються в порядку, встановленому КМУ. 
На сьогодні ці питання регулюються Положенням про 
порядок накладення на суб'єктів господарювання 
штрафів за порушення законодавства в галузі електро-
енергетики та сфері теплопостачання, затвердженим 
Постановою КМУ від 21 липня 1999 р. № 1312 [6], а 
також Порядком застосування санкцій за порушення 
законодавства про електроенергетику, затвердженим 
Постановою КМУ від 19 липня 2000 р. №1139 [7]. 

Закон України "Про теплопостачання" [8] також міс-
тить положення щодо юрисдикційних повноважень ор-
гану державного регулювання у сфері енергетики. Зок-
рема, згідно із ст. 17 вказаного Закону національна ко-
місія, що здійснює державне регулювання у сфері енер-
гетики, розглядає справи про порушення ліцензійних 
умов та приймає рішення у межах своїх повноважень. 
Ст. 31 зазначеного Закону визначені склади правопо-
рушень, вчинення яких тягне за собою накладення сан-
кцій органом державного регулювання у сфері енерге-
тики, до яких віднесено невиконання (ухилення від ви-
конання) або несвоєчасне виконання рішень чи припи-
сів національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері енергетики, а також порушення ліцензій-
них умов або діяльність з простроченою ліцензією.  

Звертаємо увагу, що порядок застосування штраф-
них санкцій за зазначені правопорушення визначається 
КМУ (на сьогодні – Положенням про порядок накладен-
ня на суб'єктів господарювання штрафів за порушення 
законодавства в галузі електроенергетики та сфері те-
плопостачання, затвердженим Постановою КМУ від 
21 липня 1999 р. № 1312, зазначеним вище).  

Слід зазначити, що згідно із зазначеною нормою су-
б'єкт господарювання повинен сплатити штраф у п'ят-
надцятиденний термін з дня отримання постанови про 
його накладання, тоді як Законом України "Про природ-
ні монополії" передбачено тридцятиденний термін з дня 
одержання рішення про накладення штрафу. 

На наш погляд, визначення КМУ порядку застосу-
вання деяких юрисдикційних повноважень органу дер-
жавного регулювання у сфері енергетики у галузі елек-
троенергетики та теплопостачання є несумісним з 
принципом функціональної незалежності органу держа-
вного регулювання у сфері енергетики. Вважаємо, що 
правові засади реалізації юрисдикційних повноважень 
органу державного регулювання у сфері енергетики 
мають визначатися виключно у законах України. 

Ще одним законодавчим актом, який стосується 
юрисдикційних повноважень органу державного регулю-
вання у сфері енергетики, є Закон України "Про держав-
не регулювання у сфері комунальних послуг" [9]. У ст. 6 
цього Закону містяться загальні положення щодо повно-
важень національної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері комунальних послуг, застосовувати 
санкції за порушення суб'єктами природних монополій та 
суб'єктами господарювання на суміжних ринках умов і 
правил провадження відповідних видів господарської 
діяльності, складати протоколи про адміністративні пра-
вопорушення щодо посадових осіб, а також приймати 
рішення про застосування адміністративно-госпо-
дарських санкцій (штрафів) до суб'єктів природних моно-
полій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у 
випадках і розмірах, передбачених законом. Зауважимо, 
що цим Законом склади правопорушень суб'єктів госпо-
дарювання та санкції за їх вчинення не передбачені.  

Закон України "Про засади функціонування ринку 
електричної енергії України" [10] містить норму, зага-
лом, відсилочного характеру (ст. 28), згідно з якою пра-
вопорушення на ринку електроенергії тягнуть за собою 

відповідальність, встановлену законодавством. При 
цьому до правопорушень віднесено недотримання 
вимог нормативно-правових актів, які забезпечують 
функціонування ринку електричної енергії, неукладен-
ня договорів відповідно до вимог цього Закону та ін-
ших нормативно-правових актів, які забезпечують фу-
нкціонування ринку електричної енергії, невиконання 
або ухилення від виконання рішень національної комі-
сії, що здійснює державне регулювання у сфері енер-
гетики. Вважаємо необґрунтованим включення зазна-
ченого положення до цього Закону з огляду на його 
відсилочний характер та неузгодженість формулювань 
складів правопорушень з положеннями Закону України 
"Про електроенергетику".  

Натомість, у Законі України "Про ринок природного 
газу" [11] визначено склади правопорушень суб'єктів 
ринку природного газу, види санкцій за їх вчинення, а 
також порядок їх застосування, що є, безумовно, пози-
тивною рисою цього Закону. Зокрема, до переліку санк-
цій віднесено попередження про необхідність усунення 
порушень, штраф, зупинення дії ліцензії, анулювання 
ліцензії. Серед новел Закону слід відмітити обов'язко-
вість врахування органом державного регулювання у 
сфері енергетики під час застосування санкцій серйоз-
ності та тривалості правопорушення, наслідків право-
порушення для інтересів ринку природного газу та його 
суб'єктів, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин. При 
цьому до пом'якшуючих обставин віднесено поведінку 
правопорушника, спрямовану на зменшення негативних 
наслідків правопорушення, негайне припинення право-
порушення після його виявлення, сприяння виявленню 
правопорушення, тоді як до обтяжуючих – поведінку, 
спрямовану на приховування правопорушення та його 
негативних наслідків, на продовження вчинення право-
порушення, а також повторне вчинення правопорушен-
ня на ринку природного газу. Накладення санкцій, пе-
редбачених цією статтею, не допускається, якщо пору-
шення було виявлено через три або більше років після 
його скоєння (у разі триваючого порушення – його при-
пинення) або виявлення його наслідків. При цьому пе-
редбачено, що за одне правопорушення на ринку при-
родного газу може застосуватися лише один вид 
штрафної санкції (штраф) або штраф разом із зупинен-
ням дії ліцензії. Тобто, зупинення ліцензії може розгля-
датися як додатковий вид санкцій.  

Зауважимо, що наведені норми Закону України "Про 
ринок природного газу" не в повній мірі узгоджуються із 
загальними нормами щодо відповідальності суб'єктів 
господарювання, що містяться у базовому законодав-
чому акті – Законі України "Про природні монополії". 
Однак, відповідні положення Закону України "Про ринок 
природного газу" розроблені з урахуванням вимог зако-
нодавства ЄС, мають пріоритет по відношенню до по-
ложень Закону України "Про природні монополії", вихо-
дячи з того, що Закон України "Про ринок природного 
газу" прийнято пізніше та він є спеціальним законодав-
чим актом у цій сфері.  

З приводу нормативно-правового закріплення юрис-
дикційних повноважень органу державного регулюван-
ня у сфері енергетики по відношенню до адміністратив-
них правопорушень посадових осіб суб'єктів господа-
рювання звертаємо увагу на наступне.  

Норми щодо адміністративної відповідальності по-
садових осіб суб'єктів господарювання сфери енергети-
ки та, відповідно, юрисдикційних повноважень органу 
державного регулювання у сфері енергетики, містяться 
як в КУпАП, так і в Законі України "Про природні моно-
полії" та в законах, які регулюють відносини у відповід-
них сферах енергетики. Деякі з норм законів мають від-
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силочний характер, інші – визначають лише склади 
правопорушень, залишаючи КУпАП визначення розмі-
рів санкцій та порядку їх застосування. Останнім часом 
має місце практика визначення і складів адміністратив-
них правопорушень, і санкцій та особливостей їх засто-
сування у спеціальних законодавчих актах.  

Так, відповідна відсилочна норма міститься у Законі 
України "Про електроенергетику", згідно із ст. 12 якого 
національна комісія, що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та комунальних послуг, засто-
совує адміністративні стягнення до посадових осіб.  

У Законах України "Про природні монополії" та "Про 
державне регулювання у сфері комунальних послуг" міс-
тяться певні положення щодо складів адміністративних 
правопорушень посадових осіб суб'єктів господарюван-
ня. Зокрема, у ст. 18 Закону України "Про природні мо-
нополії" до правопорушень посадових осіб віднесено 
невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів 
які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, 
ненадання чи несвоєчасне надання інформації цим ор-
ганам або надання завідомо недостовірних даних. Більш 
широкий перелік адміністративних правопорушень поса-
дових осіб суб'єктів господарювання визначено Законом 
України "Про державне регулювання у сфері комуналь-
них послуг" (ст. 11), хоча цією нормою і передбачено, що 
адміністративні стягнення у разі їх вчинення застосову-
ються національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг, у порядку та 
розмірах, визначених КУпАП. Між іншим, визначення 
складів відповідних правопорушень у зазначеному Законі 
та в КУпАП не в повній мірі узгоджуються.  

Натомість, у Законі України "Про ринок природного га-
зу" (ст. 59) визначено і склади адміністративних правопо-
рушень посадових осіб суб'єктів господарювання, і види 
стягнень та особливості їх застосування регулятором.  

З приводу адміністративної відповідальності поса-
дових осіб суб'єктів господарювання у сфері енергетики 
згідно з КУпАП звертаємо увагу на наступне.  

Відповідно до ст. 24415 Кодексу України про адмініс-
тративні правопорушення національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики, роз-
глядає справи про адміністративні правопорушення, 
передбачені ст. 18821. Від імені національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 
розглядати справи про адміністративні правопорушен-
ня і накладати адміністративні стягнення мають право 
голова та члени Комісії. Статтею 18821 КУпАП передба-
чена відповідальність (у формі попередження або на-
кладення штрафу на посадових осіб від трьох до вось-
ми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за 
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання 
рішень національної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері енергетики. Відповідно до ст. 24418 
КУпАП Національна комісія, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері комунальних послуг, розглядає спра-
ви про адміністративні правопорушення, передбачені 
статтею 18836. Від імені національної комісії, що здійс-
нює державне регулювання у сфері комунальних по-
слуг, розглядати справи про адміністративні правопо-
рушення і накладати адміністративні стягнення мають 
право Голова та члени Комісії. Статтею 18836 КУпАП 
передбачена адміністративна відповідальність за неви-
конання законних вимог посадових осіб національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг. Зокрема, ч. 1 зазначеної статті 
передбачено, що несвоєчасне надання інформації, не-
обхідної для виконання покладених на національну ко-
місію, що здійснює державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг, завдань тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб суб'єктів природних монопо-
лій або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у 
сфері теплопостачання і централізованого водопоста-
чання та водовідведення, перероблення та захоронен-
ня побутових відходів до двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.  

Зауважимо, що, як свідчать офіційні статистичні 
дані, провадження за зазначеними статтями відкрива-
лися дуже рідко. Зокрема, за період 2010–2014 рр., за 
ст. 18821 КпАП у 2014 р. було відкрито та розглянуто 
лише одну справу, у 2013 р. – одну справу відкрито та 
розглянуто, у 2012 – одну справу повернуто для на-
лежного оформлення, у 2011 – дві справи повернуто 
для належного оформлення), у 2010 р. – жодної спра-
ви не було на розгляді; за ст. 18836 – жодної справи. 
Зазначені дані свідчать про неефективність реалізації 
контрольних повноважень регулятора, на що зверта-
лася увага і Рахунковою палатою під час проведення 
аудитів. У цьому контексті вважаємо доцільним про-
ведення узагальнення судової практики адміністратив-
них судів у справах про оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності національних комісій регулювання при-
родних монополій та органу державного регулювання 
у сфері енергетики зокрема [12, c. 376].  

Підсумовуючи наведене вище, можна зробити ви-
сновок, що положення законодавчих актів щодо визна-
чення адміністративних правопорушень у сфері держа-
вного регулювання енергетики та закріплення юрисдик-
ційних повноважень органу державного регулювання не 
є системними. Причинами цього є, зокрема, і станов-
лення законодавства в сфері державного регулювання 
енергетики, і нагальна потреба у реформуванні інститу-
ту адміністративної відповідальності.  

Зокрема, і науковці, і практики звертають увагу на те, 
що КУпАП є застарілим, наголошують на необхідності 
системного удосконалення законодавства України у 
сфері адміністративної відповідальності. Одним із про-
блемних аспектів є визначення рівня нормативно-
правового закріплення адміністративно-правової відпові-
дальності фізичних та юридичних осіб. У Рішенні КСУ від 
30 травня 2001 р. № 7-рп/2001 [13] акцентує увагу на 
тому, що за чинним КУпАП суб'єктами адміністративної 
відповідальності є фізичні особи; відповідно, під слово-
сполученням "законодавством, ще не включеним до Ко-
дексу" слід розуміти закони, що встановлюють відпові-
дальність фізичних осіб за вчинення адміністративних 
правопорушень, які ще не включені в установленому 
порядку до зазначеного Кодексу. Із зазначеної правової 
позиції КСУ випливає, що, по-перше, суб'єктами адмініс-
тративної відповідальності за КУпАП є виключно фізичні 
особи, та, по-друге, адміністративна відповідальність 
фізичних осіб регулюється як КУпАП, так і іншими зако-
нами України, однак, до моменту їх належного включен-
ня до КУпАП. Тобто, передбачалося, що відповідні нор-
ми інших законів щодо адміністративної відповідальності 
фізичних осіб мають бути включені до КУпАП.  

Однак на сьогодні ситуація у законодавстві України 
в сфері адміністративної відповідальності змінилася. 
Так, КУпАП визначає склади адміністративних право-
порушень не лише для фізичних осіб, а і для юридич-
них осіб. Згідно із ст. 14 КУпАП адміністративну відпові-
дальність за правопорушення у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 
режимі, несуть юридичні та фізичні особи, за якими 
зареєстровано транспортний засіб. Відповідно до ст. 27 
КУпАП штраф є грошовим стягненням, що накладаєть-
ся на громадян, посадових та юридичних осіб за адміні-
стративні правопорушення у випадках і розмірі, встано-
влених цим Кодексом та іншими законами України.  
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Таким чином, на сьогодні адміністративна відпові-
дальність і фізичних, і юридичних осіб регулюється і 
КУпАП, і іншими законами України. Однак, як було про-
демонстровано вище у контексті юрисдикційних повно-
важень органу державного регулювання у сфері енер-
гетики, у такому регулюванні відсутня системність. На 
наш погляд, у напрямі удосконалення правового регу-
лювання адміністративно-деліктних відносин в цілому 
та у сфері енергетики зокрема, заслуговує на підтримку 
позиція Д. М. Лук'янця. На думку вченого, суцільна ко-
дифікація є недоцільною, оскільки існують об'єктивні 
труднощі з виділенням складів адміністративних право-
порушень юридичних осіб із відповідних нормативно-
правових актів, а також з огляду на велику кількість 
різновидів процедур притягнення до адміністративної 
відповідальності юридичних осіб, що суттєво ускладнює 
процес нормативного оформлення провадження у від-
повідних справах. Науковець відстоює пріоритет "кон-
цептуальної кодифікації", вважаючи перевагами реалі-
зації цього способу стабільність кодифікованого акту, 
можливість чіткого описання нормативної конструкції 
адміністративної відповідальності та принципів її реалі-
зації. Крім того, створення концептуального кодексу 
відповідає загальним тенденціям розвитку адміністра-
тивного законодавства України [14, с. 23]. Відповідно, у 
контексті адміністративної відповідальності суб'єктів 
господарювання сфери енергетики та їх посадових осіб 
основні засади адміністративної відповідальності ма-
ють бути закріплені у концептуальному кодифікованому 
акті, загальні юрисдикційні повноваження органів дер-
жавного регулювання у певних сферах економіки – у 
законі про національні регуляторні комісії, який пропо-
нується розробити автор цього дослідження, а конкрет-
ні склади адміністративних правопорушень, види адмі-
ністративних стягнень та особливості юрисдикційних 
повноважень органу державного регулювання у сфері 
енергетики – у спеціальних законодавчих актах, які ре-
гулюють відносини у відповідних сферах енергетики.  
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ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
Аннотация: Статья посвящена освещению проблемных аспектов правового закрепления юрисдикционных полномочий независи-

мого органа государственного регулирования в сфере энергетики в Украине – Национальной комиссии, осуществляющей государст-
венное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. На основании анализа законодательства Украины и позиций ученых 
автором сделан ряд выводов и сформулированы предложения по усовершенствованию законодательства Украины в данной сфере.  

Ключевые слова: независимый орган государственного регулирования, энергетический регулятор, юрисдикционные полномочия, 
административно-правовая ответственность. 
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SANCTIONING POWERS OF THE ENERGY REGULATORY AUTHORITY IN UKRAINE:  

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 
Annotation: The article explores the issues of legal regulation of sanctioning powers of the energy regulatory authority in Ukraine – the 

National Energy and Utilities Regulatory Commission. The constitutional and administrative reforms are taking place in Ukraine. The enhancement 
of the legal status of independent regulatory authorities in certain fields of economy is among key objectives needed to be performed by the 
scholars and practitioners. The Draft Law on National Energy and Utilities Regulatory Commission is under consideration by the Verkhovna Rada of 
Ukraine. Therefore it is important to develop the theoretically proven recommendations on the enhancement of its legal status with consideration of 
the EU requirements and EU Member States experience. The sanctioning powers can be defined as traditional powers of independent regulatory 
authorities in the regulated industries, in particular, in energy sector. The energy regulator in Ukraine is empowered by such powers. However its 
legal regulation needs to be improved. Also it should be considered the necessity of the enhancement of the institute of administrative liability in 
Ukraine in general. Considering mentioned above the proposed article aims to analyze the legislation of Ukraine related to sanctioning powers of 
energy regulator and to develop the recommendations on its enhancement. Based on the analysis conducted it is concluded that there is no 
consistency in legal regulation of sanctioning powers of the energy regulatory authority in Ukraine. Considering the peculiarities of the legal status 
of the energy regulatory authority as an independent regulatory authority in energy sector, as well as scientific approaches to the enhancement of 
the institute of administrative liability in Ukraine it is suggested to define the general framework of the administrative liability in the conceptual 
codified legal act, general sanctioning powers of the regulatory authorities in certain fields of economy – in the law on national regulatory 
commissions suggested by the author of this publication, and concrete administrative delicts, administrative sanctions and peculiarities of the 
sanctioning powers of the energy regulator – in special legal acts that regulate relations in certain fields of economy.  
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ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ, ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВИХ  
ТА АГРАРНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА 
 

В статті аналізуються особливості започаткування наукових досліджень правового та законодавчого регулю-
вання природоресурсних, земельних та сільськогосподарських відносин в кінці ХІХ – початку ХХ ст. на юридичному 
факультеті Університету Святого Володимира. Проведено огляд монографічних досліджень, історико-правових 
праць, а також результатів роботи Київського юридичного товариства та цивілістичного студентського гуртка у 
зазначених сферах. 

Ключові слова: юридичний факультет Університету Святого Володимира; природоресурсні відносини; земельні від-
носини; сільськогосподарські відносини; посесійне право; чиншове право; земельні сервітути; земельно-правові звичаї. 

 
Досліджуючи стан та перспективи розвитку аграрно-

го права, земельного права та екологічного права як 
окремих галузей сучасної юридичної науки на юридич-
ному факультеті Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,необхідно розглянути особливо-
сті зародження аграрно-правових, земельно-правових 
та еколого-правових досліджень в Університеті Святого 
Володимира наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 

На юридичному факультеті з часу його створенняу 
Київському Імператорському університеті Святого Во-
лодимира у 1835 р. і до середини 40-х рр. ХХ ст. не 
існувало окремих навчальних дисциплін та галузей 
юридичної науки, спрямованих на вивчення та дослі-
дження специфіки правового статусу селян, правого 
режиму земель, інших природних ресурсів, а також 
особливостей законодавчого регулювання відносин у 
сфері виробництва, переробки і реалізації сільськогос-
подарської продукції [1; 2; 3, с. 6-7]. Разом з тим, у цей 
період на факультеті з'являються окремі наукові дослі-
дження зазначених проблем. У першу чергу необхідно 
згадати роботу професораюридичного факультету  

Університету Святого Володимира Всеволода Ари-
старховича Удінцева, який у своїх дослідженнях він 
намагався дати науково обґрунтоване вирішення назрі-
лих проблем будівництва фабрик і заводів на держав-
ній землі (за римським правом – проблеми суперфіцію), 
розробляв правові проблеми розробки гірських надр. 
Зазначені дослідження були зумовлені необхідністю 
розвитку виробничих сил нової капіталістичної Росії [4, 
с. 43]. Так, у 1909 р. вийшла праця В. А. Удінцева "Ру-
ське гірничоземельне право", яка, як наголошує 
В.І. Андрейцев, і нині привертає пильну увагу фахівців у 
зазначених галузях права [3, с. 7]. Вона була присвяче-
на аналізу розвитку російського гірничого права, під 
яким автор розумів сукупність чинних на той час у ме-
жах Російської імперії норм, які визначали відносини 
між землевласниками, з одного боку, та гірничопромис-
ловцями і гірничозаводчиками – з другого. В роботі ви-
світлювалися питання щодо права на розробку надр і 
пов'язаних із реалізацією такого права процедур, а та-
кож обмеження вказаного права й питання свободи у 
вивченні та розробці надр (гірничої свободи) [5, с. 7]. 

Особливості правового режиму земель, які надава-
лись на посесійному праві, були розглянуті в іншій ро-
боті Всеволода Аристарховича "Посесійне право" 
(1896 р.) [6]. Так, автор розглядав посесію (посесійне 
право) у двох значеннях. По-перше, як умовне володін-
ня людьми чи землями, надане промисловим підприєм-
ствам у Російській державі, в тому числі Україні, у XVІІІ-
ХІХ ст. По-друге, посесія розглядалась як тимчасова 
або спадкова оренда державного маєтку разом із при-
писаними до нього селянами. Така посесія існувала у 
XVІІІ ст. в Польщі і зберігласьтакож у першій половині 

ХІХ ст. на території Правобережної України після її 
включення до складу Російської імперії [5, с. 6]. 

У 1907 р. вийшла друком праця професора Універ-
ситету Святого Володимира Миколи Мартиніановича 
Цитовича "Примусове відчуження і аграрне питання" 
[7], в якій автор дослідив можливість примусового від-
чуження приватновласницьких земель для збільшення 
селянських наділів у тих випадках, коли розміри остан-
ніх визнавалися недостатніми. На думку автора, не мо-
же підлягати сумніву, що в тих випадках, коли право 
приватної власності стикається з суспільним інтересом, 
воно повинно поступатися останньому. Вказані про-
блеми не втратили своєї актуальності й через сто років, 
оскільки після проведення приватизації землі в Україні 
наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст. питання співвідношен-
ня приватних та публічних інтересів у земельній сфері 
стоїть як ніколи гостро. 

Очевидно, – наголошував М. М. Цитович, – що при-
мусове відчуження може застосовуватися державою у 
тих випадках, коли мета, для якої призначається відчу-
ження майна, виправдовується суспільним інтересом, і 
коли, з іншого боку, ця мета не може бути досягнута без 
примусового відчуження даного майна. Тому лише за 
наявності цих двох умов можна сказати, що право при-
ватної власності в даному випадку вступає у протиріччя 
із вимогами суспільного інтересу. Водночас реалізація 
такого примусового відчуження на практиці, на думку 
вченого,була досить ускладненою, адже великою неви-
значеністю страждало саме поняття суспільного інтере-
су або суспільної користі. Теорія не могла також пере-
рахувати всі ті цілі, заради яких, в силу пов'язаного з 
ними суспільного інтересу, могло бути допущено при-
мусове відчуження, оскільки всі подібні перерахування 
неминуче виявилися б неповними і незавершеними. 
Громадське життя настільки складне, – зазначав  
М. М. Цитович, –що передбачити всі випадки, коли мо-
же знадобитися, і в той же час, може бути виправдане 
примусове відчуження, неможливо. 

Через чотири роки у типографії Імператорського 
Університету Святого Володимира було надруковано 
наступну працю М. М. Цитовича "Сільська громада як 
орган місцевого самоуправління" (1911 р.) [8], у якій 
автор розкрив питання організації сільських громад, 
проаналізував проекти реформування сільського гро-
мадського управління ще до створення Державної Ду-
ми, а також проект положення про селищне управління. 
На думку вченого, серед причин, що затримували куль-
турний розвиток села, не остання роль належала його 
невдалому адміністративному укладу, мало придатно-
му для виконання більш-менш складних завдань місце-
вого управління. 

Наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. в Університеті 
Святого Володимира було проведено ряд наукових 
досліджень історичних аспектів правового регулювання 

© Коваленко Т., 2016 



ISSN 1728-2195                                    ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 1(102)/2016 ~ 19 ~ 
 

 

земельних відносин на території сучасної України, зок-
рема у сфері встановлення земельних сервітутів, чин-
шового селянського землеволодіння, земельних відно-
син у общинах, правового режиму земель подружжя. 

У 1881 р. в університетській типографії було надру-
ковано роботу Івана Петровича Новицького "Сервітути 
і обов'язкове розверстання в Південно-Західному краї" 
(1881 р.) [9], присвячену проблемам розверстання на 
території України після реформи 1861 р. з метою лікві-
дації черезполосиці. Розверстання (розмежування) пе-
редбачало комплекс заходів, спрямованих на зведення 
численних ділянок докупи ("в одному місці") і розподіл 
надільної землі цілого сільського товариства на відруби 
й хутори. Автор звертав увагу, що при розверстанні 
селяни втрачали право звичаєвого сервітутного корис-
тування польовими та лісовими землями поміщика для 
випасання своєї худоби, а тому визнававу обов'язково-
му розверстанні "міру економічно несправедливу, а 
політично – помилкову". Надзвичайно актуальним і у 
наш час залишається застереження І. В. Новицького, 
що форми землеволодіння настільки тісно пов'язані не 
лише з матеріальними умовами побуту народу, але й з 
його звичками, його світоглядом, словом, з елементом 
психічним, що ігнорувати його не дозволено. Той чи 
інший лад поземельних відносин тільки тоді може ви-
явити всі свої вигідні сторони, коли він відповідає по-
глядам самого населення, коли останнє дорожить ним.  

Особливості чиншового селянського землеволодін-
ня (вічно-спадкової оренди земельної ділянки) дослі-
джував Михайло Флегонтович Владимирський-Буда-
нов [10], який відзначав, що цей тип землеволодіння є 
явищем порівняно пізнім, оскільки почав поширюватися 
в Литовсько-Руській державі у міру проникнення до неї 
права німецького та польського. Особливо ж чиншове 
право утвердилося у другій половині ХVI ст. з часу вве-
дення волочної системи. 

Вивченню західно-руської общини та причин її роз-
паду, специфіки земельних відносин у волосних та 
сільських общинах, особливостей селянської реформи 
ХVI ст. присвячено ряд праць Митрофана Вікторовича 
Довнар-Запольського [11]. Він дослідив склад і компе-
тенцію волосних та сільських громад переважно на 
українських та білоруських землях, які входили до 
складу Великого князівства Литовського, показав соціа-
льне становище їх членів та поземельні відносини 
останніх. Учений проаналізував проведення на терито-
рії Великого князівства Литовського селянської рефор-
ми середини XVI ст., так званої "волочної поміри", за-
значивши її причини. 

У 1909 р. у типографії Імператорського Університету 
Святого Володимира вийшла праця Ореста Івановича 
Левицького, присвячена дослідженню рис сімейного 
побуту в Південно-західній Русі у ХVI-ХVII ст. [12]. Пи-
тання правового режиму земель подружжя та сім'ї у 
Литовсько-руській державі Орест Іванович досліджував 
і раніше в окремих статтях [13]. Він розкрив майнову 
основу родини, яка складалася з частки чоловіка і з 
частки дружини – "віно" або "посаг", розглянув різні ва-
ріанти поділу майна у зв'язку з утворенням нової роди-
ни, проаналізував причини розлучень та юридичну фо-
рму закріплення майнових прав подружжя. 

Актуальні на кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст. пробле-
ми правового регулювання земельних та сільськогос-
подарських відносин, законодавчого визначення право-
вого статусу селян, використання природних ресурсів 
досліджували члени Київського юридичного товариства, 
яке було засноване при Київському університеті Свято-
го Володимира. Зазначене товариство розпочало свою 
діяльність у 1877 р. з метою дослідження та розроб-

лення вітчизняного права, налагодження зв'язків між 
юристами, спілкування між ними та обговорення праць. 
Зокрема, на засіданні Київського юридичного товарист-
ва 11 листопада 1877 р. Василь Андрійович Незаби-
товський представив своє дослідження на тему "За-
уваження по питанню про чиншове володіння в захід-
них губерніях", у якому визначив юридичну природу 
характерного саме для українських земель права чин-
шового землекористування як права емфітевтичного, 
що базувалось на нормах звичаєвого права. Чиншове 
користування землею поєднувалось завжди з правом 
вічного потомственого володіння і розпорядження, з 
правом отримувати від чиншової землі всі вигоди, пе-
реуступати її і передавати у спадщину, і всі відносини 
чиншового володільця із власником землі обмежува-
лись зазвичай обов'язком платити за користування зе-
млею на вічні часи встановлену плату (чинш) [14]. 

Наприкінці ХІХ ст. на засіданнях Київського юридич-
ного товариства виступили із доповідями Дмитро Іва-
нович Піхно "Про чиншове право" (1879 р.) [15], Іван 
Петрович Новицький "Про чиншове право в південно-
західному краї до кінця ХІХ ст." (1880 р.) [16], Цеслав 
(Чеслав) Гермогенович Нейман "Про чиншові акти і 
необхідність історичного дослідження чиншового пи-
тання" (1880 р.) [17], В. І. Василенко "Про звичаєве пра-
во землеволодіння у Малоросії" (1882 р.) [18]. У 1883-
1884 роках у періодичному виданні "Кіевские Универси-
тетские Извѣстія" було надруковано "Збірник матеріалів 
для історії громадських земель і угідь в лівобережній 
Україні ХVIII ст."Івана Васильовича Лучицького [19]. 

У 1904 р. на зібранні Київського юридичного товари-
ства виступив із доповіддю Олександр Дмитрович Бі-
лимович, який проаналізував ефективність діяльності 
волосних судів, що вирішували спори між селянами і 
діяли на основі норм звичаєвого права. На основі ана-
лізу матеріалів практики автор прийшов до висновку, 
що у сфері матеріального права зазначені суди "для 
руководства не имѣют никакихъ опредѣленныхъ зако-
новъ и постановляют свои приговоры на основаніи 
мѣстных обычаевъ", що призводило до зловживань, 
оскільки "в крестьянской средѣ не сущесвует каких-
либо твердых, освященныхъ долгимъ временемъ обы-
чаевъ" [20, с. 39, с. 44]. 

Серед цікавих та резонансних доповідей на засідан-
нях Київського юридичного товариства можна назвати 
доповіді М. І. Дуганова "Законопроект про скасування 
сервітутів в Західних і Білоруських губерніях" та "Місце-
ві звичаї у спадкуванні у селян" [21, с. 30].Так, у роботі 
"Місцеві звичаї у спадкуванні у селян" (1912 р.)  
М. І. Дуганов привернув увагу до специфіки звичаєвого 
регулювання спадкування земель, що перебували у 
приватній власності селян. Автор, визнаючи безсумнів-
ним факт існування у селян місцевих звичаїв, розгля-
дав звичаєве право селян як допоміжне джерело права, 
а за відсутності спеціального закону, призначеного вре-
гулювати приватно-правові відносини селян, як єдине 
джерело права [22, с. 6]. 

На засіданні Київського юридичного товариства 
21 лютого 1915 р. було заслухано доповідь приват-
доцента Петра Леонідовича Кованька на тему "Закон 
1 травня 1914 р. (про ввезення жита із Німеччини) як 
засіб боротьби з німецьким економічним впливом", в 
якій він проаналізував механізми захисту російських 
сільськогосподарських товаровиробників при ввезенні 
жита із Німеччини, яка здійснювала спекуляції російсь-
ким житом, а також запропонував ряд заходів, спрямо-
ваних на підйом сільського господарства і спрощення 
умов перевезення хлібних вантажів [23, с. 374-375]. 
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Проблеми правового регулювання сільськогоспо-
дарських та земельних відносин були предметом і циві-
льно-правових досліджень. Так, у третьому випуску 
"Праці цивілістичного студентського гуртка" (1917 р.) 
було надруковано велике дослідження Володимира 
Ілліча Бошка"До аграрного питання в Росії.Цивільна 
правоздатність селян у сфері землекористування", у 
якому автор розкрив реакційну сутність і невпорядкова-
ність земельного законодавства царської Росії [4, с. 45]. 

Отже, наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. на юри-
дичному факультеті Університету Святого Володимира 
було започатковано науковідослідження специфіки 
правового регулювання природоресурсних, земельних, 
сільськогосподарських відносин у працях В. А. Удінцева 
та М. М. Цитовича. В цей час розпочинається вивчення 
історичних аспектів правового регулювання земельних 
відносин на території сучасної України (І. П. Новицький, 
М. Ф. Владимирський-Буданов, М. В. Довнар-Запольсь-
кий, О. І. Левицький). Актуальні на кінець ХІХ ст. – поча-
ток ХХ ст. проблеми регулювання земельних та аграр-
них відносин, законодавчого визначення правового ста-
тусу селян, використання природних ресурсів дослі-
джувались членами Київського юридичного товариства 
(В. А. Незабитовський, Д. І. Піхно, І. П. Новицький,  
Ц. Г. Нейман, В. І. Василенко, І. В. Лучицький, О. Д. Бі-
лимович, М. І. Дуганов, П. Л. Кованько) та цивілістично-
го студентського гуртка (В. І. Бошко). 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫХ, ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ И АГРАРНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА СВЯТОГО ВЛАДИМИРА 
В статье анализируются особенности зарождения научных исследований правового и законодательного регулирования природо-

ресурсных, земельных, сельскохозяйственных отношений в конце XIX – начале ХХ в. на юридическом факультете Университета Свя-
того Владимира. Проведен обзор монографических исследований, историко-правовых работ, а также результатов работы Киевского 
юридического общества и цивилистического студенческого кружка в указанных сферах. 

Ключевые слова: юридический факультет Университета Святого Владимира; природоресурсные отношения; земельные отно-
шения; сельскохозяйственные отношения; посессионное право; чиншевого право; земельные сервитуты; земельно-правовые обычаи. 
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BEGINNING OF ENVIRONMENTAL-LEGAL, LAND-LEGAL AND AGRARIAN-LEGAL RESEARCHES 

AT FACULTY OF LAW OF ST. VLADIMIR UNIVERSITY 
At Faculty of Law since its establishment in St. Vladimir Kiev Imperial University in 1835 and by the mid 40-ies of XX century there were no 

specific academic disciplines and fields of legal science aimed at studying and researching the specifics of legal status of peasants, legal regime of 
land and other natural resources as well as features of legislative regulation of relations in the sphere of production, processing and marketing of 
agricultural products. However, during this period on the faculty appeared separate scientific researches of above-mentioned problems. 

First of all, it is necessary to mention monographic worksof Professor of Faculty of Law of St. Vladimir University V. Udintsev "Possessional 
Law" (1896) and "Russian Mining-Land Law" (1909). In 1907 the work of another Professor of St. Vladimir University M. Tsytovich "Coercive 
Disposal and Agrarian Question"was published. 

In the late XIX century –early XX century historical scientific researches of legal regulation of land relations on the territory of Ukraine, 
particularly in the establishment of servitudes, peasant land tenure, land relations in the communities, legal regime of land parcels of spouses were 
held (I. Novytskiy, M. Vladimirskiy-Budanov, M. Dovnar-Zapolskiy, O. Levitskiy).Іn particular, M. Dovnar-Zapolskiy studied Western-Russian 
community and reasons for its collapse, specificity of land relations in volost and rural communities, features of peasant reform of ХVI century. In 
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1909 printing house of Imperial St. Vladimir University has published the work of O. Levitskiy, dedicated to features of family life in the South-
Western Rus in ХVI-ХVII centuries. 

Topical at the end of ХІХ century – the beginning of XX century issues of regulation of land and agrarian relations, legal definition of legal status of 
peasants, legal regime of natural resources studied members of Kyiv Law Society (V. Nezabytovskiy, D. Pihno, I. Novytskiy, C. Neumann, V. Vasilenko, 
I. Luchytskiy, O. Bilymovych, M. Duhanov, P. Kovanko).In particular, in 1912 M. Duhanov made interesting reports at the meetings of Kyiv Law Society 
"Draft Law on the Abolition of Servitudes in Western and Belarus Gubernias" and "Local Customs of Inheritance among Peasants". 

Thus, in late XIX century – early XX century at Faculty of Law of St. Vladimir University scientific researches of legal and legislative regulation 
of natural resources relations, land relations and agricultural relations on the territory of modern Ukraine have been initiated. 

Keywords: Faculty of Law of St. Vladimir University; natural resource relations; land relations; agricultural relations; possessional law; land 
easements; legal customs. 
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ВИДИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА  
І СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 

 
У статті досліджено поняття авторських та суміжних правовідносин, виявлені та охарактеризовані їх види, визна-

чені та проаналізовані основні елементи авторських та суміжних правовідносин. Аналізуючи основні юридичні ознаки 
різних видів авторських та суміжних правовідносин, автор особливу увагу звертає на сутність та внутрішній зміст 
правовідносин щодо створення, використання та правової охорони об'єктів авторського та суміжного права. 

Ключові слова: авторське право, авторські правовідносини, правовідносини щодо реалізації суміжних прав, суб'єк-
ти авторського і суміжного права, об'єкти авторського і суміжного права, підстави виникнення авторських і суміж-
них правовідносин.  

 
Виникнення нових видів товару в межах цивільних 

та господарських правовідносин потребує змін у право-
вому врегулюванні порядку виникнення права власності 
на відповідні об'єкти, закріплення порядку їх викорис-
тання та розпорядження. Особливості інтелектуального 
продукту, як об'єкту права, призвели до виникнення 
авторського права і суміжних прав, що обумовило вини-
кнення авторських правовідносин та правовідносин, 
пов'язаних із реалізацією суміжних прав. Дослідження 
діючого законодавства вказує на наявність значних те-
рмінологічних проблем визначення основних понять 
права інтелектуальної власності; відсутність єдиних та 
однозначних підходів до виявлення основних ознак ав-
торських та суміжних правовідносин, встановлення їх 
видів та з'ясування їх сутності та внутрішнього змісту.  

Вищезазначене вказує на необхідність подальшого 
теоретичного дослідження авторських та суміжних пра-
вовідносин, що є складовою предмету права інтелекту-
альної власності. У науці відповідні проблеми дослі-
джувалися такими вченими як: Ю.Л. Бошицький,  
В.А. Дозорцев, Н.М. Коршунов, Н.М. Мироненко,  
О.П. Орлюк, О.Д. Святоцький, О.П. Сергєєв, І.В. Спасі-
бо-Фатєєва, О.І. Харитонова, Р.Б. Шишка та інші. 

Метою відповідного дослідження є вивчення основ-
них юридичних властивостей авторських та суміжних 
правовідносин, визначення їх основних видів, елемен-
тів та внутрішнього змісту. 

Правовідносини у сфері авторського та суміжного 
права – це врегульовані нормами цивільного права, 
права інтелектуальної власності та нормами авторсько-
го права майнові та особисті немайнові відносини, по-
в'язані із створенням, використанням, правовою охоро-
ною та захистом об'єктів авторського права та суміжних 
прав суб'єктами цих відносин, які є носіями передбаче-
них законодавством або договором прав і обов'язків. 

Правовідносини авторського та суміжного права 
мають характерні ознаки та властивості, які також при-
таманні цивільному праву, що є основою регулювання 
авторських та суміжних правовідносин. Так, цивільні 
відносини зазвичай характеризуються як правовий зв'я-
зок юридично рівних, взаємно відокремлених у майно-
вому і організаційному відношенні суб'єктів, які є носія-
ми суб'єктивних цивільних прав і обов'язків, забезпече-

них можливістю застосування до їх порушників заходів 
державного примусу [1, c. 70].  

Як відзначають дослідники права інтелектуальної 
власності, порівняння немайнових та майнових відносин 
інтелектуальної власності, які складаються у результаті 
інтелектуальної творчої діяльності, з одного боку, та ци-
вільних відносин, з другого, дають підстави для висновку 
про відсутність між цими поняттями принципово важли-
вих (сутнісних) відмінностей. Також відзначається, що у 
результаті "відносини інтелектуальної власності вигля-
дають такими, що за своєю сутністю частково є відноси-
нами цивільними, якими відповідно до ст. 1 ЦК України є 
особисті немайнові та майнові відносини, засновані на 
юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій 
самостійності їх учасників, а частково є публічно-
правовими (адміністративними) відносинами [2, c. 68].  

В авторських (суміжних) правовідносинах їх сутність 
визначається шляхом визначення правового статусу 
суб'єктів цих відносин. Йдеться про такі ознаки суб'єкт-
ного складу відносин, які зумовлюють надання їх учас-
никам однакових формально-юридичних можливостей, 
внаслідок чого цивільні відносини, в тому числі і авто-
рські (суміжні) відносини, регулюються на засадах ав-
тономії волі сторін та координації їх діяльності.  

Суб'єктами авторського права є автори творів на-
уки, літератури і мистецтва, їх спадкоємці та особи, 
яким автори чи спадкоємці передали свої авторські 
майнові права. Частина 1 статті 435 ЦК України також 
зазначає, що первинним суб'єктом авторського права є 
автор твору, а також інші фізичні та юридичні особи, які 
набули прав на твори відповідно до договору або зако-
ну. Таким чином, основним суб'єктом авторського права 
є автор твору. Виходячи із змісту вищезазначеної нор-
ми, слід зазначити, що суб'єкти авторського права поді-
ляються на первинних та вторинних.  

Первинними суб'єктами авторського права є автори 
творів, якими можуть бути лише фізичні особи незале-
жно від статі, віку, громадянства і стану дієздатності. 
Вторинними суб'єктами авторського права є особи, які 
набули авторські права відповідно до договору або за-
кону. Таким чином їх авторські права виникають на під-
ставі таких юридичних фактів як укладення авторського 
чи іншого договору, відкриття спадщини, прийняття 
спадку спадкоємцями тощо. Первинні та вторинні су-
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б'єкти авторських правовідносин відносяться до основ-
них суб'єктів авторського права. Однак умовно можна 
виокремити ще й додаткових (опосередкованих) суб'єк-
тів авторського права, які також певним чином прийма-
ють участь в правовідносинах інтелектуальної власності, 
– це повірені основних суб'єктів авторського права, які 
здійснюють управління їх майновими правами на підставі 
доручення; це організації колективного управління май-
новими правами, що управляє на колективній основі 
майновими правами основних суб'єктів авторського пра-
ва і не має на меті одержання прибутку; це видавці, що 
здійснюють підготовку і випуск видання в світ тощо.  

Згідно із ст. 450 Цивільного кодексу України суб'єк-
тами суміжних прав, є виконавець, виробник фоногра-
ми, виробник відеограми, організація мовлення. Суб'єк-
тами суміжних прав є також інші особи, які набули таких 
прав відповідно до договору чи закону. Таким чином, 
суб'єктами суміжних прав є творці, тобто фізичні особи 
незалежно від дієздатності (громадяни України, інозем-
ні громадяни, особи без громадянства), інші фізичні 
особи, що є спадкоємцями чи іншими правонаступни-
ками суміжних прав; фізичні особи, що отримуть суміжні 
права за договором; юридичні особи, що є виробниками 
об'єктів суміжних прав; юридичні особи, що є правона-
ступниками суміжних прав; юридичні особи, що отри-
мують суміжні права за договором тощо. 

Можливість громадян мати суміжні права є складо-
вою частино цивільної правоздатності, яка не залежить 
від віку, стану здоров'я, соціального стану тощо. Для 
перетворення цієї абстрактної можливості у конкретне 
суб'єктивне право неохідною є навність юридичного 
факту у вигляді юридичної дії щодо створення того чи 
іншого об'єкту інтелектуальної власності. 

Згідно із Законом України "Про авторське право і 
суміжні права" (ч. 1 ст. 36), суб'єктами суміжних прав є 
спадкоємці виконавців, виробників фонограм, виробни-
ків відеограм, правонаступники юридичних осіб, що є 
організаціями мовлення. Всіх суб'єктів суміжних прав 
також можна поділити на первинних і вторинних, що 
відображено у законодавстві. 

Відносини у сфері авторського права та суміжних 
прав, як і всі відносини права інтелектуальної власнос-
ті, є суспільними відносинами, мають вольовий харак-
тер, виникають з приводу результатів інтелектуальної 
творчої діяльності. Якщо перші дві ознаки стосуються 
всіх правовідносин цивільно-правового характеру, то 
остання ознака є специфічною саме для відносин права 
інтелектуальної власності і визначає сутність авторсь-
кого (суміжного) права як правової категорії.  

Авторське право та суміжні права є складовою пра-
ва інтелектуальної власності, однак при цьому існує 
поділ авторського права на, безпосередньо, авторське 
право та суміжні права. У зв'язку з цим, правовідносини 
також поділяються на: 1) авторські правовідносини; 
2) правовідносини щодо реалізації суміжних прав. 

 Авторські правовідносини – це суспільні відносини 
щодо створення об'єктів авторського права, їх викорис-
тання, здійснення правової охорони та реалізації права 
на захист належних суб'єктам майнових та особистих 
немайнових авторських прав. При цьому основним  
об'єктом авторського права виступає літературний, 
мистецький або художній твір. Правове регулювання 
відповідних відносин насамперед здійснюється ЦК 
України (ст. 433-448) та спеціальним законодавством, а 
саме Законом України "Про авторське право і суміжні 
права" (ст. 7-34) тощо. 

Об'єкти авторського права можна визначити як не-
матеріальну субстанцію, тобто ними визнаються ре-
зультати інтелектуальної творчої діяльності, які, не 

зважаючи на це, можуть бути оцінені в матеріальному 
еквіваленті та стати предметом цивільного обороту. 
Твір, як об'єкт авторського права, можна визначити як 
такий зовнішній прояв розумової діяльності людини, в 
процесі якої з'являється доступний для сприйняття і 
відтворення результат роботи інтелекту, що відрізня-
ється від інших наявних результатів індивідуальністю, 
оригінальністю та неповторністю тощо. Об'єктами сумі-
жного права визнаються виконання, фонограми, відеог-
рами, передачі (програми) організацій мовлення.  

Правовідносини щодо реалізації суміжних прав – це 
суспільні відносини щодо створення об'єктів суміжних 
прав, їх використання, здійснення правової охорони та 
реалізації права на захист належних суб'єктам майно-
вих та особистих немайнових суміжних з авторськими 
прав. При цьому основними об'єктами суміжного права 
виступають виконання, фонограми, відеограми, пере-
дачі (програми) організацій мовлення. Правове регулю-
вання відповідних відносин насамперед здійснюється 
ЦК України (ст. 449-456) та спеціальним законодавст-
вом, а саме Законом України "Про авторське право і 
суміжні права" (ст. 35-44) тощо. 

Законодавчо закріплений перелік об'єктів авторсько-
го права є невичерпним і може бути доповнений іншими 
видами результатів інтелектуальної творчої діяльності, 
що втілюються їх творцями в об'єктивну форму та від-
повідають вимогам діючого законодавства. Перелік 
об'єктів суміжних прав є вичерпним і розширеному тлу-
маченню не підлягає. 

Так, як вже відзначалося, в авторському праві об'єк-
тами виступають твори, об'єктивне вираження яких ду-
же тісно пов'язане із матеріальними носіями, що мате-
ріалізують об'єкти авторського (суміжного) права. В 
якості носіїв результатів інтелектуальної діяльності в 
залежності від їх змісту і сфери застосування можуть 
виступати не тільки речово-матеріальні утворення і 
структури (в авторському праві – книги, нотні записи, 
картини, скульптури, відео – і звукові записи на магніт-
них носіях, споруди та інші подібні ним носії), але і ін-
шого роду носії, що не є речами у суворому значенні 
цього слова (у суміжному праві – виконавча діяльність 
артистів, ефірне і кабельне теле- і радіо сповіщення; в 
авторському праві – усно-словесні способи передачі 
знань та інші інформаційно-ресурсні механізми збері-
гання і оприлюднення створених авторами результатів 
їх інтелектуальної діяльності) [3, c. 106].  

Зміст авторських та суміжних правовідносин скла-
дають суб'єктивні права та обов'язки суб'єктів цих від-
носин. Суб'єктивне цивільне право є центральним еле-
ментом будь-яких правовідносин, оскільки саме завдяки 
йому здійснюється фактичне досягнення поставленої 
мети відповідних відносин та їх правове регулювання. 
Суб'єктивне цивільне право можна визначити як вид і 
міру дозволеної поведінки уповноваженої особи та як 
сукупність наданих цій особі правових можливостей, 
покликаних забезпечити якомога повнішу реалізацію її 
законних інтересів щодо матеріального або нематеріа-
льного блага, що є об'єктом правовідносин, у яких вона 
бере участь [4, c. 154].  

Традиційно, авторські та суміжні правовідносини 
можна поділити на особисті немайнові та майнові. Осо-
бисті немайнові правовідносини мають немайновий 
зміст, їх об'єктами є суто немайнові блага. Майнові 
правовідносини виникають з приводу створення, воло-
діння, користування та розпорядження матеріальних 
благ. Суб'єкти авторських і суміжних правовідносин 
формують свою поведінку у відповідності із приписами 
законодавства, тобто дозволами, заборонами та реко-
мендаціями тощо. 
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Сутність авторських та суміжних правовідносин в 
основному визначається суспільними відносинами, 
пов'язаними із створенням об'єктів авторського і сумі-
жного права; використанням об'єктів авторського і су-
міжного права; правовою охороною і захистом авто-
рських і суміжних прав. 

Правовідносини щодо створення об'єктів авторсь-
кого права і суміжних прав мають свої особливості і 
можуть мати одну чи дві стадії. Перша стадія відносин 
щодо створення об'єктів авторського (суміжного) права 
включає творчий процес та його втілення в об'єктивну 
форму. Створення об'єкту авторського (суміжного) пра-
ва – це інтелектуальна, творча, духовна діяльність лю-
дини, результатом якої є поява інтелектуального про-
дукту, який втілюється в об'єктивну форму і за умови 
відповідності вимогам діючого законодавства, стає об'-
єктом авторського (суміжного) права. Об'єктивна форма 
передбачає доступність для сприйняття творчого ре-
зультату іншими особами, конкретне зовнішнє його ви-
раження та можливість відтворення. Відповідна стадія 
відносин має односторонній характер і, як правило, не 
залежить від інших осіб, оскільки авторське право на 
твір виникає внаслідок факту його створення, а суміжне 
право виникає внаслідок факту виконання твору, виро-
бництва фонограми, виробництва відеограми, оприлю-
днення передачі організації мовлення. Закон України 
"Про авторське право і суміжні права" (ч. 2 ст. 11, ч. 3 
ст. 37) відзначає, що для виникнення авторських та 
суміжних прав не вимагається виконання будь-яких 
формальностей, тобто не потрібне будь-яке спеціальне 
оформлення авторських та суміжних права, не обов'яз-
ковою є і реєстрація твору.  

Однак, законність виникнення та створення різних 
об'єктів суміжних прав пов'язується із необхідністю 
отримання дозволів у тих чи інших суб'єктів авторського 
права і суміжних прав. Так, для здійснення виконавцем 
виконання авторського твору, слід отримати дозволи 
авторів на здійснення виконання їх творів; для здійс-
нення запису фонограми, слід отримати дозволи на 
запис у авторів творів та їх виконавців; для здійснення 
сповіщення передачі організацією мовлення слід отри-
мати дозвіл виконавця твору, а якщо фонограма вико-
ристовується організацією мовлення, то також вироб-
ника фонограми тощо.  

Друга стадія відносин щодо створення об'єктів авто-
рського права стосується тільки авторських правовід-
носин, є альтернативною, оскільки залежить від бажан-
ня автора здійснити спеціальне засвідчення своїх авто-
рських прав. Так, суб'єкт авторського права для засвід-
чення авторства (авторського права) на оприлюднений 
чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування 
твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, 
у будь-який час протягом строку охорони авторського 
права може зареєструвати своє авторське право у від-
повідних державних реєстрах (ч. 5 ст. 11 ЗУ "Про авто-
рське право і суміжні права").  

Правовідносини щодо використанням об'єктів ав-
торського і суміжного права є суспільними відносина-
ми, врегульованими нормами права, що полягають у 
вилученні творцями корисних властивостей інтелектуа-
льного продукту у власних духовних чи матеріальних 
цілях або є відносинами дозволу вилучати такі власти-
вості іншим особам.  

Майнові права творців в авторських правовідноси-
нах визначаються правом автора: 1) на виключне вико-
ристання твору; 2) на виключне право дозволяти або 
забороняти використовувати твір іншим особам. При 
цьому виключне право на використання твору автором 
дозволяє використовувати йому твір у будь-якій формі і 

будь-яким способом. Право дозволяти або забороняти 
використовувати авторський твір іншим особам є пра-
вом розпорядження автором своїми правами інтелекту-
альної власності. У законодавстві визначені можливі 
способи використання твору, що можуть відчужуватися 
автором іншим особам у договірному порядку (ч. 3 
ст. 15 ЗУ "Про авторське право і суміжні права"). Вико-
ристання майнових суміжних прав є аналогічним схемі 
використання майнових авторських прав. Так, майнові 
права виконавців, виробників фонограм (відеограм) та 
організації мовлення можуть передаватися (відчужува-
тися) іншим особам на підставі договору, в якому ви-
значаються спосіб використання відповідного об'єкту, 
розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору 
і використання об'єкту, територія, на яку розповсюджу-
ються передані права тощо. Таким чином, виробники 
фонограм (відеограм), організації мовлення здійснюють 
свої права лише в тих межах, які визначені спеціальни-
ми цивільно-правовими договорами з виконавцями і 
авторами записаного на фонограму або сповіщуваного 
організацією мовлення авторського твору. 

Порядок договірного розпорядження майновими 
правами авторського і суміжного права регулюється ЦК 
України, спеціальним законодавством, тобто Законом 
України "Про авторське право і суміжні права" тощо. 
Аналізуючи юридичну сутність правовідносин щодо 
використання авторських та суміжних прав, враховуючи 
загальну природу договірних відносин та зміст загаль-
ного та спеціального законодавства, яке регулює відно-
сини інтелектуальної власності, можна стверджувати, 
що розпорядження майновими авторськими та суміж-
ними правами може здійснюватися шляхом укладення: 
1) договорів про передання (відчуження) виключних 
суміжних прав; 2) договорів про видачу дозволу (ліцен-
зії) на використання об'єкта суміжних прав; 3) договорів 
про створення за замовленням і використання об'єкта 
суміжних прав. Укладення вказаних видів договорів 
обумовлює виникнення відповідних договірних право-
відносин та визначення їх змісту.  

Правовідносини щодо правової охорони та захисту 
авторських і суміжних прав є суспільними відносинами, 
що полягають у діяльності держави щодо забезпечення 
правової охорони авторських та суміжних прав та здій-
сненні суб'єктами авторського та суміжного права захи-
сту своїх прав у разі їх порушення. 

Правова охорона авторських та суміжних прав базу-
ється на нормотворчій, організаційно-адміністративній, 
контролюючій, захисній та інших видах діяльності спе-
ціальних державних органів. Охорона авторських та 
суміжних прав здійснюється на різних рівнях та в різних 
напрямках. Рівні правової охорони можуть бути визна-
чені рівнями нормативно-правових актів, що застосо-
вуються для регулювання відносин інтелектуальної 
власності. Відповідно відносини щодо правової охорони 
авторських та суміжних прав можуть виникати як на 
внутрішньому національному рівні, так і на міжнарод-
ному рівні із застосуванням як національного, так і між-
народного законодавства.  

Відносини правової охорони авторських та суміжних 
прав – це сукупність правових норм, що регулюють від-
носини щодо створення на національному та міжнарод-
ному рівнях можливості суб'єктами авторського та суміж-
ного права набути, реалізувати та захистити закріплене у 
нормативному порядку право інтелектуальної власності.  

Відносини захисту авторських та суміжних прав – це 
сукупність правових норм, що регулюють відносини 
щодо забезпечення відновлення або визнання авторсь-
ких і суміжних прав, а також покарання правопорушни-
ків при їх порушенні або оспорюванні.  
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Правове регулювання відносин охорони та захисту 
авторських та суміжних прав здійснюється ЦК України, 
ЗУ "Про авторське право і суміжні права", іншими акта-
ми спеціального законодавства, а також нормами Коде-
ксу України про адміністративні правопорушення та 
Кримінального кодексу України. Таким чином, регулю-
вання відносин правової охорони та захисту здійсню-
ється як приватно-правовими нормами, так і нормами 
публічних галузей права. Відносини правової охорони 
та захисту в залежності від їх змісту можуть набувати 
вигляду як приватних, так і публічних відносин.  

Підставою виникнення, зміни і припинення будь-яких 
правовідносин є юридичні факти, якими визнають конк-
ретні життєві обставини, з якими норми права пов'язу-
ють настання юридичних наслідків. Частина 2 ст. 11 ЦК 
України визначає підстави виникнення цивільних прав 
та обов'язків, до них насамперед відносяться: 1) дого-
вори та інші правочини; 2) створення літературних, ху-
дожніх творів, винаходів та інших результатів інтелек-
туальної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (ма-
теріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4) інші 
юридичні факти тощо. Оскільки авторські та суміжні 
правовідносини є різновидом цивільних відносин, то 
загальні норми цивільного законодавства є визначаль-
ними при визначенні підстав виникнення, зміни та при-
пинення авторських та суміжних правовідносин. Однак, 
спеціальне законодавство також нормативно закріплює 
окремі юридичні факти, які впливають на виникнення та 
динаміку відповідних відносин, і саме ці норми мають 
вирішальне значення при визначенні порядку застосу-
вання загальних або спеціальних норм цивільного пра-
ва або норм права інтелектуальної власності. Так, згід-
но із ч. 2 ст. 11 ЗУ "Про авторське право і суміжні пра-
ва" авторське право на твір виникає внаслідок факту 
його створення. Для виникнення і здійснення авторсь-
кого права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке 
інше спеціальне його оформлення, а також виконання 
будь-яких інших формальностей. Відповідно до ч. 2 
ст. 37 ЗУ "Про авторське право і суміжні права" суміжне 
право виникає внаслідок факту виконання твору, виро-
бництва фонограми, виробництва відеограми, оприлю-
днення передачі організації мовлення. Для виникнення і 
здійснення суміжних прав не вимагається виконання 
будь-яких формальностей. 

Зміна власника майнових прав на авторський твір 
може здійснюватися на підставі такого юридичного фа-
кту як авторский договір. Так, згідно із ч. 1 ст. 32 "про 
авторське право і суміжні права" автору та іншій особі, 
яка має авторське право, належить виключне право 
надавати іншим особам дозвіл на використання твору 
будь-яким одним або всіма відомими способами на 
підставі авторського договору. При цьому використання 
твору будь-якою особою допускається виключно на 
основі авторського договору. 

Підставою для припинення авторських майнових 
прав на твір є, наприклад, закінчення закріпленого спе-
ціальним законодавством строку чинності авторських 
прав. Так, згідно із ч. 1, 2 ст. 28 Закону України "Про 
авторське право і суміжні права" авторське право на 

твір виникає внаслідок факту його створення і починає 
діяти від дня створення твору. При цьому авторське 
право діє протягом усього життя автора і 70 років після 
його смерті тощо. 

Підставою виникнення та динаміки авторських та су-
міжних правовідносин може бути як одиничний юридич-
ний факт так і їх сукупність, що визначається як юридич-
ний склад. У кожномк конкретному випадку визначається 
наявність чи відсутність необхідних юридичних фактів, 
що є законною підставою виникнення, зміни та припи-
нення авторських та суміжних правовідносин. Порушен-
ня авторських та суміжних прав є підставою для виник-
нення відносин щодо їх відновлення та захисту. 

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити на-
ступні висновки: 1. Основною та визначальною ознакою 
правовідносин у сфері авторського (суміжного) права є 
специфіка об'єктів, якими є результати інтелектуальної, 
творчої, духовної, розумової діяльності людини. Ство-
рення творчого (інтелектуального) продукту пов'язане 
не із виробничою діяльністю, а із використанням інте-
лекту конкретною фізичною особою (особами), що ви-
знається творцем. Створений результат інтелектуаль-
ної діяльності в умовах товарно-грошових відносин на-
буває ознак товару і може стати предметом цивільно-
правового обороту. Кожна інтелектуальна діяльність за 
своїм характером і змістом є творчою, але не кожний 
результат творчої діяльності стає об'єктом права інте-
лектуальної власності. Об'єктом останнього визнається 
лише такий результат творчої діяльності, який відпові-
дає вимогам закону. 2. Необхідним є більш чітке визна-
чення загальних рис всіх об'єктів права інтелектуальної 
власності, юридичне закріплення їх визначальних хара-
ктеристик, що надасть змогу віднести той чи інший но-
вий інтелектуальний продукт до об'єктів права інтелекту-
альної власності. Зміст та структура кожного інституту 
права інтелектуальної власності повинна містити систе-
му прав, що будуть відображати особливості володіння, 
користування, розпорядження належними особам пра-
вами на об'єкти права інтелектуальної власності. Зазна-
чені зміни у відповідні законодавчі акти нададуть змогу 
більш чітко визначити сутність авторських та суміжних 
правовідносин, що більш детально визначить предмет 
права інтелектуальної власності. 3. Кожен вид авторсь-
ких та суміжних правовідносин має свої характерні особ-
ливості та елементи, кожен з яких потребує законодавчо-
го уточнення та науково-теоретичного обґрунтування 
відповідних доповнень у діюче законодавство.  
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И СМЕЖНЫХ ПРАВ В УКРАИНЕ 

В статье исследовано понятие авторских и смежных правоотношений, выявлены и охарактеризованы их виды, определены и 
проанализированы основные элементы авторских и смежных правоотношений. Анализируя основные юридические признаки разных 
видов авторских и смежных правоотношений, автор особенное внимание уделил сущности и внутреннему содержанию правоотно-
шений относительно создания, использования и правовой охраны объектов авторского и смежного права. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРВ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ  

ЯК ВИДУ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕРЕРВ 
 

У статті розглядаються проблеми правового забезпечення окремих видів спеціальних перерв протягом робочого 
дня. Висловлюється пропозиція встановлення в Україні на законодавчому рівні такого виду спеціальних перерв, як 
перерви для охолодження. Запровадження таких перерв обґрунтовується об'єктивними чинниками як-то кліматичні 
зміни, котрі характеризуються хвилями надзвичайної спеки в літній період та необхідністю забезпечення працівнику 
безпечних та нешкідливих умов праці. 

Ключові слова: час відпочинку, спеціальні перерви, безпечні умови праці, санітарні норми, робота на відкритому 
повітрі. 

 
Стаття 45 Конституції України закріпила право кож-

ної працюючої особи на відпочинок. Відповідно до по-
ложень цієї статті таке право забезпечується наданням 
днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної що-
річної відпустки, встановленням скороченого робочого 
дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 
тривалості роботи у нічний час. Максимальна трива-
лість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку 
та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові 
дні, а також інші умови здійснення цього права визна-
чаються законом [1]. 

У розвиток положень Основного Закону України но-
рмами Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) 
конкретизовано вказане право, зокрема, визначено ви-
ди часу відпочину, порядок та гарантії їх надання. На 
жаль, у КЗпП відсутня окрема стаття, яка б містила ви-
значення часу відпочинку та його види – норми, які рег-
ламентують указане коло суспільних відносин розташо-
вуються у різних його главах.  

У доктрині трудового права традиційно серед видів 
часу відпочинку називають наступні: перерви протягом 
робочого дня, міжзмінні (міжденні) перерви, вихідні дні, 
святкові та неробочі дні, відпустки. 

Не зупиняючись на характеристиці правового регу-
лювання інших видів часу відпочинку, зосередимо свою 
увагу на проблемах правового забезпечення окремих 
видів перерв протягом робочого дня.  

Варто зауважити, що питання пов'язані з правовою 
регламентацією перерв протягом робочого дня не були 
предметом окремих наукових досліджень у нашій дер-
жаві. Переважно вказаної проблематики науковці тор-
калися побічно, досліджуючи ті чи інші аспекти право-
вого регулювання робочого часу та часу відпочинку у 
цілому або охорони праці. Серед них: В.Я. Бурак,  
В.С. Венедиктов, Л.П. Гаращенко, Л.Я. Гінцбург,  
М.І. Гордієнко, В.В. Готра, С.Ф. Гуцу, М.І. Іншин,  
Т.В. Красюк, Р.З. Лівшиц, К.Ю. Мельник, В.І. Прокопен-
ко, О.А. Ситницька, Н.М. Хуторян, Т.І. Чавикіна та інші. 
Спеціальне дослідження перерв протягом робочого дня 
було проведено російським вченим П.В. Ухтинським.  

Законодавство про працю України і наука трудового 
права визначають такі види перерв протягом робочого 
дня, як перерва для відпочинку та харчування (таку 

перерву можна назвати загальною, адже вона повинна 
надаватися всім працівникам) і спеціальні перерви. 
Спеціальні перерви теж диференціюються у залежності 
від мети їх надання: перерви для годування дитини, 
перерви для обігріву, перерви для відпочинку на ван-
тажно-розвантажувальних роботах, перерви для осіб, 
які працюють у шкідливих умовах праці та інші. Специ-
фікою цього виду перерв є те, що вони включаються до 
робочого часу і, відповідно, підлягають оплаті. Встано-
влення спеціальних перерв, як правило, спрямовано на 
охорону життя та здоров'я працівників під час виконан-
ня ними своїх трудових обов'язків. Одночасно, переко-
нані, що законодавство, яким регламентовано перерви 
у роботі, потребує удосконалення.  

Серед інших проблем, як-от: застарілість норматив-
но-правових актів, неадаптованість їх до сучасних фі-
нансових та економічних умов господарювання, варто 
відзначити і не всебічність охорони життя та здоров'я 
працівника у вказаному аспекті нормами трудового 
права України. Зокрема, вважаємо, що законодавством 
України про працю не на належному рівні здійснюється 
регулювання перерв для охолодження. Якщо бути точ-
ним та буквально слідувати нормам, то такого виду 
перерв на законодавчому рівні в Україні не встановле-
но. У підзаконних актах використовується термінологіч-
не словосполучення "запобігання перегріванням" та 
визначено тривалість перерв, які мають виконувати 
відповідну функцію. Так, питання забезпечення опти-
мальних та допустимих мікрокліматичних умов у вироб-
ничих приміщеннях регламентовані Санітарними нор-
мами мікроклімату виробничих приміщень ДСН 
3.3.6.042-99, затвердженими постановою Головного 
державного санітарного лікаря України 01.12.1999 р. 
№ 42. Вказаним документом встановлено допустимі 
величини температури (верхня та нижня межа), віднос-
ної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні 
виробничих приміщень. Показники мікроклімату дифе-
ренційовано в залежності від періоду року (холодний чи 
теплий), виду та категорії робіт (легка (Іа, Іб); середньої 
важкості (ІІа, ІІб); важка (ІІІ), тривалості перебування 
працівника на робочому місці (постійне або непостійне). 
Крім зазначеного, встановлено також основні вимоги до 
засобів нормалізації мікроклімату. Профілактиці пере-

© Черноус С., 2016 



~ 26 ~  В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817 
 

 

грівання працюючих в умовах нагріваючого мікрокліма-
ту повинна сприяти організація раціонального режиму 
праці та відпочинку. Визначено, що при мікрокліматич-
них умовах, які перевищують допустимі параметри, 
внутрішньозмінний режим праці та відпочинку організо-
вують за рахунок тривалості робочого часу: при темпе-
ратурі повітря, що перевищує допустимий рівень, три-
валість регламентованих перерв становить не менше 
10 % робочого часу на кожні 2°С перевищення; при по-
єднанні температури повітря, що перевищує допусти-
мий рівень, з відносною вологістю, яка перевищує 75 %, 
тривалість таких перерв рекомендується встановлюва-
ти не менше 20 % робочого часу; при інтенсивності те-
плового опромінення понад 350 Вт/м2 та опроміненні 
понад 25 % поверхні тіла, тривалість безперервної ро-
боти і вказаних перерв диференційовано ще більш де-
тально. Також детально регламентовано тривалість 
роботи та відпочинку при проведенні ремонтних робіт 
всередині виробничого устаткування та агрегатів з тем-
пературою повітря від 28 до 40°С і температурою ого-
роджень до 45°С. Крім того, встановлено обов'язок ро-
ботодавця обладнати приміщення в робочій зоні з оп-
тимальним мікрокліматом для відпочинку на час регла-
ментованих перерв, прийому їжі при виконанні робіт у 
зазначених умовах [2].  

Одночасно виникає питання про те, а чи повинен 
роботодавець надавати перерви для охолодження 
працівникам, які працюють на відкритому повітрі за 
високої температури повітря? І чи є об'єктивні підста-
ви та необхідність для встановлення таких перерв на 
державному рівні?  

Варто зауважити, що територія України розташова-
на переважно в помірному кліматичному поясі, лише 
Південний берег Криму – в субтропічному. Найвищі 
середні температури липня на півночі і північному захо-
ді становлять + 17... +19°С, на півдні України +22... +23°С 
[3]. Одночасно можна констатувати, що в останні роки в 
Україні в літні місяці фіксується температура, що пере-
вищує +34°С. Розвідки температури повітря на території 
України дозволили дослідникам дійти висновків, що "аб-
солютний максимум температури майже повсюди підви-
щився, а абсолютний мінімум не зазнав істотних змін. 
Дані моніторингу сучасного клімату України вказують на 
те, що в останні роки ХХ ст. та на початку ХХІ ст. тенде-
нція підвищення температури повітря до екстремальних 
значень посилилась" [4, с. 39]. В інших джерелах ствер-
джується, що "… зростання температури прогресує, за 
останню декаду температура зросла на 0,2°С. У конти-
нентальній Європі в період з промислової революції до 
2011 року температура зросла на 1,3°С. За період 1960-
2012 рр. у Південно-Східній Європі річна температура 
повітря зростала на 0,2°С за кожне десятиліття, а у Пів-
нічно-Східній Європі – на 0,3–0,4°С/десятиліття. …. За 
прогнозами, у континентальній Європі відбуватиметься 
подальше потепління: за найоптимістичнішими сценарі-
ями, температура зросте приблизно на 1,0 – до 2,5°С в 
період 2012–2050 рр., збільшиться частота і тривалість 
хвиль надзвичайної спеки" [5, с. 5].  

Слід зазначити, що практиці відомі приклади подов-
ження перерв для відпочинку в Україні у зв'язку із про-
веденням робіт на відкритому повітрі за високих темпе-
ратурних показників. Так, Державним агентством авто-
мобільних доріг України було видано наказ від 2 серпня 
2012 року № 300 "Про організацію дорожніх робіт в 
умовах спекотної погоди", в якому зазначалося, що "за 
повідомленням Українського гідрометеорологічного 
центру 1 – 4 серпня в Україні утримається переважно 
суха та жарка погода з температурою повітря вдень  
28 – 34°, у південній та східній частинах 32 – 37°.5 –  

7 серпня очікується сильна спека: максимальна темпе-
ратура досягне 35 – 38°, у південних, східних, Дніпропе-
тровській областях та степовій частині Криму місцями 
40 – 42° – такі температури відповідають критеріям сти-
хійного гідрометеорологічного явища. …. для профілак-
тики виникнення теплових ударів та перегрівання пра-
цівників під час роботи при підвищеній температурі по-
вітря та інтенсивному сонячному опромінюванні, роз-
глянути можливість збільшення часу перерв на відпо-
чинок в зонах, захищених від сонця та зміщення робо-
чих змін на більш прохолодну частину доби" [6]. 

Відзначимо, що сьогодні можливість встановлення 
перерв для охолодження існує на локальному рівні. 
Вказаний висновок обумовлений тим, що Конституцією 
України, КЗпП, Законом України "Про охорону праці" 
встановлено презумпцію пріоритету життя і здоров'я 
працівників та повної відповідальності роботодавця за 
створення належних, безпечних і здорових умов праці 
та тим, що режим роботи, тривалість робочого часу і 
відпочинку встановлюють на рівні колективного догово-
ру та правил внутрішнього трудового розпорядку. Вва-
жаємо, що встановлення вказаного виду перерв потре-
бує регулювання на рівні закону (КЗпП), адже саме за-
коном повинні встановлюватись ті гарантії, які направ-
лені на охорону життя та здоров'я людини і мають за-
безпечуватись силою державного примусу. На локаль-
ному ж рівні варто встановити механізм реалізації пра-
ва на перерву для охолодження (періодичність та три-
валість надання таких перерв тощо).  

Слід зазначити, що досвід запровадження такого 
виду перерв існує. Так, у законодавстві про працю 
СРСР існували норми, які передбачали заборону по-
стійної роботи окремим категоріям працівників легкої 
промисловості при певних температурних умовах [7, 
с. 93], а в окремих республіках перерва для охоло-
дження встановлювалася на рівні кодексу. Для прикла-
ду, перерва для охолодження передбачалася статтею 
159 КЗпП Таджикської РСР, причому перерви для охо-
лодження, на відміну від перерв для обігріву, не вклю-
чалися до робочого часу [8, с. 50]. Сьогодні законодав-
ство Республіки Таджикистан (ст. 77 ТК) [9] передбачає 
не тільки перерву для обігріву, а й перерву для охоло-
дження для осіб, які працюють в спекотну пору року на 
відкритому повітрі і така перерва включається до робо-
чого часу. Також стаття 75 Трудового кодексу Туркмені-
стану передбачає надання спеціальної перерви праців-
никам, які працюють у спекотну пору року на відкритому 
повітрі [10], аналогічне положення закріплено й у статті 
82 Трудового кодексу Республіки Казахстан [11]. Зви-
чайно, кліматичні умови у вказаних країнах та в Україні 
різні, але, враховуючи кліматичні зміни, які відбувають-
ся у світі і котрі ми вже відчули на території нашої дер-
жави, вважаємо що необхідність встановлення на зако-
нодавчому рівні перерв для охолодження працівникам, 
які працюють на відкритому повітрі, об'єктивно існує.  

Перспективне законодавство також не встановлює 
такого виду перерв. Так, стаття 155 Проекту Трудового 
кодексу України № 1658 встановлює перерви упродовж 
робочого дня (зміни) і, зокрема, визначає, що "на пев-
них видах робіт працівникам упродовж робочого часу 
надаються перерви, обумовлені специфікою роботи, 
організації виробництва і праці. Види цих робіт, трива-
лість перерв та порядок їх використання встановлю-
ються трудовим законодавством та/або правилами вну-
трішнього трудового розпорядку. Працівникам, які в 
холодну пору року працюють на відкритому повітрі або 
у приміщеннях, що не обігріваються, вантажникам на 
вантажно-розвантажувальних роботах та іншим праців-
никам на умовах і в порядку, передбачених колектив-



ISSN 1728-2195                                    ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 1(102)/2016 ~ 27 ~ 
 

 

ним договором, надаються спеціальні перерви для обі-
грівання та відпочинку, які включаються до складу ро-
бочого часу" [12]. Як бачимо, можливість встановлення 
перерви для охолодження закладено, але виникає пи-
тання навіщо визначати окремі види спеціальних пере-
рв (для обігріву, вантажникам)? Відповідь напевно по-
винна ґрунтуватися на тому, що вказані у нормі пере-
рви регламентовано на державному рівні, якого потре-
бує, на нашу думку, і перерва для охолодження.  

Стаття 3 Конституції України визнала життя і здоро-
в'я людини найвищою соціальною цінністю та встано-
вила, що утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов'язком держави. Закон України 
"Про охорону праці" містить положення, відповідно до 
якого державна політика в галузі охорони праці спрямо-
вана на створення належних, безпечних і здорових 
умов праці, запобігання нещасним випадкам та профе-
сійним захворюванням. Зважаючи на вказане, держава 
повинна всебічно захищати життя і здоров'я працюю-
чих. Відповідно, на рівні КЗпП, а пізніше і Трудового 
кодексу України повинно бути встановлено такий вид 
перерв, як перерви для охолодження. Адже, як точно 
відмічено у науковій літературі, "завдання трудового 
права полягає у передбаченні майбутніх змін і своєчас-
ному реагуванні на них" [13, с. 25]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕРЫВОВ  

ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ КАК ВИДА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕРЫВОВ 
В статье рассматриваются проблемы правового обеспечения отдельных видов специальных перерывов в течение рабочего дня. 

Высказывается предложение ввести в Украине на законодательном уровне такой вид специальных перерывов, как перерывы для 
охлаждения. Введение таких перерывов обосновывается объективными факторами как-то климатические изменения, которые хара-
ктеризуются волнами чрезвычайной жары в летний период и необходимостью обеспечения работнику безопасных и безвредных 
условий труда. 
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FOR COOLING AS THE BREAK TYPE FOR INTENDED PURPOSES 
The article deals with the legal regulatory support issues of certain types of the breaks for intended purposes during the working day. It has 

been suggested stipulating in legislation of Ukraine such the break type for intended purposes as the break for cooling. The implementation the 
above-mentioned break type is substantiated by objective factors such as climate change, which are characterized by extreme heat waves in the 
summer time and the need to ensure occupational safety and harmless conditions at the workplace. 
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КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ДОКТРИНАЛЬНА КАТЕГОРІЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ  

 
У статті аналізуються основні підходи до характеристики процесу конституціоналізації, виокремлюються та 

досліджуються її головні сутнісні риси, виходячи з яких обґрунтовується визначення поняття конституціоналізації.  
Ключові слова: конституціоналізація, конституція, конституціоналізм.  
 
Динамічні трансформаційні перетворення, що вже 

понад двадцять років відбуваються на пострадянському 
просторі (або, як ще кажуть, в країнах молодої демок-
ратії, зокрема і в Україні), реформування та модерніза-
ція всіх сфер суспільно-політичного життя, задекларо-
вані прагнення забезпечити стабільність демократично-
го розвитку, закономірно обумовлюють відповідні зміни 

в доктрині. Як наслідок – нині у межах загальнотеоре-
тичних та галузевих правових досліджень спостеріга-
ється активне оновлення понятійно-категоріального 
апарату, введення в науковий обіг нових термінів та 
понять, які позначають актуальні явища і процеси.  

Одним із таких термінопонять, що порівняно недав-
но набув поширення у вітчизняних та зарубіжних спеці-
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ально-правових дослідженнях, є термін "конституціона-
лізація". Оперування ним є своєрідною модною тенден-
цією, "трендом" сучасної правової науки. До характери-
стики тих чи інших аспектів цього процесу зверталися у 
своїх дослідженнях такі вітчизняні науковці, як 
Ю. Волошин, Ю. Барабаш, В. Кампо, А. Крусян, 
М. Орзіх, Н. Пархоменко, С. Погребняк, Т. Подорожна, 
О. Скрипнюк, Я. Чернопищук та ін. Разом з тим, необхід-
ного теоретичного обґрунтування він все ще не отримав. 
Підтвердженням цієї тези є фрагментарність та супереч-
ливість дефініцій "конституціоналізації", що наводяться в 
юридичній літературі, а також деякі розбіжності у розу-
мінні її сутнісного та змістовного наповнення.  

Слід зазначити, що у вітчизняних енциклопедичних 
джерелах визначення конституціоналізації відшукати 
доволі складно; нечисленними є також дефініції в зару-
біжних енциклопедичних та довідкових виданнях, що на 
наш погляд, є свідченням певного відставання узагаль-
нюючої наукової думки від потреб суспільної, в тому 
числі, юридичної практики.  

Так, автори вітчизняного Енциклопедичного словни-
ку з державного управління визначають конституціона-
лізацію як закріплення системи суспільно-політичних 
відносин, які панують у державі і суспільстві, в Основ-
ному законі країни – конституції. При цьому зазначаєть-
ся, що наявність конституції є показником конституцій-
ності держави тільки у тому випадку, коли її положення 
реально втілені в державній організації і суспільних 
відносинах, неухильно виконуються органами влади і 
громадянами [1].  

Російський Великий юридичний словник тлумачить 
конституціоналізацію як закріплення певних положень у 
тексті конституції, надання їм конституційної сили [2].  

Натомість один із "першопрохідців" у дослідженні 
теоретичних та практичних проблем конституціоналіза-
ції на пострадянському просторі, російський вчений 
І. Кравець визначає це явище здавалося б із протилеж-
них позицій – як процес проникнення норм конституції і 
конституційного права у вигляді обов'язкових імперати-
вів, до різних компонентів правової системи [3].  

Білоруський науковець Г. Василевич також вважає, 
що конституціоналізація покликана забезпечити побу-
дову всієї ієрархії правових актів у відповідності з кон-
ституцією, сенс якої має розкриватися через її тлума-
чення та застосування згідно із загальновизнаними 
принципами правової держави [4].  

Співзвучним із вищенаведеними є визначення, що 
пропонують деякі українські науковці, зокрема, 
Ю. Волошин, а також Т. Подорожна. На їх думку, кон-
ституціоналізація – це процес проникнення конститу-
ційних положень і принципів (цінностей) до структури 
правової системи з метою поширення їх на всі її струк-
турні елементи. У підсумку ці елементи мають консти-
туціоналізуватися, зв'язки між ними налагодитися, а вся 
система стати конституційною [5].  

Вбачається, що наведені визначення конституціо-
налізації хоч і є вірними з позицій формально-
юридичного, догматичного підходу, водночас є дещо 
неповними, оскільки висвітлюють тільки один із аспектів 
цього складного, багатокомпонентного процесу.  

Усвідомлення недосконалості одномірної характе-
ристики конституціоналізації спонукало дослідників до 
розширення кола наукових пошуків. Так, І. Кравець, 
розвиваючи власне (вищенаведене) визначення, на 
додаток до нього запропонував розрізняти конституціо-
налізацію у вузькому та широкому сенсах. У вузькому 
сенсі – як зведення правової норми до рівня конститу-
ційного правоположення (конституціоналізація тут по-
в'язана з визначенням об'єктів конституційного регулю-

вання). У широкому значенні конституціоналізація, – на 
думку автора, – передбачає всебічний розвиток ієрархі-
чно взаємопов'язаних способів і методів юридизації 
суспільних відносин (зокрема з метою подолання соці-
альних конфліктів), що передусім притаманно індустрі-
альним суспільствам. Виходячи з широкого тлумачення 
поняття конституціоналізації, І. Кравець порівнює ефек-
тивне правове регулювання з певним устроєм консти-
туційного характеру, а процес юридизації суспільних 
відносин в межах такого устрою – з поступовою консти-
туціоналізацією правового порядку загалом [6].  

Російські вчені В. Крусс і А. Кузьмін також виокрем-
люють два значення поняття конституціоналізації. По-
перше, конституціоналізація характеризується ними як 
перманентний процес конкретизації засад, освоєння 
цінностей і норм конституції в чинному законодавстві і, 
по-друге, як включення в конституцію основних принци-
пів і статусів тих чи інших суб'єктів конституційно-
правових відносин, у результаті чого їх правове поло-
ження визначається законом досить детально (в остан-
ньому значенні науковці розглядають конституціоналі-
зацію як складову процесу конституційно-правової 
(юридичної) інституціоналізації).  

Крім того, В. Крусс і А. Кузьмін слушно звертають 
увагу ще на один аспект прояву конституціоналізації, 
що має місце в державах перехідного типу (зокрема в 
Україні, Грузії, Молдові, Російській Федерації тощо) – 
цей процес може відбуватися у формі конституційної 
модернізації, тобто можливості і необхідності перетво-
рення правової системи на підставі конституцій, які бу-
ли прийняті після набуття незалежності колишніми рес-
публіками СРСР [7]. Про цей різновид конституціоналі-
зації говорить і Г. Василевич, щоправда не застосовую-
чи термін "конституційна модернізація". Він зокрема 
зазначає, що основою для конституціоналізації поточ-
ного національного законодавства в так званих країнах 
молодої демократії у напрямку їх наближення до демо-
кратичних еталонів і взірців, що склалися в ряді захід-
ноєвропейських країн, є принципи правової держави, 
сформульовані або виведені з тексту національної кон-
ституції, а також міжнародних документів, насамперед 
тих, які присвячені статусу людини і громадянина [8].  

В інтерпретації російського конституціоналіста 
М. Бондаря, конституціоналізація передбачає "вбудо-
вування" законодавства в несуперечливу правову сис-
тему, функціонування якої ґрунтується на верховенстві 
конституції. Більш детально вона проявляється в трьох 
аспектах: по-перше, найбільш значущі галузеві відно-
сини мають безпосередньо закріплюватися в конститу-
ції та регулюватися шляхом прямої дії норм Основного 
закону; по-друге, галузеве законодавство повинне ре-
гулювати відповідне коло суспільних відносин у суворій 
відповідності з положеннями конституції та під судовим 
конституційним контролем; по-третє, конституціоналі-
зація є способом подолання конкуренції правових норм 
та розв'язання юридичних конфліктів.  

Водночас конституціоналізація, – продовжує М. Бон-
дарь, – якщо розглядати її в більш загальному вигляді, 
реалізується не тільки через функціонування органів 
конституційного контролю, але й забезпечується в ре-
зультаті системної взаємодії та спільної діяльності всіх 
органів публічної влади, спрямованої на неухильне до-
тримання норм конституції та їх адекватне, точне відо-
браження у правотворчій і правозастосовній практиці [9].  

У західноєвропейських правових дослідженнях та-
кож переважає тенденція до виокремлення декількох 
значень поняття "конституціоналізація". Як зауважує з 
цього приводу Директор Інституту Макса Планка із за-
рубіжного публічного та міжнародного права А. Петерс, 
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"нині ведеться не загальний, уніфікований дискурс про 
конституціоналізацію, а цілий ряд наукових дебатів, 
учасники яких використовують різні поняття та уявлен-
ня про конституцію, конституціоналізм і відповідно кон-
ституціоналізацію". Розвиваючи власні міркування, до-
слідниця наводить два визначення конституціоналізації 
як особливого динамічного процесу: по-перше, під кон-
ституціоналізацією А. Петерс пропонує розуміти фор-
мування конституційного права в межах певного право-
вого порядку (імовірно мається на увазі конкретизація і 
деталізація правоположень Основного закону в консти-
туційному законодавстві – О.С.) і, по-друге, поширення 
конституціоналізму як інтелектуальної течії [10].  

В літературі можна зустріти критичні зауваження 
щодо багатозначного тлумачення поняття конституціо-
налізації. Зокрема йдеться про те, що ці значення відрі-
зняються настільки, що виникають сумніви щодо доре-
чності застосовування до них єдиної термінологічної 
основи [11]. Проте нам видається, що поліваріантний 
підхід до характеристики конституціоналізації є більш 
вірним, але не як диференціація різних дефініцій з ме-
тою їх протиставлення, а як узагальнення і синтез чис-
ленних проявів цього багатоаспектного явища.  

На нашу думку, в наведених визначеннях йдеться 
про взаємодоповнюючі напрями єдиного процесу, адже 
конституціоналізацію не можна уявляти лише як одно-
сторонній низхідний рух. Скоріше вона може бути оха-
рактеризована як своєрідний "кругообіг" конституційно-
правової матерії, оскільки важливе значення в цьому 
процесі має не тільки прямий вплив конституції на сис-
теми права і законодавства в межах правопорядку пев-
ної країни, а й зворотні зв'язки Основного закону з пра-
вовою, політичною, економічною та соціокультурною 
сферами суспільного життя. Конституціоналізація являє 
собою двоєдиний, безперервний процес переведення 
"належного" (принципів, цінностей, нормоположень) в 
реально існуюче – "дійсне", і водночас зустрічне вклю-
чення в орбіту конституційно-правового регулювання 
нових соціальних відносин, морально-етичних та цінніс-
них установок, які визріли, фактично склалися і в силу їх 
суспільної значущості потребують закріплення та легалі-
зації на найвищому – конституційно-правовому рівні. При 
цьому, як вірно наголошує І. Кравець, "ступінь відкритості 
конституції до інновацій та соціальних змін – важливий 
показник її юридичного та суспільного потенціалу" [12].  

В такому постійному русі розкривається жива мате-
рія конституції, її здатність уособлювати як "букву", так і 
"дух" права. Саме конституціоналізація покликана віді-
гравати роль своєрідного містка, з'єднуючої ланки між 
правовими ідеалами, принципами, цінностями, що 
сформувалися в руслі ідеології конституціоналізму і 
отримали свого формально-юридичного закріплення в 
тексті Основного закону та їх реальним втіленням у 
повсякденну юридичну практику.  

Таким чином, у сучасній правовій доктрині можна 
констатувати неоднозначність у вживанні терміна "кон-
ституціоналізація", а різноманітність дефініцій, як відо-
мо, не сприяє формуванню одноманітного розуміння. 
Вбачається, що з метою більш точного з'ясування зміс-
товного наповнення поняття "конституціоналізація" не-
обхідно виокремити і розглянути основні значення, в 
яких вживається цей термін у межах конституційно-
правових та інших галузевих досліджень.  

По-перше, ряд вчених пов'язують конституціоналі-
зацію з історичним процесом конституювання певної 
організації політичної влади, що супроводжувався по-
ширенням теорії і практики конституціоналізму (А. Пе-
терс, К. Томушат, Ю. Хабермас, Ф. Шміттер, М. Марчен-
ко, Т. Хабрієва). Прихильники цього підходу вважають, 

що конституціоналізацію можна розглядати не лише як 
локальне явище, обумовлене просторовими і темпора-
льними характеристиками розвитку певної національної 
держави, її політико-правовими реаліями, конституцій-
ною традицією, моральними та ціннісними установками, 
що є складовою ментальності представників конкретно-
го соціуму, а й з позицій цивілізаційного підходу – в кон-
тексті загальноісторичного розвитку людства. За такого 
підходу акцент робиться на установчий аспект консти-
туціоналізації, що розкривається у конституюванні пев-
них прогресивних здобутків людства у політико-
правовій сфері, їх юридичної інституціоналізації та по-
ступовому поширенні, визнанні в якості певних взірців, 
стандартів тими державами, що прагнуть не просто 
декларувати себе як демократичні та правові, але і ре-
ально наближати практику функціонування свого кон-
ституційного ладу до їх втілення [13].  

Відповідно до другого зі значень, у якому вживаєть-
ся термін "конституціоналізація", під нею розуміється 
розширення кола об'єктів конституційно-правового ре-
гулювання, що відбувається шляхом конституційного 
оформлення нових сфер державно-політичного та сус-
пільного буття; врегулювання на найвищому рівні най-
більш значущих суспільних відносин. Як вважають при-
хильники цього підходу (І. Кравець, Ю. Волошин, 
І. Гоша, Т. Масловська та ін.), конституціоналізація є 
складовою всесвітньо-історичного явища, пов'язаного з 
тенденцією юридизації суспільних відносин у ході пере-
ходу від аграрного до індустріального, а потім – від ін-
дустріального до інформаційного суспільства. Важли-
вою характеристикою цього процесу є поширення кон-
цепції писаної конституції як основи правової системи 
національної держави [14]. 

Щодо нинішнього етапу розвитку, то конституціона-
лізація як відображення тенденції соціальної юридиза-
ції передбачає активне поширення конституційно-
правових засобів на систему суспільних відносин, так 
би мовити "захоплення" все нових сфер і галузей, а 
також збільшення значущості конституційних регулято-
рів для правового впливу на них. Причини цього корі-
няться в значному ускладненні та диференціації (спеці-
алізації) соціального управління, посиленні державно-
організаційних засад майже в усіх сферах суспільного 
життя, формуванні нової політико-правової моделі сві-
топорядку та розгортанні інтеграційних і глобалізацій-
них процесів, оновленні різних форм державності, по-
глибленні взаємозв'язків між державою і громадянським 
суспільством тощо [15].  

Водночас досвід історичного розвитку свідчить, що 
процес розширення кола об'єктів конституційно-
правового регулювання в основі своїй має об'єктивний 
характер та зумовлений необхідністю упорядкування 
та регламентації на найвищому рівні найбільш значу-
щих для суспільства і держави відносин. Тим самим, 
конституційне оформлення нових сфер державно-
політичного та суспільного життя має адекватно відо-
бражає потреби суспільства з метою забезпечення 
ефективності конституціоналізації та дотримання ба-
лансу між державним регулюванням та дією механіз-
мів соціальної саморегуляції [16].  

По-третє, ряд учених тлумачать конституціоналіза-
цію як складову конституційно-правового регулювання 
або її змістовний обсяг дорівнюється до обсягу категорії 
"реалізація" конституції (Н. Пархоменко, Т. Подорожна, 
А. Кузьмін). Зокрема Н. Пархоменко вказує, що тради-
ційно в теорії конституційного права сутність, зміст, за-
соби та в цілому механізм впливу конституції на суспі-
льне життя, визначались як конституційне регулювання. 
Особливістю даного виду правового регулювання є 
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найвищий ступінь важливості суспільних відносин, які є 
предметом цього регулювання. Однією з форм такого 
регулювання є конституціоналізація. Конституціоналі-
зація систем права і законодавства, – на думку вченої, 
– полягає у зміцненні конституційних засад у відповід-
них галузях і сферах суспільних відносин, що передба-
чає стійкий рівень конституційного регулювання цих 
відносин, стабільність їх розвитку, одноманітність прак-
тики розгляду та вирішення уповноваженими органами 
юридичних справ. Досягнення стабільності конституції 
як Основного закону держави шляхом конституціоналі-
зації законодавчої бази здійснює стабілізуючий вплив 
на суспільний розвиток, забезпечує стійкість основних 
засад правового регулювання [17].  

Нажаль, відзначаючи тісний взаємозв'язок консти-
туційно-правового регулювання, реалізації конституції 
та конституціоналізації, дослідники разом з тим не здій-
снюють співвідношення цих категорій, не виокремлю-
ють їх спільні і відмінні риси. Вбачається, що таке спів-
відношення полягає у такому. Взаємозв'язок конститу-
ційно-правового регулювання та реалізації конституції 
передусім проявляється в сфері правотворчості, в ході 
якої встановлюються, змінюються або скасовуються 
норми конституційного права, тобто відбувається нор-
мативне правове регулювання на найвищому рівні [18]. 
Нормативно-організаційне опосередкування суспільних 
відносин є основним напрямом правового впливу на 
поведінку людей. Реалізація ж конституційно-правових 
норм охоплює діяльність суб'єктів із втілення таких 
норм у життя. Це дозволяє розмежовувати правотвор-
чість та реалізацію права. Проте вони не існують одна 
без одної, перебуваючи в постійній взаємодії: норми 
конституційного права створюються для їх реалізації, 
через яку вони набувають дієвості та втілюються в пра-
возастосовній практиці [19]. Роль конституціоналізації в 
цьому процесі проявляється у тому, що будучи віднос-
но стабільною системою, конституційно-правові норми 
водночас покликані відображати постійний розвиток 
суспільних відносин. У такому випадку конституціоналі-
зація є своєрідною відповіддю на зміни реально існую-
чих економічних, соціальних, політичних та духовних 
умов життя людей, одним із важливих проявів реагу-
вання правової системи (центром якої є конституція) на 
соціальні зміни. Свідченням і підтвердженням того, що 
конституціоналізація відбувається, є своєчасний та 
адекватний соціальним трансформаціям розвиток ме-
ханізму конституційно-правового регулювання, реаліза-
ція положень Основного закону з метою модернізації 
суспільних відносин. Тобто будучи динамічним проце-
сом, конституціоналізація покликана підтримувати по-
стійний взаємозв'язок між юридичною і фактичною кон-
ституцією, забезпечувати багаторівневу конкретизацію 
конституційних принципів і норм у законодавстві та 
сприяти їх ефективній реалізації. Метою конституціона-
лізації і водночас індикатором її результативності є 
встановлення конституційної законності. 

Зрештою, по-четверте, під конституціоналізацією 
іноді розуміють конституційно-правову модернізацію, 
що особливо притаманно дослідженням, присвяченим 
конституційним перетворенням, які відбуваються на 
пострадянському просторі (Г. Арутюнян, М. Бондарь, 
Г. Василевич, О. Пересада, М. Файнберг).  

Проте процес модернізації правової системи в кра-
їнах перехідного типу відбувається досить складно і 
неоднозначно, оскільки передбачає комплексну струк-
турну трансформацію всього конгломерату суспільних 
відносин, які охоплюються конституційним регулюван-
ням. На даний процес чинять вплив значна кількість 
факторів як об'єктивного (світові глобалізаційні проце-

си, внутрішньодержавні кризові явища в економічній, 
політичній та інших сферах), так і суб'єктивного харак-
теру (наявність чи відсутність волі політичних еліт що-
до реального проведення реформ, а також активної 
громадянської позиції більшості населення), що знач-
но ускладнює і без того непростий перебіг відповідних 
перетворень [20].  

Поряд із модернізацією суспільства, держави і пра-
ва, модернізаційна конституціоналізація торкається і 
безпосередньо конституції. На думку Н. Бутусової, мо-
дернізація конституції можлива лише через її реформу-
вання, тобто зміни тексту Основного закону двома до-
пустимими способами: або шляхом внесення до нього 
тих чи інших поправок, або шляхом розробки та прийн-
яття нової конституції [21]. Проте нам видається, що в 
умовах стабільного суспільно-політичного і правового 
розвитку модернізаційна конституціоналізація може здій-
снюватися й іншими способами, наприклад, шляхом 
тлумачення тексту Основного закону органами конститу-
ційної юстиції, а також через конкретизацію конституцій-
но-правових принципів і норм у конституційному та галу-
зевому законодавстві. Адже як відомо, однією з особли-
востей будь-якої конституції, є рамковий характер бага-
тьох її положень. Крім того, наявність в конституції знач-
ної кількості бланкетних та відсилочних норм приводить 
до того, що фактичне правове регулювання переводить-
ся на рівень поточного законодавства, в якому цілком 
легально конкретизуються і деталізуються конституційні 
правоположення відповідно до актуальних тенденцій 
суспільного розвитку. Відсутність надмірної деталізації 
передбачає, що законодавець має широкі можливості 
для правотворчості без внесення змін до тексту Основ-
ного закону, оскільки парламент не тільки вправі, а й 
зобов'язаний своєчасно і точно реагувати на трансфор-
маційні процеси, що протікають у суспільстві [22].  

Виходячи з наведеного, вбачається, що можна виді-
лити два аспекти модернізаційної конституціоналізації: 
"низхідний" та "висхідний". Низхідна модернізаційна 
конституціоналізація має місце тоді, коли в умовах 
трансформаційних перетворень конституція закріплює 
нормативну модель і принципи бажаного перспективно-
го розвитку суспільних відносин, що відповідає провід-
ним засадам конституціоналізму і спирається на його 
головні інститути. Висхідна модернізаційна конституціо-
налізація полягає у тому, що конституція як Основний 
закон суспільства і держави має бути відкритою до соці-
альних трансформаційних змін та перетворень, що від-
буваються у суспільстві. Ступінь відкритості конституції 
визначається своєчасним розширенням переліку об'єктів 
конституційно-правового регулювання або актуальною 
інтерпретацією, тлумаченням її положень відповідно до 
реалій суспільно-політичного розвитку [23]. 

Таким чином, нині в межах правових досліджень 
можна спостерігати множинність підходів до розуміння 
та визначення поняття конституціоналізації. Водночас, 
виокремлені позиції не є такими, що взаємовиключають 
одна одну. Як видається, кожен із наведених підходів є 
об'єктивно виправданим. Адже категорія конституціо-
налізації є настільки багатогранною, що з рівною мірою 
обґрунтованості може використовуватися і для позна-
чення процесів конституювання, що супроводжувалися 
поширенням теорії і практики конституціоналізму; і як 
складова тенденції юридизації суспільних відносин; і як 
важливий процес, тісно пов'язаний із конституційно-
правовим регулюванням і реалізацією конституції; і як 
конституційно-правова модернізація. Все залежить від 
того, з якого ракурсу і під яким кутом зору підходити до 
осмислення даної проблематики. Більш того, саме ком-
плексний аналіз усіх наведених підходів може сприяти 
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формуванню необхідної методологічної основи для 
найбільш повного охоплення досліджуваного явища та 
висвітлення різних його аспектів.  

Вбачається, що формування визначення конститу-
ціоналізації вимагає також виявлення сутнісних засад 
цього явища. На нашу думку, сутність конституціоналі-
зації виявляється у таких її основних рисах: по-перше, у 
телеологічній спрямованості на забезпечення практич-
ного аспекту реалізації взаємозв'язку між конституцією і 
конституціоналізмом; по-друге, в онтологічній принале-
жності до певної парадигми конституціоналізму, зумов-
леності її базовими принципами та межами; по-третє, у 
динамізмі та перманентності дії, що розкриваються в 
забезпеченні постійного "кругообігу" конституційно-
правової матерії, її об'єктивуванні та конкретизації на 
всіх рівнях та в усіх структурних компонентах правової 
системи з метою інтеграційного та гармонізаційного 
впливу на них; та, по-четверте, в обумовленості проце-
су конституціоналізації факторами як об'єктивного, так і 
суб'єктивного характеру, а також політико-правовими 
параметрами і соціальним контекстом. 

Виходячи з наведеного, конституціоналізація право-
вої системи може бути визначена як здійснюваний на 
засадах конституціоналізму перманентний процес кон-
ституційного оформлення (юридичної інституціоналіза-
ції) найбільш значущих суспільних відносин та ціннісних 
установок з метою подальшої об'єктивації конституцій-
них норм, принципів і цінностей у всі структурні компо-
ненти правової системи.  
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СУТНІСТЬ ГУМАНІСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
В статті досліджується сутність гуманістичної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах в 

Україні, аналізується діяльність держави в сфері соціального забезпечення. 
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Гуманістична ідея втілена в Конституції України, де в 

ст. 3 проголошено, що людина, її життя і здоров'я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини 
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов'язком держави [1]. 

Етимологія слова "гуманізм" має інтернаціональне 
підгрунтя. В українську мову термін запозичено через 
російську і польську мови з німецької. Німецький 
"humanismus" походить від латинського "humanus" – 
"людяний", похідного від "homo" "людина, чоловік", по-
в'язаного з "humus" – "земля", а отже, первісне його 
значення – "земний" [2, с. 618-619]. 

Термін "гуманізм" введено у науковий обіг німець-
ким педагогом Ф. Нітхаммером на початку ХІХ ст., та 
вперше його вжито у якості визначеного погляду на 
життя датським філософом Габріелем Сібберном 
(Gabriel Sibbern), в книзі "Про гуманізм" ("Om 
humanisme", 1858). Відома роль у розповсюдженні ви-
значення "гуманізму" належала британському філософу-
прагматисту Ф. Шіллеру. На початку ХХ століття він ви-
користав це слово у заголовку до своєї книги "Гуманізм: 
Філософські есе" ("Humanism: Philosophical essays") [3] 
задля вираження власних поглядів на життя.  

Питання визначення функцій права соціального за-
безпечення не втрачають своєї актуальності та є пред-
метом дослідження великого кола науковців, зокрема 
І.В. Гущіна, Г.В. Кузьменко, С.М. Прилипка, В.І. Проко-
пенко, О.В. Тищенко, Б.І. Сташківа, В.П. Слобожаніна, 
О.Є. Мачульської, В.Ш. Шайхатдінова, Я.М. Фогеля,  
В.І. Щербини та ін.  

Близькими до терміну "гуманізм" є поняття "гуман-
ний" та "гуманність". В. Даль термін "гуманний" розкри-
ває як "человеческий, человечный, людский; свойстве-
ный человеку истинно просвещённому; человеколюби-
вый, милостный, милосердный", а "гуманність" – як "че-
ловечность, людскость; благодушне, человеколюбие, 
милосердие; любовь к ближнему" [4]. Тотожне тлума-
чення можна знайти в "Малом толковом словаре" [5,  
с. 141]. Знак рівності між поняттями "гуманний" та "лю-
дяний" можна констатувати у "Політичному словнику" 
під редакцією Б.М. Ельціна [6, с. 83]. С.І. Ожегов також 
трактує гуманізм як "гуманність, людяність в громадсь-
кому житті й у ставленні до людей" [7, с. 149]. 

Якщо звернутись до визначення гуманізму, сформо-
ваного іноземними науковцями, то в редакції "Словника 
загальнофілософських термінів" ("A dictionary of 
common philosophical terms") гуманізмом вважається 
"будь-яка думка, яка підкреслює важливість людської 
гідності, добробуту та людської цінності взагалі, особ-
ливо протилежні богословським віруванням або над-
природним поглядам" [8, с. 25]. Ед. Л. Міллер вважає 
гуманізмом "піднесення людяності як джерела і крите-
рію всіх цінностей та категорій" [9, с. 397]. Дослідник 
історії гуманізму у Сполучених Штатах Америки  
Г.М. Джоунс вважає гуманізмом в філософському кон-
тексті "очевидну істину – людські створіння мають гід-

ність, що означає, що всі люди від природи рівні, що 
вони наділені Творцем певними невідчужуваними пра-
вами, і що серед цих прав є Життя, Свобода та право 
на Щастя" [10, с. 104]. В преамбулі до "Гуманістичного 
маніфесту – 2000" П. Куртц називає гуманізмом "етич-
ний, науковий, філософський світогляд, який змінив 
світ" [11, с. 7]. 

Дослідник гуманізму – Уоррен Аллен Сміт (Warren 
Allen Smith) виділив сім видів гуманізму і дав їм деталь-
ну характеристику. До класифікації Сміта увійшли: 

1) гуманізм – явище, що означає ставлення до люд-
ських інтересів або до вивчення гуманітарних дисциплін 
(study of the humanities);  

2) стародавній гуманізм – феномен, який відносить-
ся до систем філософії Арістотеля, Демокрита, Эпікура, 
Лукреція, Перікла, Протагора або Сократа; 

3) класичний гуманізм – поняття, що відноситься до 
стародавніх гуманістичних ідей, які стали модними в 
період Ренесансу у таких мислителів, як Бекон, Боккач-
чо, Еразм Роттердамський, Монтень, Мор та Петрарка; 

4) теїстичний гуманізм – явище, що до якого відно-
сять діяльність як християнських екзистенціалістів, так і 
тих сучасних теологів, які наполягають на здатності лю-
дини працювати над своїм порятунком спільно з Богом; 

5) атеїстичний гуманізм – описує творчість Жан-
Поля Сартра та ін.; 

6) комуністичний гуманізм – явище, що охоплює по-
гляди деяких марксистів (наприклад, Ф.Кастро або ко-
лишнього секретаря Л.Троцького, Раї Дунаєвської), які 
вважають, що послідовним натуралістом і гуманістом 
був К.Маркс; 

7) натуралістичний (чи науковий) гуманізм – еклек-
тичний набір переконань, утворених в сучасній науковій 
епосі й сконцентрованих на вірі у вищу цінність і само-
вдосконалення людської особистості [12]. 

Формування новітнього права відбувається в ре-
зультаті опосередкованого впливу гуманізму. Гуманізм 
пов'язаний з правом так само, як пов'язані право з мо-
раллю, етичними переконаннями та релігією. Ось як 
висловився про гуманізм у праві В.В. Копєйчиков: "гу-
манізм у праві – одна з найсуттєвіших, органічно влас-
тивих праву якостей… Саме такі соціальні цінності як 
свобода, рівність, справедливість становлять сутність 
гуманізму" [13, с. 660].  

Стрижневі ідеї сучасного гуманізму, на думку  
С. П. Погребняка, сконцентровано у Гуманістичному 
маніфесті – 2000. Це, насамперед, визнання гідності і 
незалежності особистості головною соціальною цінніс-
тю; максимізація свободи вибору людини; дотримання 
принципу, згідно з яким кожна людина заслуговує до 
себе людського ставлення; визнання інших загально-
людських моральних стандартів, а саме: правдивості і 
додержання обіцянок, чесності і відвертості, доброзич-
ливості і надійності, вірності і вдячності, неупереджено-
сті і справедливості, добросовісності і прагнення до 
співробітництва тощо; шанування таких чеснот як здат-
ність до творчості, самостійного вибору, мислення і 
поведінки, прагнення до максимальної реалізації тала-
нтів і здібностей, одержаних людиною від природи, 
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спрямованість на засвоєння раніше невідомих їй сфер 
діяльності; гармонійне поєднання етики і розуму; віра в 
те, що збільшення знань дозволяє людям бути мудрі-
шими і людянішими, а моральні норми сприяють про-
гресові розуму; пошук злагоди при наявності супереч-
ностей шляхом розумного діалогу [14, с. 34]. 

Слід зазначити, що гуманізм знаходить своє концен-
троване вираження саме у праві соціального забезпе-
чення, тому що саме останнє опікується проблемами 
соціальної та фінансової адаптації особистості в біль-
шій мірі ніж будь-яке інше. Норми права соціального 
забезпечення є тим самим засобом, який змушує зага-
льноприйняті правила поведінки і стандарти слугувати 
на благо людини й вирішувати проблеми соціальних 
ризиків, таких як втрата зв'язків із соціумом, безробіття, 
стійкі або раптові розлади здоровʼя тощо. При цьому 
необхідно усвідомлювати, що в праві соціального за-
безпечення гуманізм удосконалюється під випливом 
цивілізаційного розвитку та розвивається разом із роз-
витком соціальних цінностей. Гуманізм соціального за-
безпечення турбує не просто питання недоторканності, 
фізичного благополуччя людини, пріоритету її життя 
над будь-якими процесами і явищами, а, більш того, 
якість і рівень такого життя. Таким чином, гуманізм у 
праві соціального забезпечення несе в собі найбільш 
соціальний характер, ніж будь-де. 

 Значущість певних знань залежить від їх ролі і міс-
ця в суспільному та індивідуальному людському бутті, 
тобто від їх функцій. Соціальна функція, завдяки якій 
соціальне буття не лише одержує необхідну інтерпре-
тацію, а й може зазнати змін. Гуманістична функція, яка 
шляхом утвердження позитивного сенсу і мети життя, 
формування гуманістичних цінностей та ідеалів виконує 
роль інтелектуальної терапії [15, с. 31-32]. 

Соціальними цінностями є зайнятість населення, 
злагода в суспільстві, порядок, мир, демократія. Їм про-
тистоять безробіття, соціальні катаклізми, антагонізми, 
війни. Отже, цінність – феномен, який об'єктивно, за 
своєю природою є благом для людини, спрямованим на 
утвердженні її в бутті, реалізації її творчих можливостей 
[15, с. 331-332]. 

Важливим аспектом морального прогресування сус-
пільства є відкриття і формування ним, на певних ета-
пах його розвитку, тих або інших "навічних" норм і цін-
ностей моральності, без яких подальший розвиток люд-
ства в цілому виявляється неможливим [16, с. 72]. 

Право є величний та невичерпний для пізнання сус-
пільний феномен. Право є універсальним, загальним, 
найефективнішим регулятором функціонування суспі-
льства й життя його індивідів. Цей інститут, маючи фу-
ндаментальне, доленосне значення для людей, їхніх 
об'єднань та спільнот, привертав увагу мислителів різ-
них країн і народів протягом тисячолітньої історії розви-
тку цивілізації [17, с. 6]. 

Основні принципи нового світобачення були закріп-
лені в Декларації тисячоліття, прийнятої Генеральної 
Асамблеєю ООН 8 вересня 2000 р. Глибока сутність 
гуманістичної соціальної політики в країнах світу декла-
рувалась принципом солідарності, спрямованого на 
вирішення глобальних проблем країн світу, базуючись 
на справедливому розподілі витрат на підставі рівності 
та соціальної справедливості. Ті, хто страждає або зна-
ходиться в найменш сприятливому становищі, заслуго-
вують допомоги тих, хто знаходиться у більш сприятли-
вому становищі [18].  

Гуманістична функція характеризується тим, що 
право охороняє та захищає права і свободи людства, 
народу, людини. Наприклад, Конституція України в 
ст. 27 закріплює право людини і громадянина на життя. 

Держава забезпечує реалізацію людиною названого 
права, створюючи належні умови для недопущення 
свавільного позбавлення життя конкретної людини. В 
Україні з 5 квітня 2001 р. смертна кара замінена довіч-
ним позбавленням волі, що свідчить про гуманізм укра-
їнського права [19]. 

Гуманістична функція правової реальності сприяє 
формуванню та реалізації нормативно-правових актів 
на засадах загальнолюдських цінностей, міжнародних 
стандартів прав людини, створення умов і механізмів їх 
втілення в життя суспільства і держави [20, с. 47]. 

Становлення держави завжди супроводжується 
складними процесами в соціально-економічному розви-
тку, що безпосередньо впливає на тенденції форму-
вання гуманістичних спрямувань в суспільстві. Саме в 
ці періоди прослідковується значне збільшення кількос-
ті тих категорій громадян, котрі потерпають від ризиків 
суспільних змін і потребують особливої підтримки дер-
жави. При цьому, під складним життєвими обставинами 
слід розуміти обставини, спричинені інвалідністю, віком, 
станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими 
звичками і способом життя, внаслідок яких особа част-
ково або повністю не має (не набула або втратила) 
здатності чи можливості самостійно піклуватися про 
особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному 
житті. Складні життєві обставини – це обставини, що 
об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність осо-
би, наслідки яких вона не може подолати самостійно.  

Важливим аспектом морального прогресування сус-
пільства є відкриття і формування ним, на певних ета-
пах його розвитку, тих або інших "навічних" норм і цін-
ностей моральності, без яких подальший розвиток люд-
ства в цілому виявляється неможливим.  

Гуманність можна визначити як комплекс якостей 
особистості, що проявляються у вчинках і у відносинах 
до людей: чуйності, уважності, милосердя, доброти, 
любові, співчуття. Отже, проблема функцій права соці-
ального забезпечення є однією із важливих проблем 
науки. Дослідження функцій виконуючих соціального 
забезпечення в суспільстві, дозволяє глибше усвідоми-
ти суть і значення цього інституту, створює більш широ-
кі можливості для прийняття оптимальних практичних 
рішень в даній сфері суспільного життя. Гуманістична 
функція права соціального забезпечення, яка шляхом 
утвердження позитивного сенсу і мети життя, форму-
вання гуманістичних цінностей та ідеалів виконує роль 
інтелектуальної терапії. 

Таким чином, гуманістична функція права соціаль-
ного забезпечення виражається в наступному: 

1) забезпечення і утвердження якісних характерис-
тик життя людини, яке охоплює всі сфери людської ак-
тивності, як-от, здійснення трудової функції, творча 
реалізація, відпочинок, охорона здоровʼя, батьківство 
та дитинство тощо шляхом реалізації взірцевих стан-
дартів високого рівня життя; 

2) зміцненні соціальних звʼязків за рахунок держав-
ної підтримки осіб, не здатних самостійно досягти соці-
ального благополуччя; 

3) особливій турботі про людину через надання ма-
ксимально комфортних умов для досягнення соціаль-
ного щастя, так, Конституцією України проголошено, що 
кожна особа має право обирати роботу, а отже держа-
ва має обовʼязок надати таку роботу. Проте особлива 
турбота про працівника буде виражатись у соціальній 
підтримці у випадках його тимчасової непрацездатнос-
ті, професійної хвороби або нещасного випадку на ви-
робництві, у створенні правових та практичних умов 
щодо недопущення моббінгу в трудовій діяльності; 
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4) відшуковувати нові підходи щодо подолання бід-
ності та підвищення рівня життя і добробуту громадян, 
забезпечувати повноцінне життя населення.  
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У статті розглядаються питання справедливості під час ухвалення рішень суду за апеляційними та касаційними 

скаргами. Досліджуються формальні міркування, їх справедливість у обґрунтуванні відмови в задоволенні позовних 
вимог, їх місце у контексті принципу верховенства права. 

Ключові слова: справедливість, рішення суду, формальні міркування. 
 
Україна намагається долучитися до країн європей-

ської сім'ї, перейнявши найкращі здобутки європейсько-
го співтовариства у галузі розбудови правової держави 
та громадянського суспільства. Сьогодні найбільшого 
звучання мають принципи дотримання, гарантування, 
охорони та захисту прав, свобод та інтересів учасників 
правовідносин, незалежно від того фізичні це чи юри-
дичні особи. На європейському просторі одним із най-
важливіших принципів, який став втіленням гарантій 
прав, свобод та інтересів людини, є принцип верховен-
ства права. Вочевидь, що для реалізації принципу вер-
ховенства права важливим є створення не лише дієвих 
механізмів охорони та захисту прав, свобод та інтересів 
фізичних і юридичних осіб у матеріальних правовідно-
синах, а й розбудова доступного, якісного інституту су-
дового захисту прав, свобод та інтересів.  

Козюбра М.І. зазначає, що послідовне втілення в 
життя принципу верховенства права можливе тільки за 
умов сильної, незалежної та неупередженої судової 
влади. У цивілізованому суспільстві суду належить 
центральне місце у цьому процесі. Адже саме він уо-
соблює справедливість, ставить "останню крапку" в 
пошуку й утвердженні права при вирішенні конкретних 
справ [2, с. 16]. Наближення судової гілки до народу, 
має відображатися перш за все у доступності судового 
захисту прав, свобод та інтересів громадянином, а та-
кож постановлення законних, обґрунтованих і справед-
ливих рішень, які відповідатимуть духові та букві зако-
ну, свідчитимуть про об'єктивність та неупередженістю 
суддівського корпусу, а також всилятимуть впевненість 
українців у їх захищеності, у тому, що людина, її життя і 
здоров'я, честь та гідність є найвищими соціальними 
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цінностями, визначають зміст і спрямованість українсь-
кої держави не лише у вигляді декларації, а й у повсяк-
денному житті. Крім сказаного, важливе місце у свідо-
мості громадян належить дотриманню законності та 
справедливості судовою гілкою влади як під час судо-
вого процесу, так і ухвалення рішень іменем України. 

Вітчизняне законодавство грішить апокрефічністю 
принципу верховенства права, коли останній є удава-
ним, формально проголошеним і тільки. Звісно, юри-
дична наука не стоїть на місці, й питання верховенст-
ва права захисту прав, свобод та інтересів людини і 
громадянина у суді стали предметом багатьох науко-
вих пошуків, дисертаційних та монографічних дослі-
джень. Однак, більшість із них залишаються ні чим 
іншим, як теоретичним пошуком, тоді як проблема 
правозастосовної складової залишається невиріше-
ною. Свідченням цього стають різноманітні скандали, 
пов'язані із корупцією у судовій гілці. 

Виходячи зі сказаного метою дослідження стало 
з'ясування справедливості та обґрунтованості відмови у 
задоволенні позовних вимог з посиланням на форма-
льні міркування. 

Процесуальне законодавство зазначає, що прави-
льне по суті рішення не може бути скасоване з форма-
льних міркувань. Зазначене положення ми можемо по-
бачити у ч. 2 ст. 337 ЦПК України, яка вказує на те, що 
не може бути скасоване правильне по суті і справедли-
ве рішення з одних лише формальних міркувань [3]. 
Аналогічно ч. 2 ст. 200 Кодексу адміністративного судо-
чинства України (далі – КАС України) зазначає, що не 
може бути скасовано правильне по суті рішення суду з 
одних лише формальних міркувань [9]. Як бачимо, нор-
ми двох процесуальних кодексів, а саме ЦПК України та 
КАС України, по-різному сприймають можливість відмо-
ви у скасуванні рішення з формальних міркувань. У 
цьому контексті визначальним постає питання справе-
дливості рішення. По-перше, справедливість, як риса 
судочинства, випливає зі змісту завдань цивільного 
судочинства, що містяться у ст. 1 ЦПК України, тоді як 
для адміністративного судочинства така ознака, як 
справедливість, на притаманна, що засвідчується зміс-
том норм КАС України. Вважаємо за необхідне зв'язу-
вати зміст справедливості під час судочинства. 

Справедливість – одна з основних засад права, є 
вирішальною у визначенні його як регулятора суспіль-
них відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. 
Зазвичай справедливість розглядають як властивість 
права, виражену, зокрема, в рівному юридичному мас-
штабі поведінки й у пропорційності юридичної відпові-
дальності вчиненому правопорушенню. У сфері реалі-
зації права справедливість проявляється, зокрема, у 
рівності всіх перед законом, відповідності злочину і по-
карання, цілях законодавця і засобах, що обираються 
для їх досягнення, зазначається у Рішенні Конституцій-
ного Суду України у справі за конституційним поданням 
Верховного Суду України щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) положень статті 69 Кримі-
нального кодексу України (справа про призначення су-
дом більш м'якого покарання) від 2 листопада 2004 ро-
ку № 15-рп/2004 [6]. Справедливість рішення оцінюєть-
ся, в першу чергу, з огляду на норми моралі, а не пра-
ва. Тому справедливість в цивільному процесі не зав-
жди тотожна законності і обґрунтованості [4]. 

На думку Бойко О.А. та Щербак С.В., справедливе 
цивільне судочинство включає в себе два аспекти: 
1) матеріальну справедливість, яка полягає в тому, що 
кожне рішення прийняте суддею (судом) має бути 
справедливим по суті; 2) процедурну справедливість, 
яка передбачає розгляд цивільної справи відповідно до 

певних процедур, дотримання яких забезпечує прийн-
яття справедливого рішення [7]. Справедливість тісно 
пов'язується із істинністю. "Для нас не існує ніякої іншої 
запоруки в істинності будь-якої думки, крім тієї, за якою 
кожній людині надається повна свобода довести поми-
лковість цієї думки" [10, с. 21]. 

Отже, вважаємо, що справедливість під час судо-
чинства вказує на наявність гарантії відстоювання своїх 
прав, свобод та інтересів, а також вказує на поведінку 
суду, який повинен приймати рішення у суворій відпові-
дності із загальноприйнятими принципами судочинства, 
діючи у межах та спосіб, що визначені Конституцією та 
законами України. Поряд з цим вважаємо, що упущення 
принципу справедливості під час адміністративного 
судочинства може розглядатися з декількох сторін: 
1) свідоме виключення моральних, загальнолюдських 
вимірів під час розгляду справ у відповідності до КАС 
України. У такий спосіб органам влади та місцевого 
самоврядування намагаються дати певну індульгенцію 
від загальноприйнятих моральних, етичних правил, у 
тому числі сприйнятого правом принципу верховенства 
права. 2) справедливість рішення завжди, навіть підсві-
домо, вказує на необхідність поваги до прав, свобод, 
інтересів людини, чим завжди нехтували посадовці, які 
вважають себе надлюдьми. 3) скоріш за все адміністра-
тивне судочинство створювалося не стільки для захис-
ту прав, свобод та інтересів людини від можливих по-
рушень з боку органів влади та управління, їх посадо-
вих осіб, скільки для підтвердження "законності" дій цих 
органів та їх посадових осіб, аби у суспільства не вини-
кало питань з приводу законослухняності, високої мо-
ральності посадових осіб. Крім того, вважаємо, що саме 
справедливість, яка охоплює можливість права кожного 
відстоювати свої права, свободи та інтереси, гарантує 
втілення у життя конституційного принципу, за яким 
органи законодавчої, виконавчої та судової влади здій-
снюють свої повноваження у встановлених Конституці-
єю межах і відповідно до законів України. Поряд з цим 
вважаємо, що справедливість про являється не лише у 
формальному використанні даного поняття у змісті но-
рмативно-правових актів, а є базовим принципом побу-
дови судової гілки влади та її діяльності, котрий форму-
ється самим правом.  

Вважаємо, що справедливість має бути невід'ємною 
складовою будь-якого судочинства. Виражатися справе-
дливість повинна перш за все у праві людини відстоюва-
ти свої погляди, права, свободи, інтереси шляхом звер-
нення до відповідного суду. За таких умов судочинство 
має набути ознак доступності, а не навпаки, коли необ-
хідно сплачувати значні суми судового збору, які більшо-
сті громадян, котрі отримують мінімальні заробітні плати, 
не під силу. По-друге, судочинство має здійснюватися у 
суворій відповідності до норм законодавства, з неухиль-
ним дотриманням процесуальних норм. 

У зв'язку зі сказаним на порядок денний виходить 
друга складова нашого дослідження, а саме можливість 
скасовувати рішення на підставі формальних міркувань.  

Апеляційні суди широко користуються формальними 
міркуваннями, як обґрунтуванням підстав для відмови у 
задоволенні апеляційних скарг, свідченням цього, зок-
рема є Ухвала Апеляційного суду Чернігівської області 
від 14 квітня 2015 року у справі № 742/5143/14, прова-
дження № 22-ц/795/478/2015, у якій суд своє рішення 
фактично обґрунтовує тезою про те, що не може бути 
скасоване правильне по суті і справедливе рішення 
суду з одних лише формальних міркувань [1]. 

Відслідковуючи тлумачення формальних мірку-
вань, як підстави для відмови у скасуванні рішення 
суду, звернемося до історіографії узагальнень судової 
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практики, яку здійснював Верховний Суд України, Ви-
щий спеціалізований суд України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ. 

У 2008 році Верховний Суд України вказав, що вод-
ночас апеляційним судам необхідно враховувати, що 
законне, обґрунтоване та правильне по суті й справед-
ливе рішення суду не може бути скасоване з одних ли-
ше формальних міркувань. Зокрема, до таких недоліків, 
які не призводять до порушення основних принципів 
цивільного процесуального законодавства та охороню-
ваних законом прав та інтересів осіб, які беруть участь 
у справі, і не впливають на суть ухваленого рішення 
належать: сплата судового збору, здійснена після від-
криття провадження у справі; відсутність підпису в 
позовній заяві, якщо позивач брав участь у судовому 
засіданні й підтримав позовні вимоги; відсутність під-
пису секретаря судового засідання в журналі судового 
засідання; залишення без розгляду заяви про відвід, 
якщо підстави для відводу були відсутні. Таким же 
недоліком може бути визнана сама по собі відсутність 
технічного запису при безспірності доказів, якими об-
ґрунтовано рішення [5] (виділено нами – М.С.). 

У п. 21 Постанови Пленуму Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 14 червня 2012 року № 10 "Про судову прак-
тику розгляду цивільних справ у касаційному порядку" 
пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ з метою забезпечен-
ня правильного й однакового застосування норм циві-
льного процесуального законодавства про перегляд 
судових рішень у касаційному порядку дає такі роз'яс-
нення: "Визнавши, що рішення ухвалено з додержан-
ням норм матеріального і процесуального права, а на-
ведені в касаційній скарзі недоліки у розгляді справи не 
вплинули на суть ухваленого рішення, суд касаційної 
інстанції згідно зі статтею 337 ЦПК відхиляє касаційну 
скаргу та обов'язково наводить в ухвалі мотиви, з яких 
доводи касаційної скарги відхиляються. Суду касаційної 
інстанції необхідно враховувати, що законне, обґрунто-
ване та правильне по суті й справедливе рішення суду 
не може бути скасовано з одних лише формальних мір-
кувань. Зокрема, до таких недоліків, які не призводять 
до порушення основних принципів цивільного процесу-
ального судочинства та охоронюваних законом прав та 
інтересів осіб, які беруть участь у справі, та не вплива-
ють на суть ухваленого рішення, належать: сплата 
судового збору, здійснена після відкриття проваджен-
ня у справі; відсутність підпису в позовній заяві, якщо 
позивач брав участь у судовому засіданні й підтримав 
позовні вимоги; відсутність підпису секретаря судо-
вого засідання в журналі судового засідання; залишен-
ня без розгляду заяви про відвід, якщо підстави для 
відводу були відсутні. Таким же недоліком може бути 
визнано відсутність технічного запису при безспірно-
сті доказів, якими обґрунтовано рішення (виділено 
нами – М.С.). При цьому суд касаційної інстанції має 
виходити з того, що правильним є рішення, ухвалене з 
додержанням норм матеріального та процесуального 
права; справедливим є рішення, ухвалене з додержан-
ням норм процесуального права щодо належної судо-
вої процедури розгляду справи (зокрема, належне по-
відомлення про дату розгляду справи, обґрунтованість 
судового рішення, взяття до уваги доказів, отриманих 
лише законним шляхом, дотримання принципів рівності 
сторін і правової певності) та дотримання всіх процесу-
альних гарантій судового розгляду, що відповідає зміс-
ту статті 6 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (РИМ, 4.XI.1950)" [8]. 

Як бачимо, обидва суди вказують на те, що такими 
формальними міркуваннями можуть бути сплата судо-
вого збору, здійснена після відкриття провадження у 
справі; відсутність підпису в позовній заяві, якщо пози-
вач брав участь у судовому засіданні й підтримав позо-
вні вимоги; відсутність підпису секретаря судового засі-
дання в журналі судового засідання; залишення без 
розгляду заяви про відвід, якщо підстави для відводу 
були відсутні, відсутність технічного запису при безспі-
рності доказів, якими обґрунтовано рішення. Будь-які 
інші підстави не можуть і не повинні сприйматися як 
формальні міркування для скасування рішень судів. 
Хоча дехто, може зауважити, що постанови пленумів 
вищих судів та Верховного Суду України не є офіційним 
тлумаченням законів України, а відтак, зазначені при-
писи не є обов'язковими до виконання всіма судовими 
установами країни. Погоджуємося з цим, але одночасно 
змушені заважити, що такі узагальнення судової прак-
тики фактично заповнюють наявні прогалини чинного 
законодавства та виробляють загальний підхід до ро-
зуміння змісту "формальні підстави", котрий виявляєть-
ся у правозастосовній практиці судової гілки влади. 
Також хочемо озвучити те, що більшість суддів навіть 
не вдаються у поглиблений аналіз справ, коли маються 
відповідні узагальнення судової практики. Однак, казуї-
стика кожної справи має свої особливості, які, на наш 
погляд, неможливо недооцінювати. 

Крім того, часто-густо суди, зокрема під час розслід 
адміністративних справ різних категорій, у тому числі й 
прав про адміністративні правопорушення, під форма-
льними підставами сприймають зокрема й порушення 
під час провадження як безпосередньо судами, так і 
іншими адміністративними органами норм процесуаль-
ного законодавства, відносячи такі порушення до "фо-
рмальних підстав". 

На підставі вищевикладеного, вважаємо, що судам 
неприпустимо приймати рішення про відмову у задово-
ленні апеляційних чи касаційних скарг з формальних 
міркувань, мотивуючи свої рішення тим, що судом пер-
шої інстанції прийнято правильне рішення по суті, при 
цьому не зважуючи на порушення процесуальних норм. 
Однак, знаємо, що суть рішення часто залежить від 
правильності саме процедури подання та отримання 
доказів. Як наслідок, такі рішення можуть носити ознаки 
неправосудного рішення. А це у свою чергу підриває 
авторитет судової гілки влади. На нашу думку, саме 
поєднання справедливості, як основоположного прин-
ципу правосуддя, із дотриманням процесуальної форми 
здійснення правосуддя, може свідчити про існування 
верховенства права під час розгляду справ судами. 
Особливо гостро вказане питання постає у взаємовід-
носинах нерівних суб'єктів, що проявляються у адмініс-
тративному судочинстві. 

До сказаного хочемо додати те, що у переважній 
свої більшості суди сприймають як формальні мірку-
вання зовсім не ті, що наводяться Верховним Судом 
України, Вищим спеціалізованим судом України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ чи іншими вищи-
ми спеціалізованими судами, а вкладають у дане фор-
мулювання свій зміст. Як наслідок, зазначене законо-
давче положення нівелює справедливий розгляд спра-
ви, дозволяючи суду, залежно від його особистої заці-
кавленості чи байдужості до справи, ухвалювати рі-
шення яким відмовляють у задоволенні апеляційних чи 
касаційних скарг. У наслідок цього втрачаються реалії 
принципу верховенства права. 

Підсумовуючи сказане, хочемо вказати на те, що 
втрата довіри народу судовою гілкою влади у більшій 
своїй мірі зумовлена такими "формальними міркуван-
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нями" судів під час ухвалення ними рішень, які, за сво-
єю суттю дозволили незаконним рішенням чи діянням 
здобути формально юридичне виправдання та судове 
визнання їх законності. Як наслідок, народ втрачає віру 
у справедливий суд, який не лише стоїть на захисті 
верховенства права, а й повинен бути його виразником. 
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СИСТЕМА СУБ'ЄКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті розглядаються поняття, різноманітні класифікації суб'єктів професійної фінансової діяльності, зокре-

ма, фінансових установ, фінансових посередників, пропонується їх систематизація. 
Ключові слова: професійна фінансова діяльність, фінансові установи, фінансові посередники. 
 
Покращення інвестиційного клімату, ефективне ви-

користання власних і залучених від інших осіб фінан-
сових активів, фінансування суб'єктів господарювання 
у формі кредитів, інвестицій та в інших формах гро-
шового забезпечення здійснюється завдяки учасникам 
ринку фінансових послуг – суб'єктам професійної фі-
нансової діяльності.  

Питання визначення і класифікації учасників ринку 
фінансових послуг досліджувалися у працях багатьох 
науковців, наприклад, О.Б. Андрєєвої, О.П. Гетманець, 
С. В. Черкасової. Поняття фінансових посередників на 
фондовому ринку аналізували А.В. Калина, А.А. Кощєєв, 
В.В. Корнєєв, фінансових посередників на кредитному 
ринку – В.В. Рєзнікова, страхових посередників – 
Н.Б. Пацурія. Власні класифікації фінансових посередни-
ків пропонувалися К.В. Масляєвою, Н.І. Версаль тощо. 
Але ці праці присвячені дослідженню окремих учасників 
ринку фінансових послуг. Це зумовлює доцільність, по-
перше, використання терміну "суб'єкти професійної фі-
нансової діяльності", по-друге, формування їх системи. 

З огляду на вищезазначене, необхідно виділити, 
проаналізувати і систематизувати всіх суб'єктів профе-
сійної фінансової діяльності.  

Чинне законодавство України виділяє такі групи 
учасників ринку фінансових послуг: 1) особи, які відпо-
відно до закону мають право надавати фінансові послу-
ги на території України; 2) особи, які провадять діяль-
ність з надання посередницьких послуг на ринках фі-
нансових послуг; 3) об'єднання фінансових установ, 
включені до реєстру саморегулівних організацій, що 
ведеться органами, які здійснюють державне регулю-
вання ринків фінансових послуг; 4) споживачі фінансо-
вих послуг; 5) інші учасники ринків фінансових послуг, 
які можуть визначатися такими законами з питань регу-
лювання окремих ринків фінансових послуг (ст. 1 Зако-
ну України "Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг"). Існують також докт-
ринальні класифікації учасників ринку фінансових по-
слуг. Так, наприклад, С. В. Черкасова, класифікуючи 
учасників ринку фінансових послуг за функціями, поді-
ляє їх на: емітентів, індивідуальних інвесторів, інститу-
ційних інвесторів, фінансових посередників, інститути 
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інфраструктури ринку [24, с. 30-32]. Учасниками ринків 
фінансових послуг також вважаються: – фінансова уста-
нова (з наданням можливості об'єднуватися у саморегу-
лівні організації); – фізичні особи-суб'єкти підприємниць-
кої діяльності, які на підставі ліцензії уповноваженого 
державного органу наділяються правом надавати фінан-
сові послуги; – уповноважені органи державної влади, до 
компетенції яких входить регулювання і контроль ринків 
фінансових послуг; – споживачі послуг [1, с. 292]. 

Але не всі учасники ринку фінансових послуг є су-
б'єктами професійної фінансової діяльності. Суб'єктами 
професійної фінансової діяльності, тобто діяльності 
щодо надання фінансових послуг, можуть бути фінан-
сові установи, а також, якщо це прямо передбачено 
законом, фізичні особи – підприємці. Чинне законодав-
ство також передбачає можливість та порядок надання 
окремих фінансових послуг юридичними особами, які за 
своїм правовим статусом не є фінансовими устано-
вами. Розглянемо кожного з цих суб'єктів. 

Фінансові установи. Згідно з Законом України "Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фі-
нансових послуг" фінансовою установою є юридична 
особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька 
фінансових послуг, а також інші послуги (операції), по-
в'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, пря-
мо визначених законом, та внесена до відповідного 
реєстру в установленому законом порядку. До фінансо-
вих установ належать банки, кредитні спілки, ломбар-
ди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові ком-
панії, недержавні пенсійні фонди, інститути спільного 
інвестування та інші юридичні особи, виключним видом 
діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випа-
дках, прямо визначених законом, – інші послуги (опера-
ції), пов'язані з наданням фінансових послуг. 

На думку І.А. Шамрай, дослідження поняття "фінан-
сові установи", до переліку яких входять і банки, є не 
досить вдалим. Тому пропонує застосовувати як у нау-
ці, так і в законодавстві України поняття "фінансова 
організація", що визначається як організація, яка з ме-
тою отримання прибутку, збільшення або збереження 
вартості фінансових активів на підставі спеціального 
дозволу (ліцензії) уповноваженого державного органу 
здійснює одну або декілька операцій, дозволених зако-
ном для цього виду фінансових організацій. Фінансові 
організації в Україні створюються як банки та небанків-
ські фінансові організації [25, с. 18].  

Згідно з чинним законодавством фінансові установи 
можуть створюватися у будь-якій організаційно-
правовій формі, якщо закони з питань регулювання 
окремих ринків фінансових послуг не містять спеціаль-
них правил та обмежень. Наприклад, банки можуть 
створюватись у формі публічного акціонерного товари-
ства або кооперативного банку (ст. 6 Закону України 
"Про банки і банківську діяльність"), страхові компанії – 
акціонерних, повних, командитних товариств або това-
риств з додатковою відповідальністю (ст. 2 Закону 
України "Про страхування"), ломбарди – повного това-
риства або державного підприємства (ст. 4 Закону 
України "Про підприємництво") тощо.  

Відповідно до п. 6 розділу І Положення про Держав-
ний реєстр фінансових установ, затвердженого розпо-
рядженням ДКРРФП від 28.08.2003 р. [18], юридична 
особа набуває статусу фінансової установи з дати вне-
сення відповідного запису про неї до Державного ре-
єстру фінансових установ. Документом, що підтверджує 
статус фінансової установи, є свідоцтво про реєстрацію 
фінансової установи. Загальні вимоги і особливості 
внесення інформації до Державного реєстру фінансо-
вих установ визначені вищезазначеним Положенням 

для кожного виду фінансової установи, крім банків, 
професійних учасників фондового ринку, інститутів спі-
льного інвестування, фінансових установ, що здійсню-
ють діяльність з переказу коштів, фінансових установ, 
які мають статус міжурядових міжнародних організацій, 
Державної казначейської служби України та державних 
цільових фондів. Для цих фінансових установ вимоги 
щодо внесення інформації до Державного реєстру фі-
нансових установ передбачені окремо, наприклад, для 
професійних учасників фондового ринку – Порядок фо-
рмування та ведення державного реєстру фінансових 
установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних 
паперів, затверджений Рішенням НКЦПФР від 
03.12.2015 р. [20] тощо. 

Проаналізувавши чинне законодавство, можна 
виділити такі різновиди фінансових установ: 

– фінансова установа – юридична особа публічного 
права – фінансова установа, яка створюється розпоря-
дчим актом Президента України, органу державної 
влади, органу влади Автономної Республіки Крим або 
органу місцевого самоврядування й уповноважена на-
давати фінансові послуги (крім фінансових установ, які 
мають статус міжурядових міжнародних організацій; 
Державної казначейської служби України; державних 
цільових фондів) [18]; 

– кредитна установа – фінансова установа, яка 
відповідно до закону має право за рахунок залучених 
коштів надавати фінансові кредити на власний ризик на 
підставі відповідної ліцензії (ст. 1, 5 Закону України 
"Про фінансові послуги та державне регулювання рин-
ків фінансових послуг"); 

– фінансова компанія – це фінансова установа, що 
надає фінансові послуги, державне регулювання яких 
відповідно до законодавства віднесено до компетенції 
Нацкомфінпослуг, та яка не є страховиком, фінансовою 
установою, яка надає послуги з накопичувального пен-
сійного забезпечення, фінансовою установою – юриди-
чною особою публічного права, а також кредитною 
установою, у тому числі кредитною спілкою та ломбар-
дом [18]. Фінансові компанії можуть надавати послуги 
фінансового лізингу, факторингу, гарантій та інші фі-
нансові послуги, що не вимагають одержання ліцензії 
Нацкомфінпослуг. До видів фінансових послуг, що фі-
нансові компанії можуть надавати після одержання від-
повідної ліцензії можна віднести, зокрема: адміністру-
вання фінансових активів для придбання товарів у гру-
пах; управління майном для фінансування об'єктів бу-
дівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю; 
переказ коштів; діяльність з обміну валют тощо. 

У разі якщо відповідно до Закону надання певних 
фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова 
установа має право на здійснення таких послуг лише 
після отримання відповідних ліцензій (ч. 2 ст. 7 Закону 
України "Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг"). 

Заслуговує на увагу також підхід до класифікації фі-
нансових установ (фірм) П. Роуза, який умовно розді-
лив ці установи на безпосередньо фінансових посеред-
ників та інші фінансові інститути [22].  

Фізичні особи-підприємці як суб'єкти професій-
ної фінансової діяльності. Незважаючи на те, що за-
коном передбачена можливість надання фінансових 
послуг фізичними особами-підприємцями, їх правовий 
статус залишається досі неврегульованим. Відповідно 
до п. 29 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про фінансові послу-
ги та державне регулювання ринків фінансових послуг" 
фізичні особи-підприємці здійснюють посередницькі 
послуги на ринках фінансових послуг, а саме: консуль-
тування, експертно-інформаційні послуги, робота з під-
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готовки, укладення та виконання (супроводження) до-
говорів про надання фінансових послуг, інші послуги, 
визначені законами з питань регулювання окремих рин-
ків фінансових послуг.  

На страховому ринку фізичні особи-підприємці мо-
жуть діяти в якості страхових посередників (страхових 
брокерів і страхових агентів), для яких такий вид діяль-
ності є виключним. Фізичні особи-підприємці як стра-
хові брокери здійснюють за винагороду посередницьку 
діяльність у страхуванні від свого імені на підставі бро-
керської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні 
як страхувальник, але не мають права отримувати та 
перераховувати страхові платежі, страхові виплати та 
виплати страхового відшкодування. Фізичні особи-
підприємці як страхові агенти діють від імені та за 
дорученням страховика (на підставі договору доручен-
ня) і виконують частину його страхової діяльності, а 
саме: укладають договори страхування, одержують 
страхові платежі, виконують роботи, пов'язані із здійс-
ненням страхових виплат та страхових відшкодувань 
(ст. 15 Закону України "Про страхування").  

В літературі існують різні точки зору щодо проблеми 
можливості надання професійних фінансових послуг 
фізичними особами-підприємцями. Зокрема, у свій час 
висловлювалася позиція, що обмеження професійних 
учасників фондового ринку лише юридичними особами 
звужує коло потенційних учасників цього ринку, які ба-
жають здійснювати професійну діяльність на РЦП як 
різновид фінансової послуги. Такі види професійної дія-
льності на фондовому ринку як діяльність з управління 
цінними паперами, комісійна діяльність по цінних папе-
рах могли б здійснюватися і громадянами-підприємцями, 
оскільки за своєю складністю не вимагали створення 
юридичної особи [15, с. 17]. Сучасні умови господарю-
вання зумовлюють більш категоричні погляди на це пи-
тання. Так, висловлюються думки про недоцільність ви-
користання такої організаційно-правової форми як фізи-
чна особа-підприємець у сфері надання фінансових по-
слуг, оскільки спрощений порядок здійснення державної 
реєстрації, ліквідації та процедури банкрутства, надання 
звітності, відсутність правової бази щодо отримання лі-
цензій на здійснення фінансового посередництва, а та-
кож застосування особливого режиму оподаткування 
фізичних осіб-підприємців роблять таку організаційно-
правову форму більш уразливою до різноманітних фі-
нансових зловживань [9, с. 57]. 

Юридичні особи, які за своїм правовим статусом 
не є фінансовими установами. Як вже зазначалося, 
Закон закріплює можливість надання окремих фінансо-
вих послуг також юридичними особами, які за правовим 
статусом не належать до фінансових установ. Порядок 
надання таких послуг визначаються законами та нор-
мативно-правовими актами державних органів, що ре-
гулюють діяльність фінансових установ і ринків фінан-
сових послуг, виданими в межах їх компетенції.  

До суб'єктів, що можуть надавати окремі фінансові 
послуги, але не мають статусу фінансової установи 
належать: 

1) незалежні фінансові посередники, що надають 
послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на 
умовах, визначених у ст.ст. 307-315 Митного кодексу 
України (далі – МКУ); 

2) національний оператор поштового зв'язку (пере-
каз коштів фізичних осіб, обмін валюти), пункти обміну 
іноземної валюти тощо;  

3) юридичні особи, що надають послуги з фінансо-
вого лізингу та укладають договори з лізингоодержува-
чами та продавцями (постачальниками) відповідно до 
вимог Закону України "Про фінансовий лізинг" [19]. 

Розглянемо кожного з цих суб'єктів фінансової дія-
льності.  

Незалежний фінансовий посередник – це юридичні 
особи, що мають намір виступати гарантом забезпе-
чення особою своїх зобов'язань перед органами дохо-
дів і зборів України зі сплати митних платежів, уповно-
важуються на це і вносяться до реєстру гарантів 
(ст. 307 МКУ). 

Відповідно до ст. 314 МКУ незалежний фінансовий 
посередник повинен створюватися у формі повного або 
командитного товариства і відповідати таким критеріям: 

1) мати відповідні укладені угоди з банками та/або 
страховими компаніями щодо фінансового забезпечен-
ня гарантій, що надаються цими юридичними особами; 

2) мати досвід роботи у здійсненні банківської чи ін-
шої фінансової діяльності не менше п'яти років; 

3) протягом останніх трьох календарних років не бу-
ти об'єктом застосування спеціальних санкцій, перед-
бачених Законом України "Про зовнішньоекономічну 
діяльність", і не мати випадків притягнення їх посадових 
осіб до адміністративної відповідальності за порушення 
митних правил за статтями 472, 482–485 МКУ; 

5) не мати збитковості за останні три календарні роки; 
6) не мати заборгованості із сплати податків і зборів 

до бюджетів усіх рівнів; 
7) не мати заборгованості перед органами доходів і 

зборів за попередньо наданими гарантіями; 
8) мати електронну систему накопичення і обміну 

інформацією з органами доходів і зборів, яка забезпе-
чує захист цієї інформації від несанкціонованого вико-
ристання, копіювання та/або модифікації, зокрема, сис-
тему застосування та передачі електронного гарантій-
ного документа незалежного фінансового посередника 
чи листа банку в єдину автоматизовану інформаційну 
систему органів доходів і зборів України; 

9) мати уповноважених представників в усіх пунктах 
пропуску через державний кордон України. 

Юридична особа, що має намір отримати статус га-
ранта, також повинна отримати офіційне підтвердження 
від контролюючого органу за місцем реєстрації юриди-
чної особи як платника податків – про відсутність збит-
ковості та відсутність заборгованості із сплати податків і 
зборів до бюджетів всіх рівнів за останні три календарні 
роки (ст. 315 МКУ). 

Основним національним оператором поштового 
зв'язку є Українське державне підприємство поштового 
зв'язку "Укрпошта" [16], що в установленому законодав-
ством порядку надає універсальні послуги поштового 
зв'язку на всій території України і якому надаються ви-
ключні права на провадження певних видів господарсь-
кої діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку 
(ст. 1 Закону України "Про поштовий зв'язок"). На ринку 
фінансових послуг національний оператор поштового 
зв'язку надає послуги щодо переказу грошових коштів 
(поштовий переказ) і діяльність з обміну валют.  

Фінансові установи виконують роль фінансових по-
середників, оскільки беруть активну участь в організації 
процесу переміщення коштів в рамках єдиної фінансо-
вої системи, тобто перерозподіляють ресурси між по-
стачальниками і споживачами фінансових послуг.  

Головним завданням фінансових посередників є 
спрямування руху капіталу до найефективніших його 
споживачів. При цьому основою функціонування посе-
редницьких структур є як реалізація прямих кредитно-
інвестиційних угод, тобто безпосереднє фінансування 
клієнтів, так і заміна прямого фінансування непрямим 
через випуск власних вторинних зобов'язань. Логічно, 
що при оперуванні фінансовими ресурсами предметом 
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діяльності фінансових посередників виступають такі 
активи, як цінні папери і гроші [6, с. 78-79].  

Слід зазначити, що вітчизняна література і законо-
давство не містять вичерпного визначення поняття "фі-
нансовий посередник". Починаючи з визначення зага-
льного поняття "посередник", (так, В.М. Петров у своїй 
праці визначає посередника як юридичну або фізичну 
особу, яка знаходиться між іншими контрагентами ко-
мерційного процесу і виконує функції їх зведення між 
собою для обміну товарами, послугами та інформацією 
[13, с. 127]), поняття "фінансовий посередник" (зокрема, 
на думку В. В. Корнєєва, фінансові посередники – це 
спеціалізовані професійні оператори ринку, інвестицій-
но-кредитні установи, що перерозподіляють ресурси 
між постачальниками та споживачами фінансового ка-
піталу, між інвесторами/кредиторами та реципієнтами 
коштів на основі дії принципу зв'язку в динаміці руху 
активів [7, с. 37]) і закінчуючи визначеннями понять фі-
нансових посередників на окремих ринках фінансових 
послуг. Наприклад, А.В. Калина та А.А. Кощєєв під фі-
нансовим посередником на фондовому ринку розуміють 
господарюючого суб'єкта, який перерозподіляє фінан-
сові ресурси шляхом здійснення операцій з цінними 
паперами [3, с. 168]. Фінансовий посередник на креди-
тному ринку, тобто кредитний брокер (посередник між 
банком і позичальником) визначається як суб'єкт під-
приємництва, який консультує позичальника, надає 
йому посередницьку послугу, допомагаючи в пошуку, 
підборі, оформленні та отриманні кредиту [21, с. 550]. 
До страхових посередників Н.Б. Пацурія відносить 
страхових агентів і страхових брокерів, які виконують 
частину страхової діяльності страховика та можуть 
бути учасниками страхових правовідносин у сфері 
господарювання [12, с. 335]. 

Немає єдиної точки зору ні у вітчизняній, ні в зару-
біжній літературі щодо питання класифікації фінансових 
посередників: 

Так, за колом фінансових послуг, а саме за обсягом 
компетенції фінансові посередники поділяються на три 
основні групи [9, с. 38]: 

1) суб'єкти спеціальної компетенції надають лише 
одну фінансову послугу, а саме: ломбарди (надання 
фінансових кредитів), лізингові компанії (надання по-
слуг з фінансового лізингу), довірчі товариства (довірче 
управління фінансовими активами), недержавні пенсій-
ні фонди (послуги у сфері накопичувального пенсійного 
забезпечення) та інститути спільного інвестування (ви-
ключна діяльність із спільного інвестування); 

2) суб'єкти розширеної компетенції мають право на-
давати декілька фінансових послуг. Наприклад, страхо-
ві компанії, що поряд з послугами страхування та пере-
страхування, також вправі здійснювати кредитування 
страхувальників, з якими укладено договори страху-
вання життя, та надавати послуги у сфері накопичува-
льного пенсійного забезпечення; 

3) суб'єкти загальної компетенції мають право здій-
снювати всі фінансові операції, які визначені ст. 4 Зако-
ну України "Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг", це випуск платіжних 
документів, діяльність з обміну валют, довірче управ-
ління фінансовими активами, переказ коштів, профе-
сійна діяльність на ринку цінних паперів та інші. На сьо-
годні група суб'єктів загальної компетенції представле-
на лише банківськими установами. 

У вітчизняній літературі наводиться поділ фінансо-
вих посередників відповідно до обсягу виконуваних ни-
ми функцій на дві групи: 

– фінансові посередники, які виконують повний 
спектр функцій, насамперед здійснюють переказ коштів 
за наказом клієнта; 

– фінансові посередники, які виконують лише консу-
льтативну та інформаційну функції [2, с. 101].  

Згідно з міжнародною класифікацією (її ще назива-
ють функціональною, оскільки чітко виділяються три 
основні функції: зберігання і примноження заощаджень, 
захист майнових інтересів у разі настання певних подій 
та інвестиційна функція), що сформувалася в США, роз-
різняють три групи фінансових посередників: 1) депозит-
ні установи – фінансово-кредитні установи, які отримали 
право залучати депозити на рахунки (банки та ощадні 
організації, тобто кредитні спілки та ощадно-позикові 
асоціації); 2) контрактно-ощадні установи – фінансово-
кредитні інститути, що залучають грошові кошти за раху-
нок періодичних внесків на довгостроковий період на 
договірних засадах (страхові компанії, пенсійні фонди); 
3) інвестиційні фінансові посередники (інвестиційні бан-
ки, фінансові компанії, іпотечні банки) [23, с. 205-206].  

Що стосується класифікацій фінансових посередни-
ків на окремих ринках фінансових послуг, то, напри-
клад, Н. С. Кузнєцова, І. Р. Назарчук, зазначають, що з 
усіх видів підприємництва на РЦП до фінансових посе-
редників належать ті з них, що здійснюють діяльність з 
випуску та обігу ЦП, діяльність з управління ЦП, пред-
ставницьку діяльність з ЦП. Фінансовими посередника-
ми на фондовому ринку виступають торговці ЦП, банки 
та довірчі товариства [8, с. 76]. Існує також думка, що 
фінансовими посередниками на фондовому ринку є 
торговці ЦП (в т. ч. банки), компанії з управління акти-
вами та професійні адміністратори недержавних пен-
сійних фондів [15, с. 29]. 

У вітчизняній літературі найпоширенішим є поділ 
фінансових посередників на дві групи: банки та небан-
ківські фінансові установи. Деякі науковці, крім банків-
ських та небанківських (або так званих парабанківських) 
фінансових установ, виокремлюють і третю групу фі-
нансових посередників – контрактні фінансові інститути. 
До цієї категорії дослідники пропонують відносити пен-
сійні фонди, інститути спільного інвестування, фінансо-
ві компанії, ломбарди, страхові організації та благодійні 
фонди. Такий розподіл обґрунтовується врахуванням 
інституційних відмінностей кожного виду фінансового 
посередника [26, с. 44-45; 5, с. 60]. 

Економічна відмінність між банками і небанківськими 
фінансово-кредитними установами (в т.ч. й факторин-
говими компаніями) полягає в тому, що інші фінансово-
кредитні установи є "чистими посередниками", вони не 
можуть розмістити в активи більше коштів, ніж самі 
акумулювали. Банки ж є не тільки звичайними посеред-
никами, а й "творцями кредиту", оскільки виконують 
емісійну функцію [21, с. 499]. 

Суб'єктами ринків небанківських фінансових послуг 
слід вважати носіїв предметно-практичної діяльності, 
тобто комерційні структури, що безпосередньо працю-
ють на цих ринках, їх менеджмент. До суб'єктів ринків 
небанківських фінансових послуг необхідно також 
включити їх споживачів – громадян України, які є клієн-
тами структур, що надають небанківські фінансові по-
слуги. Суб'єкти ринків небанківських фінансових послуг 
– це юридичні або фізичні особи, що, згідно із законо-
давством, мають право приймати на себе певні фінан-
сові та юридичні зобов'язання [4, с. 62].  

У чинному законодавстві небанківська фінансова 
установа визначається як юридична особа, що відпові-
дно до законодавства України не є банком, надає одну 
або кілька фінансових послуг та яку внесено до відпові-
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дного державного реєстру фінансових установ у поряд-
ку, установленому законодавством України [17]. 

Так, різновидами небанківських фінансових посере-
дників є страхові компанії, факторингові компанії, лом-
барди, недержавні пенсійні фонди, інститути спільного 
інвестування, кредитні спілки, довірчі товариства, ком-
панії з управління активами тощо. 

В.М. Опарін пропонує небанківські фінансові уста-
нови поділяти на дві групи: 1) фінансові інституції бан-
ківського профілю з обмеженим колом банківських опе-
рацій (лізингові й факторингові компанії, кредитні спілки 
і товариства, ломбарди, товариства взаємного креди-
тування, розрахункові (клірингові) центри); 2) фінансові 
інституції небанківського спрямування, які, маючи певні 
фінансові ресурси, здійснюють кредитні операції (стра-
хові компанії, інвестиційні компанії і фонди, пенсійні 
фонди, фінансові компанії) [11]. За участю в інвестицій-
них процесах – на основні (ті, що формують пасиви, а 
потім їх розміщують) і допоміжні (дилери, брокери, 
установи, що здійснюють переказ коштів) [14, с. 7]. 

Деякі вчені до небанківських фінансових установ 
відносять благодійні фонди. Так, зокрема, О. І. Мєшко 
стверджує, що специфікою діяльності благодійних фон-
дів як "спеціалізованої небанківської фінансової уста-
нови" є залучення коштів за рахунок грошових внесків 
або пакетів акцій корпорацій та крупних власників. Фон-
ди діють на ринку капіталів, розміщуючи кошти в цінні 
папери або одержуючи дивіденди за ними [10, с. 10]. 
Слід зауважити, що в науковій літератури з приводу 
віднесення благодійних фондів до небанківських фінан-
сових установ, точаться дискусії. Це обумовлено тим, 
що благодійний фонд здійснює свою діяльність, яка 
пов'язана з перерозподілом ресурсів, в інтересах третіх 
осіб та зацікавлений у збереженні реальної вартості ак-
тивів. Однак, послуги, які надають благодійні фонди, не 
можна віднести до жодного виду фінансових послуг, пе-
редбачених Законом України "Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринку фінансових послуг", – тому 
такі суб'єкти господарювання не є фінансовими устано-
вами [27]. Дійсно, відповідно до Закону України "Про бла-
годійну діяльність та благодійні організації" від 05 липня 
2012 року благодійна організація здійснює добровільну 
особисту та/або майнову допомогу для досягнення ви-
значених цим Законом цілей, що не передбачає одер-
жання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої 
винагороди або компенсації благодійнику від імені або за 
дорученням бенефіціара. Види благодійної діяльності, 
передбачені ст. 5 зазначеного Закону, не корелюються з 
жодним видом фінансової послуги. 

Отже, суб'єкти професійної фінансової діяльності 
утворюють складну систему і характеризуються різними 
організаційно-правовими формами функціонування та 
особливостями господарської правосуб'єктності, що 
буде предметом подальших досліджень.  
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ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ: СИСТЕМА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 
У статті розглядаються питання системи засад діяльності прокуратури України та підходи до їх класифікації. 
Ключові слова: система засад, принципи, класифікація, системний підхід, система органів прокуратури. 
 
Спрямованість держави на реформування судової та 

правоохоронної системи звичайно ж зумовила необхід-
ність правової перебудови й органів прокуратури, з ура-
хуванням європейських стандартів їх функціонування. 

Зазначені підходи знайшли своє закріплення у За-
коні України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 
2014 року [1]. У цьому законі визначаються нові підхо-
ди до функціонального призначення органів прокура-
тури України на сучасному етапі, зокрема це стосуєть-
ся вимог до фахової підготовки претендентів на за-
йняття посади прокурора, визначення системи органів 
прокуратури, запровадження органів прокурорського 
самоврядування, кваліфікаційної та конкурсних комі-
сій, а також закріплення засад, на яких має організо-
вуватись та діяти прокуратура.  

Слід зазначити, що законодавець, на відміну від 
положень Закону України "Про прокуратуру" від 5 лис-
топада 1991 року, ст. 6 якого присвячена принципам 
організації і діяльності прокуратури[2], у ст. 3 Закону 
України "Про прокуратуру" у редакції Закону  
№1697-VII від 14 жовтня 2014 року закріплює засади 
діяльності прокуратури. 

Питання розмежування понять принципи та засади, 
співвідношення змісту цих термінів все частіше підніма-
ється дослідниками [3; 4; 5 та ін.]. При цьому одні отото-
жнюють ці поняття, інші вважають, що засада є поняттям 
ширшим за своїм змістом та охоплює також ті явища, які 
окреслюються категорією принципи [3, c. 128], інші – на-
впаки [4, c. 304], але всі погоджуються з тим, що ці по-
няття близькі, етимологічно ідентичні [6, c. 365]. У Кон-
ституції України вживаються обидва ці терміни. Зазнача-
ється, що визначення поняття принцип (засада) зале-
жить від контексту застування та позиції того чи іншого 
автора [7, c. 37-38]. Саме тому і законодавець і Консти-
туційний Суд Україниіноді використовують їх у схожому 
значенні (ч. 1 ст. 92, ч. 3 ст. 125, ч. 3 ст. 129 Конституції 
України, Рішення КСУ від 27.01.2010 р. № 3-pn/2010), на 
що слушно вказують окремі правники [3, c. 130]. 

Із довідкових джерел дізнаємося про те, що дані по-
няття мають спільну рису, ознаку – це основа, базис, 
підґрунтя певного явища, зокрема й права [8, c. 65]. А 
принцип ще розглядають як спосіб подолання прогалин 
у законодавстві [9]. 

Серед науковців до цього часу немає єдиного підхо-
ду, загальноприйнятого визначення цих понять. 

Отже, можна сказати, що основоположні ідеї щодо 
побудови та функціонування органів прокуратури ви-
значаються через такі поняття як принципи чи засади. 

Для прикладу можна навести законодавчі акти про 
прокуратуру країн СНД та Балтії, у яких основоположні 
ідеї знайшли закріплення через термін принципи: основні 
принципи прокурорської діяльності (Литва); принципи ор-

ганізації діяльності прокуратури (Узбекистан); Основні 
принципи діяльності органів прокуратури (Азербайджан). 

На необхідність знання прокурорами принципів за-
кріплених Конституцією України, законами України, 
міжнародно-правовими актами, зокрема Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод, під 
час підготовки до призначення на посаду [10], так і в 
будь-який час після призначення на посаду, наголошу-
ється у Рекомендації Rec(2000) 19 Комітету Міністрів 
Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури 
в системі кримінального правосуддя [11], Рекомендаці-
єю СМ Rec (2012) 11 поза межами кримінального судо-
чинства [12], Рекомендацією 1604 (2003) Парламентсь-
кої асамблеї Ради Європищодо ролі прокуратури у де-
мократичному суспільстві, заснованому на верховенстві 
права [13]. Однією з ключових засад при цьому виділя-
ють незалежність прокурорів [14]. 

Чи становлять, включені до ст. 3 Закону України 
"Про прокуратуру", засади певну систему, цілісну єд-
ність? Певно, що так. І до того є підстави.  

Доктринальні підходи до дослідження певного пи-
тання визначаються необхідністю системного підходу, 
який спрямований на вивчення складу системи, її ціліс-
них якостей, внутрішніх зв'язків та взаємодії, залежнос-
тей структурних елементів системи, а також на вивчен-
ня системи у взаємозв'язку з іншими системами, істо-
ричності та перспектив розвитку системи в цілому та 
окремих елементів підсистеми. Системний підхід у ме-
тодології забезпечує раціональні основи наукових до-
сліджень права, поєднуючи знання і розуміння. Звичай-
но ж усі ці складові системного підходу повністю прита-
манні і для засад діяльності органів прокуратури [15].  

Система засад діяльності прокуратури складається 
з окремих взаємопов'язаних елементів – конкретних 
засад(верховенство права, законність, незалежність 
тощо). У свою чергу кожен із них має свій зміст, свої 
особливості, ознаки, характерні риси, свою внутрішню 
структуру (побудову).  

Окремі дослідники акцентують увагу на тому, що 
принципи (засади) не вічні, вони змінюються, вони такі 
яка епоха, люди та їх потреби, які суспільні відносини 
склалися на певному історичному етапі [16, c. 11]. 

Кожна система, в тому числі й система засад дія-
льності прокуратури, займає також своє місце серед 
інших систем, що становлять її сутність та зміст. На-
приклад, система органів прокуратури визначається як 
єдина, спрямована на виконання функцій, що покла-
даються на прокуратуру з метою захисту прав, свобод 
людини, загальних інтересів суспільства та держави. 
А функціонує система органів прокуратури на тих фу-
ндаментальних положеннях її побудови, що визнача-
ються системою засад, закріпленими у Конституції 
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України, міжнародно-правових актах, ст. 3 Розділу 1 
Закону України "Про прокуратуру".Тобто законодавець 
визнає першочергове, визначальне місце засад серед 
інших положень Закону.  

Включення певного положення до системи засад 
(принципів) обумовлено також історичним розвитком 
світової правової системи. 

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про прокуратуру" 
до системи засад діяльності прокуратури включаються: 

1) верховенство права та визнання людини, її життя 
і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки 
найвищою соціальною цінністю; 

2) законність, справедливість, неупередженість та 
об'єктивність; 

3) територіальність; 
4) презумпція невинуватості; 
5) незалежність прокурорів, що передбачає існуван-

ня гарантій від незаконного політичного, матеріального 
чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним 
рішень при виконанні службових обов'язків; 

6) політична нейтральність прокуратури; 
7) недопустимість незаконного втручання прокура-

тури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і су-
дової влади; 

8) повага до незалежності суддів, що передбачає 
заборону публічного висловлювання сумнівів щодо 
правосудності судових рішень поза межами процедури 
їх оскарження у порядку, передбаченому процесуаль-
ним законом; 

9) прозорість діяльності прокуратури, що забезпечу-
ється відкритим і конкурсним зайняттям посади проку-
рора, вільним доступом до інформації довідкового ха-
рактеру, наданням на запити інформації, якщо законом 
не встановлено обмежень щодо її надання; 

10) неухильне дотримання вимог професійної етики 
та поведінки [1]. 

Зазначається, що у ст. 3 Закону імплементовано 
найбільш прогресивні положення, які позиціонуються 
світовою спільнотою як міжнародно-правові стандарти 
діяльності органів прокуратури [17, c. 44]. 

Проте не тільки включені до ст. 3 Закону України 
"Про прокуратуру" засади визначають побудову й фун-
кціонування органів прокуратури України та їх систему. 

Враховуючи те, що діяльність прокуратури є різно-
видом, формою державної діяльності їй притаманні й 
загально демократичні, загально правові, загально со-
ціальні засади, такі, як гуманізм, демократизм, офіцій-
ність, пріоритетність прав та свобод людини та грома-
дянина та ряд інших [14]. 

Необхідність проведення класифікації взагалі, та за-
сад діяльності прокуратури зокрема, викликана як така, 
що дає змогу від окремих тверджень перейти до визна-
чення більш загальних явищ, що, у свою чергу, допома-
гає простежити певні закономірності, визначити зв'язки 
у складних явищах та речах. Класифікація дає можли-
вість встановити місце відповідного елемента в системі, 
простежити та проаналізувати його зв'язки з іншими 
елементами множини та більш змістовно оперувати 
отриманими знаннями.  

Слід зазначити, що немає однозначності у підходах 
до класифікації засад взагалі та діяльності прокуратури 
зокрема і визначення їх системи [9, c. 34]. Тут багато 
чого залежить від авторської точки зору дослідника. 
При цьому підходи можуть бути ширшими чи вужчими. 
Кожен дослідник може мати свою обґрунтовану точку 
зору, що і вказує на його особистий творчий підхід, ба-
чення до висвітлення даного питання.  

У науковій літературі визначають такі критерії групу-
вання принципів (засад) як: галузеві, підгалузеві, міжга-

лузеві, організаційні та функціональні, засади конкрет-
них правових інститутів [9, c. 34]. Інший підхід – це кла-
сифікація засад за місцем їх закріплення або характе-
ром їх джерела: у міжнародно-правових актах, Консти-
туції України, кодексах, інших законодавчих актах [9, 
c. 34]; за способом закріплення у законодавстві: в конк-
ретних нормах права (норми-принципи) і принципи, ви-
ведені з норм [18, c. 242]. Принципи пропонують кла-
сифікувати на інституціональні та спеціальні, при цьому 
останні як властиві певному колу підсистем поділяють 
на організаційні, функціональні й ті, що стосуються ста-
тусу суб'єкта [18, c. 112]. Виділяють також конституційні 
та інші засади [9, c. 34-35]. 

Проте, необхідно зазначити, що виокремлення засад 
за такими критеріямияк конституційні та закріплені у між-
народно-правових актах зовсім не дає підстав говорити 
про меншу значимість засад, що закріплені в інших зако-
нодавчих актах. Засади (принципи), як фундаментальні, 
вихідні положення не можуть поділятися за такими кри-
теріями як основні чи другорядні, більш чи менш значимі 
чи важливі. Один елемент, що визначається засадою 
(принципом), від іншого може відрізнятися лише за своїм 
змістом та сутністю, правовідносинами, що виникли на 
його основі. Тому засади (принципи) є однаковими за 
своїм імперативом, значимістю, якщо вони закріплюють-
ся як такі на законодавчому рівні. Звичайно ж вони ста-
новлять єдність та неподільність, у кожному з цих начал 
є як організаційні, так і функціональні елементи, які тісно 
переплітаються і нерозривно пов'язані між собою. 

Таким чином, слід погодитися із запропонованими 
підходами до групування засад (принципів). Хоча мо-
жуть бути запропоновані й інші критерії проведення 
класифікацій. 

Отже, будь-яка класифікація засад діяльності про-
куратури носить дещо умовний характер. Усі засади 
взаємопов'язані внутрішніми зв'язками, обумовлюють 
та доповнюють один одного і становлять окрему, єдину, 
цілісну систему. Звичайно ж характеристика засад і 
особливо тих, що включені до ст. 3 Закону потребують 
окремого їх дослідження, над чим і почали працювати 
науковці [17, c. 44-52]. 
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СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
У статті досліджуються погляди науковців щодо визначення системи права та системи законодавства. Також у 

статті, автором, запропоновано ієрархічну структуру системи банківського законодавства, яка передбачає держав-
не регулювання банківської системи – зовнішнє та внутрішнє, а також локальне регулювання. 

Ключові слова: система права, система законодавства, банківське законодавство, банківська система, правовий 
акт, закон, кодекс, нормативно-правовий акт, статут.  

 
Банківська діяльність будь-якої країни є об'єктом 

найбільш жорсткого регулювання з боку держави порів-
няно з іншими формами економічної діяльності. Варто 
зазначити, що регулювання банківської діяльності може 
обмежуватися також під впливом таких факторів: нау-
ково-технічний прогрес у сфері банківської справи, де-
мографічні зміни, приватизація, інтернаціоналізація 
торгівлі та фінансів, нестабільність відсоткової ставки і 
валютного курсу та ін. [1, c.41-42].  

Традиційно державне регулювання банківської дія-
льності спрямовано на досягнення таких трьох цілей: 
безпеки, стабільності та підтримки конкуренції. Цим 
трьом цілям відповідають такі напрями політики держа-
ви: захист вкладників і фондів страхування депозитів; 
захист від нестабільності фінансової системи; захист 
банківських клієнтів від монополізму банків [2, c.158].  

Ці завдання обумовлюють складність структури бан-
ківського законодавства. Її визначають, як сукупність 
нормативно-правових актів, що вказують на змістові та 
структурні характеристики банківського права. І в таких 
межах вони існують самостійно, оскільки мають свою 
специфіку та власні тенденції розвитку. Так, система 
банківського законодавства будь-якої країни складаєть-
ся шляхом прийняття правових норм, закріплення їх в 
офіційних актах та систематизації цих актів [3, c. 23].  

Саме питання, що стосуються безпосередньо сис-
теми права та системи законодавства в цілому дослі-
джувались у працях таких вчених як,О.В. Зайчук,  
С.О. Комарова, М.Н. Марченко, Н.М. Оніщенко,  
О.Ф. Скакун та ін. Питання правового регулювання бан-
ківської діяльності та системи банківського законодав-
ства зокрема, досліджувались у працях таких українсь-
ких вчених, як Л.К. Воронової, Д.О. Гетьманцева,  
І.Б. Заверюхи, А.Т. Ковальчука, О.А. Костюченка,  
В.Л. Кротюка, Т.А. Латковської, О.П. Орлюк, А.О. Сели-

ванова, а також у працях російських науковців, таких як 
М. М. Агаркова, О.Ю. Грачової, О.І. Лаврушина,  
В.М. Усоскіна, Н.І. Хімічівої та ін. 

Передумовою визначення того чи іншого явища є 
необхідність у розгляді його багатогранності і специфі-
ки, з'ясуванні організаційної взаємодії між окремими 
елементами його змісту, тобто з'ясування форми існу-
вання. Зміст і форма створюють діалектичну єдність і 
нерозривний зв'язок між ними. У формі втілюється суть 
предмета або явища, його значення і функції. Саме 
форма є засобом існування і виразу змісту. Закон їх 
діалектичної єдності поширюється на всі процеси і 
явища матеріального світу і право – не є винятком.  

Так, М. Н. Марченко визначає, що система права і 
система законодавства – взаємопов'язані самостійні 
категорії, які представляють два аспекти однієї і тієї ж 
суті – права. Вони співвідносяться між собою, як форма 
і зміст. Система права, за своїм змістом – це внутрішня 
структура права, що відповідає характеру суспільних 
відносин, які ним регулюються. Система законодавства 
– це зовнішня форма права, яка відображає будову 
його джерел, тобто систему нормативно-правових актів. 
Право не існує поза законодавством, а законодавство в 
широкому розуміння і є право [4, c.236].  

 О. Ф. Скакун також підтримує думку щодо співвід-
ношення системи права і системи законодавства, як 
змісту і форми. Конкретизуючи це співвідношення, вона 
визначає: якщо поняття системи права характеризує 
сутнісну внутрішню сторону права – його зміст, то по-
няття системи законодавства відображає основну, зов-
нішню сторону права. Існування права у формі закону, 
а системи права у формі законодавства у більшості 
сучасних держав світу (особливо континентальної Єв-
ропи) є пріоритетним, але не універсальним. Формами 
права є не лише законодавчі акти і ратифіковані міжна-
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родні договори, а й інші нормативно-правові акти дер-
жави (підзаконні акти): президента, уряду, органів місце-
вого врядування, підприємств, організацій, установ. Пра-
во має також інші форми вираження – правовий (судовий 
і адміністративний) прецедент, правовий звичай, норма-
тивно-правовий договір (поза законодавчим правом). 
Отже, система права має ширшу, адекватну їй форму 
вираження, ніж система законодавства [5, c.369-370].  

Водночас, між системою права і системою законо-
давства є суттєві відмінності, які дозволяють говорити 
про їх відносну самостійність.  

По-перше, первинним елементом системи права є 
норма, а первинним елементом системи законодавства 
– нормативно-правовий акт. 

По-друге, матеріал, що міститься в законодавстві, за 
своїм обсягом є ширшим ніж система права, оскільки 
включає у свій зміст положення, які не можуть бути від-
несені до права (різні програмні положення, вказівки на 
цілі та мотиви видання актів і т. д.). 

По-третє, в основі поділу системи права на галузі та 
інститути лежить предмет і метод правового регулю-
вання. Тому норми галузі права вирізняються високим 
ступенем однорідності. Галузі ж законодавства, регу-
люючи окремі сфери, визначаються лише за предме-
том регулювання і не мають єдиного методу. Крім того, 
предмет галузі законодавства включає в себе різні від-
носини, у зв'язку з цим і галузь законодавства є не на-
стільки однорідною, як галузь права.  

По-четверте, внутрішня структура системи права не 
збігається з внутрішньою структурою системи законо-
давства. Вертикальна структура системи законодавства 
будується відповідно до юридичної сили нормативно-
правових актів, компетенції органу, що їх видає в сис-
темі суб'єктів нормотворчості. Вертикальна ж структура 
права – це його поділ на норми, галузі, інститути та ін. В 
основі горизонтальної структури законодавства лежать 
горизонтальні зв'язки між елементами законодавства, 
які зазвичай є похідними від характеру взаємозв'язку 
між складовими частинами предмета регулювання. При 
такому структурному складі галузі законодавства не 
співпадають з галузями права, і їх кількість перевищує 
кількість галузей права.  

По-п'яте, якщо система права носить об'єктивний ха-
рактер, то система законодавства більшою мірою схиль-
на до суб'єктивного фактору і залежить від волі законо-
давця. Об'єктивність системи права пояснюється тим, 
що вона свавільно відображає різні види і сторони суспі-
льних відносин, які диференційовано виражаються в 
поведінці людей. Суб'єктивність законодавства відносна, 
оскільки вона також обумовлена визначеними об'єктив-
ними соціально-економічними процесами [4, c.237-239].  

Розглядаючи конкретну галузь права і галузь зако-
нодавства, необхідно звернути увагу на думку  
С. О. Комарова, який наводить декілька прикладів згід-
но з якими галузь права і галузь законодавства не мо-
жуть збігатися: 

– через накопичення значної кількості нормативно-
правових актів у кожній галузі права періодично вини-
кає необхідність їх систематизації. Звідси випливає 
існування актів поточних і кодифікованих, які більш або 
менш повно відображають структуру галузі права; 

– система законодавства орієнтована не лише на сис-
тему права, а й на форму державного устрою [6, c.143].  

Варто відзначити, що в юридичній науці поняття 
"система законодавства" розглядається в широкому та 
вузькому розумінні. У широкому розумінні система за-
конодавства – це одна з форм існування права, спосіб 
надання юридичного значення нормам права, засіб їх 
організації та поєднання у статті нормативно-правових 

актів та інших правових приписів. У вузькому ж розумін-
ні система законодавства – це система всіх виданих 
парламентом або уповноваженими суб'єктами – зако-
нів. Інакше кажучи, система законодавства є формою 
існування правових норм, засобом їх організації у пра-
вові акти. За структурою ж система законодавства є 
зумовленою системою права, внутрішня організація 
нормативно-правових актів, що виражається у їх єднос-
ті, об'єктивності, визначеності, а також у розподілі зако-
нів і підзаконних нормативно-правових актів за галузя-
ми та інститутами [7, c.397]. 

Якщо розглядати детальніше нормативно-правові 
акти, як елементи структури системи законодавства, то 
в даному випадку, заслуговує на увагу думка А. Т. Ко-
вальчука, який визначає, що критеріальними ознаками 
юридичної сили того чи іншого правового акту є: обо-
в'язкова відповідність принципам і нормам конституції 
країни; сувора узгодженість з ієрархією чинних право-
вих актів; чітке окреслення місця й ролі в офіційній кла-
сифікації правових актів – конституція, закон, указ, по-
станова, розпорядження, інструкція та ін. [8, c.37-38].  

Якість банківського законодавства визначається 
якістю кожного правового акту, що є його складовою і, 
безумовно якістю законодавства в цілому, як систем-
ного утворення. Коли йдеться про якісне банківське 
законодавство, мається на увазі властивість усієї пра-
вової системи країни здійснювати вплив перспектив-
ного для банківської сфери напряму, а також ступінь 
досягнення мети, що ставиться при розробці конкрет-
них правових актів. Оскільки правотворча техніка пе-
редбачає чітке уявлення центрального банку, який 
здійснює розробку і прийняття правових актів, про 
правову норму та її відповідність статті, закону та під-
законному правовому акту, то це обумовлює правиль-
ний розподіл нормативного матеріалу в логічній послі-
довності його правового змісту [9, c.245]. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що до системи 
банківського законодавства за ієрархічною структурою 
слід віднести: 

1. Конституцію України. Основний Закон держави у 
своєму змісті закладає основи регулювання банківської 
справи, які встановлюють основні принципи організації 
банківської справи, та отримують своє втілення у без-
посередньому змісті банківського законодавства. 

2. Кодифіковані акти України. В системі банківсько-
го законодавства не існує єдиного кодифікованого 
акту, однак такі акти існують в інших галузях законо-
давства і окремі їх норми регулюють саме сферу бан-
ківської діяльності та відносини, що виникають при 
здійсненні такої діяльності. 

3. Закони України. В юридичній літературі існує по-
діл законів, які регулюють банківські відносини на зага-
льні та спеціальні. Виходячи з цього, можна стверджу-
вати, що до загальних законів належать ті, що частково 
регулюють банківські відносини, а до спеціальних – ті, 
що безпосередньо присвячені цим відносинам, тобто 
сфера їх регулювання поширюється виключно на бан-
ківську діяльність.  

4. Рішення Конституційного Суду України. До норма-
тивно-правових актів, які регламентують правові основи 
банківської системи, можуть бути віднесені рішення 
Конституційного Суду України, оскільки в результаті 
діяльності цього органу можуть тлумачитись або визна-
ватись такими, що не відповідають Конституції України 
(фактично скасовуються) окремі правові норми. 

5. Укази Президента України. Акти, що видаються 
Президентом України мають високий статус. Це пояс-
нюється роллю і місцем Президента, яке він посідає у 
системі органів державної влади України. Такі акти, а 
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саме укази та розпорядження видаються Президентом 
України на основі та на виконання Конституції України у 
межах своїх повноважень і є обов'язковими до вико-
нання на території України, серед даних правових актів 
є ті, що безпосередньо впливають на регулювання бан-
ківської системи. 

6. Постанови Кабінету Міністрів України та акти міні-
стерств і відомств України. У межах своєї компетенції 
на основі та на виконання Конституції України, законів 
України та актів Президента України органи виконавчої 
влади приймають нормативні акти, які регулюють бан-
ківську діяльність. 

7. Акти Національного банку України. Особливе міс-
це серед нормативно-правових актів, що регулюють 
банківську систему України, займають акти Національ-
ного банку України. Таке значення вони набувають з 
відсутністю єдиного кодифікованого акта у сфері бан-
ківської діяльності, як це зазначало вище, який би став 
оптимальним узагальненням та систематизацією бан-
ківського законодавства і виступав би діючим механіз-
мом ліквідації численних актів центрального банку.  

Водночас, оскільки Національний банк України за-
цікавлений у дотриманні банками вимог чинного зако-
нодавства України, а також у тому, щоб банками вико-
ристовувалась правова база Національного банку 
України у повному обсязі під час здійснення ними бан-
ківської діяльності це дає підстави зробити висновок, 
про те, що доцільно було б систематизувати нормати-
вно-правову базу Національного банку України шля-
хом об'єднання його правових актів в групи за конкре-
тно визначеними питаннями регулювання. Їх можна 
сформувати за таким критерієм: з питань організації 
банківської діяльності на території України, з питань 
організації статистичної звітності та бухгалтерського 
обліку, з питань валютного регулювання, з питань фі-
нансового моніторингу та інших [10, с.11]. 

8. Міжнародно-правові акти. Оскільки Україна прагне 
до інтеграції в Європейський Союз, вона формує націо-
нальне законодавство відповідно до вимог Європейсь-
кого законодавства (Директиви Європейського Парла-
менту та Ради Європейського Союзу). Крім того, Украї-
на є активним учасником міжнародних відносин, підтве-
рдженням цьому є ратифікація значної кількості міжна-
родних договорів. 

9. Локальні акти банків, банківських спілок та асоціацій. 
Банки є статутними установами і здійснюють свою діяль-
ність на підставі статутів, що затверджуються і реєстру-
ються у встановленому чинним законодавством порядку.  

Так, статут є локальним нормативним актом окремо-
го банку і розповсюджує свою дію лише в межах даного 
банку. Статут банку обов'язково має містити інформа-
цію про: найменування банку; його місце знаходження; 
організаційно-правову форму; види діяльності, які має 
намір здійснювати банк; розмір і порядок формування 
статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номіна-
льну вартість, форми випуску акцій (документарна або 
бездокументарна), кількість акцій, що купуються акціо-
нерами; структуру управління банком, органи управлін-
ня, їх компетенцію та порядок прийняття рішень; поря-
док реорганізації та ліквідації банку; порядок внесення 
змін та доповнень до статуту банку; розмір та порядок 
утворення резервів та інших загальних фондів банку; 
порядок розподілу прибутків та покриття збитків; поло-
ження про аудиторську перевірку банку; положення про 
органи внутрішнього аудиту банку [11].  

До локальних актів банків можна віднести також 
банківську ліцензію, що надається Національним бан-
ком України на підставі клопотання банку за наявності 
відповідних документів і дає право банку здійснювати 

банківську діяльність. Без отримання банківської ліце-
нзії не дозволяється здійснювати одночасно діяль-
ність щодо залучення вкладів та інших коштів, що під-
лягають поверненню, і надання кредитів, а також вес-
ти рахунки [130]. Перелік операцій, що можуть викону-
вати банки на підставі отриманих банківської ліцензії 
та письмового дозволу передбачені у Положенні Наці-
онального банку України "Про порядок реєстрації та 
ліцензування банків, відкриття відокремлених підроз-
ділів" від 8 вересня 2011 р. № 306.  

Крім того, відповідно до ст. 13 Закону України "Про ба-
нки і банківську діяльність" визначає право банків на ство-
рення неприбуткових спілок та асоціацій. Такі спілки та 
асоціації створюються на договірних засадах, однак вони 
також мають свої статути, що регулюють їх діяльність.  

На прикладі Асоціації українських банків, яка об'єд-
нує банки, регіональні банківські союзи та інші устано-
ви, слід акцентувати увагу на статуті, що затверджений 
у встановленому чинним законодавством порядку та 
затверджений II З'їздом Асоціації українських банкiв 
15 жовтня 1993 р. Постанова № 3 і містить такі розділи: 
загальні положення; основні принципи діяльності та 
завдання Асоціації; членство в Асоціації; права та обо-
в'язки членів Асоціації; управління Асоціацією та її ви-
конавчим органом; ревізійна комісія; фінанси та майно; 
облік і звітність; припинення діяльності Асоціації [12].  

Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що 
в системі банківського законодавства існує специфіка 
статусу суб'єктів та об'єктів регулювання, що обумов-
лена наявністю двох видів державного регулювання 
банківської системи – зовнішнього та внутрішнього. 
Зовнішнє регулювання банківської системи полягає у 
прийнятті нормативно-правових актів органами законо-
давчої та виконавчої влади, ратифікації міжнародних 
договорів, а також застосування міжнародних стандар-
тів у вітчизняному законодавстві. У свою чергу, внутрі-
шнє регулювання полягає у виданні нормативно-
правових актів Національним банком України як елеме-
нта банківської системи України, які є обов'язковими 
для органів державної влади і органів місцевого само-
врядування, банків, підприємств, організацій та установ 
незалежно від форм власності, а також для фізичних 
осіб, що закріплено на законодавчому рівні.  

Окрім державного регулювання банківської системи, 
а точніше її елементів, можна виділити локальне регу-
лювання, яке полягає у прийнятті (отриманні) банками 
та іншими структурними елементами банківської систе-
ми України внутрішніх правових документів, на основі 
яких діє та чи інша установа і які носять обов'язковий 
характер для конкретної установи, у межах якої був 
прийнятий такий правовий документ [10, с.13-14]. 
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ДЖЕРЕЛА СИСТЕМИ ШЛЮБНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ДОБУ  

ПАЛЕОЛОГІВСЬКОГО РЕНЕСАНСУ (СЕР. ХІІІ – ХІV CT.)  
 

В статті досліджуються зовнішні історичні аспекти ідентифікації правових джерел пізньо-візантійського права. 
Звертається увага на їх компілятивний характер та оригінальну систему кодифікації. Здійснюється їх дослідження 
як джерел шлюбних правовідносин пізнього періоду історії права Візантії. 

Ключові слова: ідентифікація джерел, рукописна традиція, правові дослідження, практичне значення, першодруки, 
критичні видання, джерела шлюбних правовідносин, систематизація правових норм. 

 
Останній етап історії Ромейської (Візантійської) ім-

перії (1261 – 1453) характеризується суперечливими 
тендеціями та явищами. Перш за все, колишня серед-
земноморська імперія перетворилась в державу, до 
якої навіть не належала та частина колишніх територій, 
яка заселена грекомовним населенням, як Ахейське 
князівство, Афінське герцогство, Трапезундська імперія, 
Епірське князівство (перейшло до Візантійської імперії 
1337 р). Вони перетворилися, після взяття хрестонос-
цями Константинополя у 1204 році та розпаду Ромейсь-
кої імперії, на низку державних осередків хрестоносців 
та декілька державних утворень з грецькою політичною 
та духовною елітою. Таким чином, влада візантійських 
імператорів, відновлена правителями Нікейської імперії 
Ласкарісами та Палеологами в 1261 р., поширювалась 
на частину Пелопонесу, невелику частину Малої Азії 
(Анатолії) та декілька островів Егейського моря. Нато-
мість, церковна влада Константинопільського патріарха 
поширювалась на всі країни та народи православної 
частини християнства, включаючи територію сучасної 
України і Східної та Піденно-Східної Європи. Тому ім-
ператорські заходи як у внутрішній, так і зовнішній полі-
тиці опирались на підтримку патріарха, який звертався 
до правителів християнських православних країн з ме-
тою зміцнення міжнародного становища імперії. Патрі-
арх та вище духовенство мали відношення до такого 
яскравого явища, як створені імператором Андроніком ІІ 
та вдосконалені Андроніком ІІІ Вселенські суди [1]. 
Останні за наказом Андроніка ІІ формувалися з пред-
ставників церковної ієрархії та сенаторів, всього 

12 осіб. Суд, як зауважив імператор Андронік ІІ, ство-
рювався з метою благополуччя держави та досяг-
нення сраведливості. Основою діяльності Вселенсь-
кого суду проголошувався принцип рівності сторін пе-
ред законом [2, с. 221-223; 226 – 227]. Звісно, що нова 
судова інстанція та її практика сприяла активізації дія-
льності в сфері законодавства і осмислення права.  

Стосовно останнього існують різні точки зору. Так, 
відомий фахівець з історії греко-римського права 
Konstantinos G. Pitsakes зауважив: Вперше в державі 
ромеїв право розглядається, як область знання, що не 
заслуговує уваги [3, с. 6; 2, с. 216]. Звісно, з огляду на 
вище сказане, така оцінка занадто ригористична. Од-
нак, візантійське право на останньому етапі своєї історії 
відставало, як зауважив І. Медвєдєв, від темпів загаль-
ного культурного розвитку і лише в незначній мірі зро-
било свій внесок в справу Ренесансу доби Палеологів 
(1261 – 1253) [2, с. 215; 4, с. 1 – 341; 5, с. 16 – 24].  

Існує низка досліджень, які демонструють зростан-
ня інтересу у цей час до філософії, літератури, мисте-
цтва, розуміння інтелектуалами Візантії необхідності 
відродження попередніх надбань, що являється про-
явом ренесансних явищ в загальній культурі Візантії 
[4, с. 224]. Не дивлячись на те, що агональні відносини 
між гуманістами та ісихастами (частини богословів з 
ультраконсервативними та песимістичними погляда-
ми) сприяли посиленню неподоланих протиріч, того-
часні інтелектуали попри ригоризм прихильників іси-
хазму намагались осмислити в контексті принципових 
суперечок такі фундаментальні поняття, як природа 
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людини, її місце в світі і можливості в пізнанні цього 
світу, як розуміння морального ідеалу і реальної сис-
теми духовних цінностей, на основі яких має ґрунту-
ватися суспільство [4, с.241].  

Звичайно, поява численних правових та канонічних 
актів здійснювалась в умовах ренесансних тенденцій 
тих часів. Тому Ігор Медвєдєв не поділяє песимістичну 
думку грецького вченого Константина Пітсакеса, підкре-
слюючи, що з того часу збереглась значна кількість 
юридичних документів (приватні акти, заповіти, дару-
вання, судові рішення та ін.), які свідчать про хороший 
рівень знання законів і вміння їх практичного застосу-
вання. Так, в патріаршому реєстрі збереглося бля 
700 правових актів з 1315 по 1402 рік, значна частина 
яких дотична до судових рішень з шлюбного, сімейного 
та спадкового права [2, c. 216]. Інтерес в даному кон-
тексті викликає інтерпретація суддями проблем шлюб-
ного права, а також поява такої нової причини для при-
пинення шлюбу через розлучення як непримирима не-
нависть між чоловіком та дружиною [6, c. 1 – 624; 7,  
c. 1 – 519; 2, c. 216 – 217]. Щоправда, таку причину роз-
лучення, очевидно, вперше застосував Дмитро Хоматі-
ан (архиєпископ Охріди, суддя та вчений-каноніст) в 
часи першого розпаду Ромейської імперії (1204 – 1261) 
[7]. Окрім того, подібні мотиви divortium communi 
consensus, які відобразив імператор Юстин ІІ у 566 році, 
всупереч позиції Юстиніана (Nov. 117. 10), у новелі, яка 
була систематизована невдовзі в Збірнику Justiniani 
Novellae (Nov. 140).  

З числа багатьох приватних правових явищ слід ви-
ділити появу збірника Proheiros aucta у 40 титулів, в 
основу якого, звісно, були покладені правові норми ауте-
нтичного Прохірону. Однак, як встановлено дослідника-
ми, його джерелами були правові акти поточного імпера-
торського законодавства та приватні збірники: фрагмен-
ти Bailicorum libri разом зі схоліями, правові норми Епа-
нагоги, уривки з праці ХІ ст. Мих. Аталіта та численні 
фрагменти з Великого Синопсису Василік, застосовані в 
різних титулах Proсhiron aucta [8, c. 1 – 436].  

В контексті шлюбного права, окрім правових норм 
Прохірону, відтворених, переважно, з відповідних по-
ложень Дигест, Кодексу Юстиніана та його Новел (пе-
редусім, 22, 117, 134), застосовані коментарі відомого 
каноніста Феодора Вальсамона до Номаканону ХІV 
титулів (редакції патріарха Фотія). У зв'язку з цим слід 
зазначити, що структура Розширеного Прохірона тото-
жна Прохірону імператора Лева VІ Філософа в контексті 
порядку систематизації обох збірників. Однак, замість 
перших 11 титулів (про шлюбне та сімейне право в Про-
хіроні) в Proсhiron aucta увійшло 12 титулів, оскільки в 
контексті систематизації шлюбного права з'явився новий 
титул Про заборонені шлюби (Prochiron aucta, tit. 7), нор-
ми якого були застосовані в Шестикнижжі Арменопуло 
(Hexabiblos, IV. 8.11 (ed. Heimbach)) [8, c. 1 – 132].  

Найбільшим досягненням в сфері правової думки і 
кодифікації канонічних правил та імператорських зако-
нів в межах останнього етапу історії греко-римського 
права стали Синтагма Матвія Властаря (1335) та Ше-
стикнижжя Арменопуло (Hexabiblos (lat.) ἡ Ἑξάβιβλος 
(грец.). Після появи Номоканона ХІV титулів 2-ї редакції 
(883 року) до появи Синтагми минуло чотири з полови-
ною століття. Зрозуміло, що нові обставини вимагали 
нових форм канонічної творчості у відповідності до уяв-
лень про належне у сфері церковного і світського жит-
тя. Оскільки в таких збірниках існували положення про 
шлюбне право, яке торкалось частково кліру, але в ос-
новному мирян, то його також можна розглядати як 
джерело шлюбного права. Синтагма ієромонаха Матвія 
Властаря була своєрідною відповіддю на згадану ре-

форму про Вселенські суди. Імператор Андронік ІІІ 
(1328 – 1341, онук імператора Андроніка ІІ, змінив стру-
ктуру Вселенського суду – замість 12 суддів (частина 
яких погрузла в корупції) призначив чотири, один з яких 
представляв церковний клір [1 (розд. ІІІ. ч. 3); 3, с. 225]. 
На думку дослідників, така форма Вселенського суду 
була більш ефективною, ніж попередня. Звісно, судді 
повинні були бути обізнані як в імператорському, так і в 
канонічному праві. Тому з канонічної сторони з'являєть-
ся зручна для застосування усім суддівським корпусом 
Синтагма Матвія Властаря, яка увібрала необхідні ка-
нонічні правила та правові норми імператорського за-
конодавства (переважно про шлюбне право). 

Окрім канонічних правил Синтагма увібрала необ-
хідні норми з Прохірона, Епанагоги, Еклоги та Василік, 
також відповідні тлумачення імператорського законо-
давства Зонари та Вальсамона. Разом з тим, були за-
стосовані дві новели імператора Іраклія, новели Юсти-
ніана, 24 новели імператора Лева Філософа, 31 новела 
імператора Константина Багрянорядного (про анафему 
змовникам та заколотникам), 14-та новела Никифора 
Вотаніата, хрисовул імператора Ісака Комніна, кілька 
новел Олексія та Мануїла Комнінів, одна новела Ісака 
Ангела [2, c. 251 – 253]. Таким чином, Матвій Властар 
не обмежився у світській частині дискурсу уже класич-
ними на ті часи нормами імператорських збірників, а 
взяв до уваги низку правових актів з поточного законо-
давства імператорів, в тому числі тих, які були відобра-
жені в законодавстві перших імператорів Македонської 
династії, але надав перевагу аутентичним текстам ім-
ператорів Іраклія, Юстиніана та Лева ІІІ. Тобто, законо-
давство імператорів Македонської династії не обмежи-
ло можливість застосування попереднього правового 
досвіду та відповідних джерел. 

Наступний збірник, який скоріше має форму кодексу 
ХІХ чи навіть ХХ століття, створив номофілак та суддя з 
міста Фесалоніки (Салоніки) Константин Арменопуло. В 
літературі існує багато легендарних і мало – об'єктивних 
свідчень про його життя, світогляд, ставлення до іманен-
тних обставин та сприйняття трансцедентних ідей [2, 
c. 234, 236, 237]. Певні свідчення про це дають його тво-
ри, в тому числі передмова до Шестикнижжя, яке тради-
ційно датується 1345 р. [9], "Эпитома божественных и 
священных канонов", "О ересях", "Слово на праздник св. 
Димитрия Миропомазанника, празднуемый в храме пре-
святой Богородицы Нерукотворной", "Алфавитный лек-
сикон, содержащий синонимы глаголов" [2, с. 236]. 

Оскільки християнська спільнота вже майже триста 
років була поділена на католиків та православних, то 
Шестикнижжя Арменомуло мало різну долю в країнах, 
розділених за конфесійним принципом. Але це не при-
вело до міжконфесійного непорозуміння, а лише ви-
значило динаміку, форми опрацювання та мету поши-
рення тексту Шестикнижжя Арменопуло. Якщо в Захі-
дній Європі, в римо-католицькому, а згодом і протес-
тантському середовищі Шестикнижжя стало предме-
том друку і дослідження, то в православній частині 
християнського світу, як допоміжний засіб в контексті 
канонічного права та богослов'я, а в окремих країнах, 
як чинне законодавство (Валахія, Молдова, країни та 
народи Балканського півострова).  

Текст Шестикнижжя Арменопуло зі схоліями зберіг-
ся на Заході в семи рукописах, а всього відомо, як під-
креслює німецька дослідниця Марія Феген (Marie 
Theres Fögen) в публікації даної статті німецькою мо-
вою в 1981 році, 68 манускриптів Hexabiblos [9, с. 121-
122; 10] Натомість, І. Медвєдєв у публікації 1982 року, 
очевидно, не врахувавши окремі списки праці Армено-
пуло, пише про 53 манускрипти та 54-й, який він іден-
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тифікував в Народній бібліотеці в столиці Болгарії Со-
фії [11, с. 102-104]. Звісно, список, який був віднайде-
ний Ігорем Медвєдєвим, Марія Феген не могла додати 
до загальної кількості манускриптів, оскільки її робота 
була опублікована в 1981 році. Тому є всі підстави вва-
жати, що насправді нині відомо 69 списків Шестикнижжя 
Константина Арменопуло.  

Найдавніший список Шестикнижжя, який зберігся в 
колекції Codex Vaticanus Ottobonianus під номером 440 
в біблотеці Ватикану, виявився з датою від січня місяця 
1345 року із зазначенням, що це друге видання мануск-
рипта [12, с 268]. Тому І. Медвєдєв, опираючись на до-
слідження М. Феген [ibid] вважає, що Арменопуло оста-
точно закінчив роботу над Шестикнижжям в проміжку 
між вереснем 1344 та серпнем 1345 року [2, c. 235]. 
Чому до ХІХ ст. найбільш давній манускрипт Шестикни-
жжя Константина Арменопуло, який уже тричі видавав-
ся, не привернув уваги дослідників, не зрозуміло. Хто 
перший і коли натрапив на цей текст у бібліотеці Вати-
кана не відомо, але відомо, що вся ватиканська колек-
ція Ottobonianus (Fondi Ottoboniano; 3394 латинських и 
473 грецьких манускрипта) належала раніше венеціан-
ській родині (майбутнього) кардинала П'єтро Оттобоні 
[13]. Очевидно, у 1689 році папа римський Олександр 
VІІІ (1689 – 1691) (в миру П'єтро Віто Оттобоні), за офі-
ційними даними, купив фамільну колекцію у своїх вене-
ціанських родичів для Бібліотеки Ватикану [14]. Один з 
них, також П'єтро Оттобоні (внучатий племінник папи 
Олександра VІІІ) став кардиналом (7. 11, 1689), а 
14 листопада того ж 1689 року – віце-канцлером Святої 
Римської Церкви (1689 – 1740) [15]. Приблизно в цей же 
час папа Олександр VІІІ придбав, очевидно, у П'єтро 
Оттобоні (молодшого), їх фамільну колекцію разом із 
списком ή Εξάβιβλος [14]. Таким чином найдавніший 
список Шестикнижжя, за вказаними свідченнями, по-
трапив у Ватиканську бібліотеку.  

Перше друковане видання Έξαβιβλος (Шестикниж-
жя) на мові оригіналу здійснив Théodoric Adamée de 
Suallemberg (Paris 1540) в часи правління короля Фра-
нциска І (1515 – 1547) у добу розквіту Ренесансу у 
Франції [17, с. 213]. В 1587 році в Женеві Hexabiblos 
вперше видав латинською мовою відомий французь-
кий юрист Діонісій Ґотофред (Dionysius Gothofredus, 
1549 – 1622) [18, с. 13-14]  

У ХVІІІ ст. дослідження та видання пам'ятників рим-
ського та греко-римського права продовжувалось. Цьо-
го разу німецький дослідник Wilhelm Otto Reitz видав 
Шестикнижжя в Гаазі у 1780 році також латинською мо-
вою [9, с. 76]. Однак, не дивлячись на те, що багато 
публікацій ХVI – ХVІІI ст. згодом стали об'єктом науко-
вої критики, а перші, так звані, критичні видання джерел 
греко-римського права з'являються, передусім, в Німе-
ччині у ХІХ ст., публікація Hexabiblos, яку здійснив німе-
цький дослідник Wilhelm Otto Reitz, заслужила повагу 
сучасних дослідників, оскільки він взяв до уваги досвід 
публікації, яку здійснив Théodoric Adamée de 
Suallemberg. Сама ж публікація Reitz'a стала юридич-
ною основою для наступного, уже критичного видання 
Hexabiblos [ibid], яке здійснив у 1851 році видатний публі-
катор та вчений в сфері історії греко-римського права 
Gustav Ernst Heimbach (Leipzig, 1851) [19]. Тим не менше, 
сучасна дослідниця Шестикнижжя Марія Феген зауважи-
ла, що G. E. Heimbach не врахував одну (очевидно, з 
невідомих у ті часи) групу схолій, які мають важливе зна-
чення для об'єктивного дослідження Шестикнижжя [9, 
c. 121], що, разом з іншими аспектами наукового апарату 
до тексту, обумовлює необхідність нового видання Ар-
менопуло. Таке видання з'явилось у 1971 році, тобто, до 
публкації М. Феген у 1981 р., але грецькою мовою (вступ, 

текст правового пам'ятника, коментарі), втім, можливо, 
М. Феген не влаштувала, також, проблема джерел у пу-
блікації грецького автора, відомого дослідника Пітсакеса 
[3], яке вона не вважала критичним виданням.  

Перейшовши безпосередньо до встановлення зна-
чимості різних наукових досліджень, слід звернути ува-
гу на дослідницькі праці ординарного професора Марії 
Феген (Marie Theres Fögen) – директора інституту історії 
європейського права Макса Планка (Франкфурт – на – 
Майні), автора багатьох досліджень з римського та по-
рівняльного права, які дійсно являються важливим вне-
ском у справу дослідження Шестикнижжя, оскільки вона 
залучила до джерелознавчого аналізу маловідомі, або 
не задіяні, джерела, які дають в результаті досліджен-
ня, зокрема, схолій до Шестикнижжя, зрозуміти джере-
льну архітектоніку, залучених у дослідження, пам'ятни-
ків права, коли, зокрема, Арменопуло поєднував у 
створеному ним тексті різні джерела греко-римського 
права в одному тому ж юридичному положенні. Напри-
клад, питання про майнову відповідальність в контексті 
розлучення з вини дружини повинно розглядатись за 
нормами 8-го титулу 117 новели, а безпосередньо про 
втрату lucrа nuptialia йдеться в 11-й главі 134 новели. 
Натомість, Константин Арменопуло застосував причини 
розлучення з вини жінки у 8-й главі 117-ї новели в Шес-
тикнижжі, а щодо втрати жінкою права на шлюбне май-
но застосував не 134 новелу (гл.11), а правове поло-
ження збірника судових рішень Піри Євстафія Ромея 
[9]. Звичайно, такі та інші висновки можна робити на 
науковому фундаменті дослідників ХІХ та ХХ ст.  

Низка аспектів, пов'язаних з Шестикнижжям Арме-
нопуло, розглядається в дослідженнях відомих вчених, 
таких як G. O. Reitz [20], G. E. Heimbach [21], М. Бене-
манський [22, c. 234 – 244], В. Е. Вальденберг [23, 
c. 411 – 412], І. П. Медвєдєв [2, c. 234 – 245, 508 – 540] 
та ін. Однак, майже усі згадані дослідники розглядали, 
переважно, зовнішню історію Шестикнижжя, що важли-
во в контексті даного дискурсу. Інші торкалися загаль-
них положень, наприклад, В. Е. Вальденберг здійснив 
аналіз визначення закону в Шестикнижжі [23, с. 411-
412] або М. Бенеманський продемонстрував порівняння 
Прохірону і Шестикнижжя, вказавши, між ішим, на ранні 
списки Шестикнижжя 1355 та 1386 (Париж) [22, с. 239], і 
лише І. Соколов розглядав безпосередньо проблему 
розлучення в Шестикнижжі [24, c.197-202] в більш широ-
кому контексті дослідження. Але найбільш фундамента-
льні сучасні дослідження належать таким вченим як 
Konstantinos G. Pitsakes [2], Marie Theres Fögen [12, 
c. 256-345; 17, с. 213-242], Spyros Troianos [25, с. 127-141] 
та І.С. Медвєдєв [2, c. 233 – 246, 508 – 513, 513 – 540]. 

Поширення Шестикнижжя як в усій Південно-Східній 
Європі, так і в Південній Україні (в частині колишньої 
Бeсарабії), почалось відразу після його появи, а також в 
часи захоплення Балканських країн турками – сельджу-
ками. Так, коли появився твір Арменопуло, то його 
(очевидно), як Синтагму Матвія Властаря, переклали на 
сербську мову за ініціативою правителя Сербії Стефа-
на Душана [26, с. 441]. Разом з Алфавітною Синтагмою 
Матвія Властаря Шестикнижжя було неодноразово пе-
рефразовано народною грецькою мовою і широко ви-
користовувалося в Греції в період турецького завою-
вання [26; 22, c. 238 – 239]. Коли у 1398 році Болгарія 
була захоплена військами Османської імперії, то на її 
території турецька влада визнала чинним Шестикнижжя 
Арменопуло на мові оригіналу. До речі, в Народній біб-
ліотеці Кирила та Мефодія в столиці Болгарії Софії збе-
рігається один з найбільш ранніх і невідомих списків Ше-
стикнижжя Арменопуло (греч. № 54, 3-я четв. XIV в.), 
який ідентифікував (на ньому була інша назва) І.П. Мед-
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вєдєв в 1980 році [11, с. 102 – 104], що свідчить про по-
яву Шестикнижжя Арменопуло в Болгарії до турецького 
завоювання в 1398 р. Книгу Арменопуло було поширено і 
на інших територіях держав та народів, які в різних фор-
мах залежали від Османської імперії (Волощина, Молда-
вія, Бесарабія). Після звільнення Греції від турецької 
залежності і проголошення монархії (Лондонська конфе-
ренція 1832 р. та Константинопольська угода 1832 р.) 
Шестикнижжя стало Цивільним кодексом королівства 
Греція і було чинним з 1835 по 1947 (G. Köbler) [27, с. 42]. 

Актуалізація застосування правових норм Шести-
книжжя Арменопуло та його публікація відповідними 
мовами в різних країнах мала свою специфіку. Так, в 
Грузії у ХVІІ ст. Шестикнижжя Арменопуло разом з Син-
тагмою Матвія Властаря стали джерелом для офіційно-
го кодексу права відомого покровителя культури і науки 
правителя Грузії (Картлі) Вахтанга VI (1711 – 1714, 1716 
– 1724), а в Сербії в 1798 році з'явився переклад Шес-
тикнижжя Арменопуло, який здійснив П. Віткович серб-
ською мовою для застосування його на практиці [26].  

Особливою була доля Шестикнижжя Арменопуло на 
території Волощини, Молдови та молдавсько-укра-
їнського краю, який пізніше отримав назву Бесарабія, 
де окрім молдаван проживало (і проживає) численне 
українське населення. Так в середині ХІХ ст. в Бесара-
бії мешкало 51,4 % молдаван, 21,5 % українців, 9,5 % 
євреїв, 6,8 % росіян, 5,6 % болгар, 3 % німців, 1,3 % 
ромів (циган) [28]. В юрисдикційній діяльності, зауважу-
ють сучасні дослідники, на землях молдавських кня-
зівств (Молдавського та Волоського) використовувався 
найбільш пізній і найбільш значний пам'ятник візантій-
ського правознавства – Шестикнижжя або Ручна книга 
законів, який (близько 1345р.) підготував візантійський 
юрист і суддя в Солуні Костянтин Арменопуло [ibid].  

Насправді палітра правових джерел була дещо ши-
рша, але схематично з часів середньовіччя вона вигля-
дала так: місцеві правові звичаї, пам'ятники рецепції 
візантійського права та правові акти місцевих правите-
лів, господарів Волоського та Молдавського князівств 
[29]. За свідченнями місцевих знавців права, які відо-
бразились у звіті російського чиновника з міністерства 
закордонних справ Свіньїна, Юстиніанові закони під 
іменем Василіки були запроваджені в Молдавії госпо-
дарем Олександром, який правив з 1401 по 1433 р. Піз-
ніше, в 1646 році господар Молдавії Василь Лупу(л) 
(майбутній сват Богдана Хмельницького) наказав своїм 
помічникам – юристам систематизувати усі діючі на 
території князівства правові норми різних джерел пра-
ва, включаючи, звісно, відомі в країні пам'ятники візан-
тійського права (очевидно, витяги з них) і, навіть, здійс-
нив друк названого зібрання. На думку професора Мос-
ковського університету Лева Арістідовича Кассо, дослі-
дника римського права та знавця, зокрема, джерел 
права Бесарабії, цей збірник, який було надруковано в 
типографії, створеній господарем В. Лупу в Яссах, оче-
видно, в буремні часи середини ХVІІ століття, пропав 
назавжди [29, с. 36]. На думку сучасних московських до-
слідників у 1646 р. при господарі Василе Лупу вперше 
був складений, затверджений і виданий вперше в дру-
кованому вигляді молдавською мовою звід молдавських 
правових актів (96 глав, 1 245 статей), підготовлений 
логофетом (канцлер і секретар господарської канцелярії) 
Євстратієм, юристом Мілетієм Сірігосом та ін. Це укла-
дення в галузі цивільного права застосовувалося аж до 
входження Бесарабії до складу Російської імперії [28]. Це 
підтверджується також в монографії про історію серед-
ньовічної Молдавії Н.А. Мохова (1964) [30]. 

Натомість, професор Кассо опирався на свідчення 
російського чиновника, який спеціально прибув до Беса-

рабії, щоб вивчити питання про наявність і чинність до 
окупації названих законів. За його повідомленням після 
зникнення Кодексу Василя Лупула, пише проф. Кассо, 
цитуючи звіт чиновника Свіньїна, в Бесарабії стали слі-
дувати законам Василія (тобто Василікам) та іншим за-
конам Юстиніана, Леона та Арменопуло, на основі яких 
видавались постанови та грамоти господарів [29, c. 36]. 
Дану суперечність (в контексті гіпотези) можна пояснити 
тим, що в 1653 році Василь Лупу вдруге і остаточно був 
усунутий від влади і знайшов прихисток в Стамбулі. Мо-
жливо, це обумовило те, що основна частина його книг 
зникла або, в силу даних та інших обставин, не застосо-
вувалась в контексті використання відомих пам'ятників 
права без згадування його імені. Це в певній мірі підтве-
рджується тим, що у 1804 р. за дорученням господаря 
Олександра Мурузи юрист Фома Карас переклав Шести-
книжжя Арменопуло на молдавську мову, але цей пере-
клад офіційного визнання не отримав [28].  

Очевидно, в зв'язку з постійними російсько-
турецькими війнами і переходом до Росії від Османсь-
кої імперії частини земель, які нині належать Україні, 
Молдові та Румунії, невдовзі посилився інтерес до тек-
сту Шестикнижжя та інших візантійських джерел, що 
були чинними в державах, які управлялись власними 
державними органами, але перебували під протектора-
том Османської імперії (Молдавія, Волощина та ін.). В 
зв'язку з закінченням російсько-турецької війни 1806 – 
1812 років за умовами Бухарестського договору 
(26.05.1812) Бесарабія, територія між Дністром і Пру-
том, була окупована, як зауважує проф. Московського 
університету Л. Кассо (1913 р.), російськими військами і 
відійшла до Російської імперії, представники якої ще в 
період між 1806 та 1812 (як і пізніше) "втручались у вну-
трішнє управління" [29, c. 3].  

Відразу, після завершення війни, в Бесарабії виник-
ла проблема застосування правових норм для судової 
практики, оскільки, як засвідчують дослідження, до Ше-
стикнижжя Арменопуло, чинність якого в Південно-
Східній Європі визнала турецька влада, ставлення ро-
сійських чиновників, принаймні спочатку, було не при-
хильне. Вони вказували на суперечності між існуючими 
звичаями та нормами "римського права", а також не-
зрозумілим для них судочинством [29, c. 3]. В процесі 
вирішення даної проблеми в Бесарабії, як твердить Л. 
Кассо, був створений за прикладом Кодексу Наполеона 
новий юридичний збірник, але він не отримав підтримки 
і не був надрукований. В зв'язку з цим, знову в якості 
джерела права визнавався кодекс Шестикнижжя Арме-
нопуло (очевидно, разом з застосуванням інших дже-
рел). Принаймні, після завершення російсько-турецької 
війни 1828 – 1829 років, коли становище імперії в дано-
му регіоні стабілізувалось, але в умовах європейських 
революційних рухів, у 1831 році в Петербурзі в Сенат-
ській типографії було вперше надруковано Шестикниж-
жя російською мовою, за основу якого було взято вене-
ціанське видання 1766 року [31, 1 – 663]. Не дивлячись 
на те, що дане видання, а не сам пам'ятник візантійсь-
кого права, бесарабський юрист Іван Танський піддав 
гострій критиці [30], Шестикнижжя Арменомуло, очеви-
дно, стало не тільки предметом зацікавлення зі сторони 
вченого світу в Росії та юристів-практиків в Бесарабії, 
але й предметом політичної, на щастя сучасних дослід-
ників, кон'юнктури. Друге, російськомовне офіційне ви-
дання Шестикнижжя надруковано в 1854 році під час 
російсько-турецької війни 1853 – 1856 років, а наступне 
видання, з відтворенням вказаних дат, було опубліко-
вано в 1908 році в Одесі, в типографії газети "Одесские 
новости" [ibid]. Таким чином, поява російськомовних 
перекладів Шестикнижжя мало державно-політичне 
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значення в контексті долучення до російської імперії 
Бесарабії та інших регіонів.  

Об'єктом нашого дослідження в контексті проблема-
тики походження, ідентифікації, з'ясування джерел, 
судового застосування та історично-правовового зна-
чення юридичних пам'ятників є їх розгляд, в нашому 
випадку, як джерел шлюбного права Ромейської (Візан-
тійської) імперії. Такими являються два видання Шести-
книжжя: критичне видання, яке здійснив відомий німе-
цький вчений Gustav Ernst Heimbach (молодший) під 
назвою Constantini Harmenopuli Manuale legum sive 
Hexabiblos (Leipzig, 1851) та наступне, яке умовно мож-
на назвати практичне видання, під назвою Перевод 
ручной книги законов или, так называемого, Шести-
книжия, собранного отовсюду и сокращенного досто-
почтенным Номофилактом и Судьею в Фессалонике, 
Константином Арменопулом: ч. 1, ч. 2 / С издания, 
печатанного в Венеции, в 1766 году. Печатано при 
сенатской типографии в 1831-м, и перепечатано в 
1854 году (Одесса, 1908). За структурою, Шестикнижжя 
Арменопуло не має прецедентів як до 1345 року, так і, 
очевидно, до появи європейських кодексів у ХІХ ст. 
Текст складається з Προοιμιον (преамбули) та наступ-
них 6-ти тематичних книг, але автор-упорядник поєднав 
елементи Προοιμιον (Praefatio) з історико-правовим та 
правовим положенням загального змісту і виклав це в 
першій книзі, а в кожній наступній книзі кодифіковано 
правові норми з відповідної галузі права (чотири з при-
ватного та одна з публічного права): Частина перша: 
І. Загальні положення; ІІ. Речове право; ІІІ. Зобов'яза-
льне право. Частина ІІ (нумерація сторінок спочатку): 
ІV. Шлюбне право; V. Спадкове право; VІ. Кримінальне 
право. В самому Шестикнижжі назви вказаних книг від-
сутні, але кожна з них чітко визначає проблематику за 
галузевим принципом. Передмова, на відміну від попе-
редників, які цілком свідомо залучали компілятивний 
метод щодо преамбул з попередніх творів у власні ви-
дання, являється оригінальним текстом самого Конста-
нтина Арменопуло. Друга її особливість полягає в тому, 
що преамбула входить до першої книги Шестикнижжя і 
за формою та правовим змістом після історично-
юридичної частини має цілком виражений зміст загаль-
ної правової частини кодексу, а п'ять наступних книг, 
систематизованих за галузями права, являються особ-
ливою частиною. Таким чином, задовго до творців кон-
цепції Pandektenwissenschaft (перша пол. ХІХ ст.), була 
втілена ідея формування кодексу за пандектною систе-
мою, як у німецьких юристів, а не інституційною, як 
Code Napoléon або Code civil. У ній також можна виді-
лити історичну частину з політично-правовим підтекс-
том про право та історичний огляд правових збірників, 
що закінчується в сенсі кодифікації створенням поєдна-
них 60 книг, яке він не називає Василіками, а Шестиде-
сятикнижжям, що має в собі шість великих розділів, в 
кожний з яких входило кілька книг (Шест., с. 3). Наступ-
на тема – загальна класифікація права (природне, на-
родне (очевидно, в розумінні загального права, право 
народів (jus gentium), цивільне або громадське право), а 
після цього подається визначення та аналіз права та 
закону. Джерелом поняття права у Арменопуло, очеви-
дно, могло стати традиційне визначення, яке з'явилось 
в добу класичного періоду історії римського права і бу-
ло викладене на початку Дигест Юстиніана. Йдеться 
про чудове визначення права, як заявив Доміцій Ульпі-
ан, яке належало відомому юристу, останньому главі 
прокулінської школи римського права, державному дія-
чу початку ІІ ст. н.е. Ювентію Цельсу (молодшому) 
(Publius Iuventius Celsus): jus est ars boni et aequi (право 
– це мистецтво доброго і справедливого) (D. 1.1.1) Але 
визначення права у Арменопуло лише починається 
тотожним словосполученням вказаному – Право є нау-

ка про добро… (Шест. І,1), а далі цілком відповідає то-
му визначенню, яке виклав у Епанагозі патріарх Фотій 
(Epan. І, 1). І так, визначення права Константина Арме-
нопуло має наступну форму і правовий зміст: Право є 
наука про добро, загальна настанова (у Фотія: загаль-
нозначиме розпорядження), вирок мужів розумних (плід 
розмірковування мудрих чоловіків), виправлення як 
вільних, так і невільних злочинів (у Фотія немає), все-
народна воля (загальний договір держави (посилання 
редактора видання на оригінал Шестикнижжя), вина-
хід (творіння (ред. Авт.), Божественне (Шест. І. 1. с. 3 
– 4). Таким чином, в перекладі віденського видання 
книги Арменопуло йдеться про суб'єкта визнання права 
(всенародну волю, в посиланні на оригінал загальний 
договір держави, а у перекладі з Фотія загальна згода 
громадян держави та у його джерелі (сентенція юриста 
Марціана) про загальну угоду общини (сivitas, держа-
ви). В цілому Арменопуло більш повно відобразив зміст 
оригіналу з Дигест в принципових та менш значних по-
няттях. Так, у нього в кінці визначення права йдеться 
про право як Боже творіння, зрозуміло, що при активній 
волі його здійснення людьми. Натомість, у визначенні 
закону в патріарха Фотія, на відміну від сентенції Мар-
ціана, його немає. Але перед цим він дуже оригінально 
висловився, що закон від Бога як від істинного василе-
вса, маючи, очевидно, на увазі, (що бачимо з попере-
дніх визначень у Епанагозі), що василевс (імператор) 
може бути і не істинним. В цілому ж визначення Арме-
нопуло, порівняно з визначенням Фотія, більш повно 
відобразило вказаний (умовний) оригінал, зосередже-
ний в сентенції римського юриста Марціана (D. 1.3.2). У 
визначення права Арменопуло увійшли, на відміну від 
визначення Фотія, такі лексеми/поняття, як елементи 
визначення права, що право є божественне творіння 
та про закон, який виправляє вільні та невільні злочини.  

Зрештою, питання про застосування у визначенні за-
кону (у Фотія та Марціана) він використовує поняття 
"право", яке являється предметом спеціального дослі-
дження, в тому числі і в контексті різномовних і 
oдномовних списків Шестикнижжя Арменопуло. Так, у 
виданні Hexabiblos G. E.Heimbach'a у латинському тексті 
йдеться також про визначення права, а не закону, разом 
з тим, цей текст являється, стосовно форми та змісту, 
більш досконалим (повне визначення Цельса, поєднане 
з визначенням закону у Марціана в Дигестах, але у ньо-
му немає понять божественний дар чи творіння: Jus est 
ars boni [et aequi] commune praeceptum, prudentium 
virorum placuit, voluntarius vel involuntariorum delictorum 
coercitio, commune civitas pactum (Hexab. I, 1.13). Однак, 
наступне доповнення до визначення права знімає попе-
редні питання: Est etiam inventum divinum (ibid). Разом з 
тим, деякі факти в контексті співтавлення латинського та 
грецького тексту Шестикнижжя (вид. G. E.Heimbach'a), 
зокрема, вказаних визначень, наближають до вирішення 
проблеми. Якщо в латинському тексті йдеться про jus, то 
у грецькому мова йде про Νομος (закон).  

Щоправда, не важко помітити, що в російському пе-
рекладі венеціанського видання 1766 року в тексті Ар-
менопуло поняття "право" та "закон" часто розгляда-
ються, як синоніми (право чи закон буває природним, 
народним та цивільним (громадянським); Визначення 
закону чи права та ін.) (Шест. с. 3). Але в окремих сю-
жетах в першому титулі першої книги такої роздвоєності 
немає, оскільки йдеться виключно про закон: Законів є 
два роди: державні та приватні. Наступне загальне 
положення торкається як закону, так і права: Ніякий 
закон не може стверджувати те, що заборонено при-
родою (тобто, природним правом). В даному правовому 
принципі йдеться, по суті, про верховенство природного 
(права) над законом. Далі йдеться про аналогію зако-
ну: Що не означено законом, те повинно вирішува-
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тись подібністю, тобто подібним законом. Важлива 
також принципова позиція (тобто, з відповідним прин-
ципом): Все, що законом постановлено, тільки іншим 
законом відміняється (Шест. с. 4). Таким чином, в од-
них випадках автор бачить право в законі, а в інших – 
закон в розумінні права. Натомість, в останніх правових 
положеннях йдеться виключно про закон. 

Важливе значення має те, що автор Шестикнижжя, 
попри положення Ульпіана – все, що завгодно імпера-
тору є закон (D. 1.4.1) – вказує, що сила закону розпо-
всюджується на самого імператора. Звичайно, тут Кон-
стантин Арменопуло не здійснював ре-еволюційну ак-
цію в нормотворчості, а по суті підтвердив відповідне 
положення про Вселенські суди, юрисдикції яких підля-
гало усе населення імперії, включаючи імператора і 
його сім'ю (Шест. с. 6) [2, c. 222 – 223; 226 – 277].  

Виходячи з аналізу імператорського рескрипта, ав-
тор вводить таке визначення нормотворчої діяльності 
правителя як його постанови, які також не стосувалися 
усіх жителів країни, але тільки тих, заради яких вони 
видавались (Шест. с. 6). Таким чином, не все вважа-
лось законом, що було завгодно імператору. Але про-
щення вини через рескрипт імператора було винятком 
в утотожненні рескрипту з поняттям закону, в контексті 
якого у даному випадку, була доведена вина особи.  

Широко серед загальних положень, систематизо-
ваних в 1-й книзі, представлені норми процесуального 
права (тит. ІІ, ІІІ, V – VІІІ, ХІІ), судочинства і судо-
устрою (тит. ІV). Важливий акцент в системі права 
Шестикнижжя робиться на загальних положеннях до-
говірного (зобов'язального) права (тит. ІХ – ХII, ХV), 
заборони та права жінки (тіт. ХІІІ), про рабів та про 
спадщину (тіт. ХІV), про воїнів (тит. ХVІ), про припи-
нення батьківської влади (тит. ХVІІ), про свободи та 
статуси і становище осіб (тит. ХVІ). 

Натомість, шлюбне право (ч. ІІ, кн. 4) структура ви-
кладу якого запозичена з Прохірону (Proch. 1 – 11), в 
11-х титулах співпадає з тими, які є в Прохіроні, а 4 ти-
тули було додано в Шестикнижжя з інишх джерел (див. 
нижче). Отже, cистема викладу вказаного правового 
матеріалу в liber quartatus Hexabiblos під назвою De 
sponsalibus ac nuptiis наступна: Т.1 De consensu 
sponsalium – Про угоду заручин; T.2 De arrhis sponsalitiis 
– Про заставу заручин; Т.3 De donationibus sponsalitiis – 
Про дарування; Т. 4 De definitione et ritu nuptiarum – Про 
визначення шлюбу та урочисту форму його укладення; 
Т. 5 De civile matrimonii rigore (в Proch. 5: De rigore 
matrimonii) – Строгість (непохитність) шлюбу (в контекс-
ті численних умов та вимог до законного шлюбу);  
Т. 6 De ante nuptias donatione (Proch. 6.: De donatione 
ante nuptias) – Про передшлюбний дарунок; Т.7 De 
nuptiis prohibitis nuptiis (в Proch. 7: De prohibitis nuptiis) – 
Про (шлюбні) заборони; Т.8 De nuptiis contragendis et 
gradibus cognationis – Про заборонені шлюби і ступені 
спорідненості (Inst. I,10; III, 6; Bas, ХХVІІІ, 6: De incestis 
nuptiis); Т.9. De iis, qui ad secundas nuptiis transcendent – 
Про тих, які укладають другий шлюб (Bas. ХХVІІІ, 14: De 
viris et mulleribus ad secundas nuptias transeuntibus); 
Т.10 De jure dotis (Proch. 8) – Про право посагу; Т.11. De 
vindicacione dotis ejusque oneribus (Proch. 9) – Позов 
(вимога) виконання дотальних зобов'язань; Т.12. De 
paraphernis (D.23.3.9.3) – (parapherna – особисте майно 
дружини, що не належить до lucrа nuptialiа [32, c. 846]); 
Т.13. De hypobolon (Nov. Leonis. 20) – майно чоловіка, 
яким він забезпечує майнові інтереси дружини при роз-
лученні не з її вини співмірно обсягу посагу; Т.14. De 
donationibus inter virum et uxorem (Proch. 10) – Про да-
рування між подружжям; Т. 15. De solutione matrimonii 
ejusque causis (Proch. 11) – Про розірвання шлюбу та 
його причини [Zach c. 15 – 83; Heim. с. 464 – 589]. З 15-
ти титулів 4-ї книги Έξαβιβλος (Hexabiblos) 11 за змістом 

і, в основному, за формами відповідає назві титулів 
Прохірону (напр. Т. 5. De civile matrimonii rigore (в Proch. 
5: De rigore matrimonii; Т. 6. De ante nuptias donatione 
(Proch. 6.: De donatione ante nuptias) Щоправда, вказані 
вище титули також цілком корелюються з відповідними 
титулами Έξαβιβλος, що дає підстави для твердження, 
що основним джерелом Έξαβιβλος були Василіки [33, 
c.286-290]. Дійсно, в багатьох випадках зустрічаються 
нормативно-правові положення з Έξαβιβλος,, в тому 
числі, в контексті шлюбного та сімейного права: Έξαβ, 
Т.8 De nuptiis contragendis et gradibus cognationis = Bas, 
ХХVІІІ, 6: De incestis nuptiis); Έξαβ Т.9. De iis, qui ad 
secundas nuptiis transcendent – Про тих, які укладають 
другий шлюб (Bas. ХХVІІІ, 14: De viris et mulleribus ad 
secundas nuptias transeuntibus). Для прикладу: численне 
застосування правових норм Прохірону можна проде-
монструвати на його 1-му титулі, що складається з  
16-ти правових норм/розділів, які мають 14 відповідни-
ків в Шестикнижжі Арменопуло, в яке, в цілому, увійшло 
26 правових положень з різних збірників та імператор-
ських конституцій (вид. Heimbach'a). Зокрема, окрім 
названих правових положень джерелами норм 1-го ти-
тулу (4-ї книги) стали також чотири Новели імператора 
Лева VІ Філософа (Nov. 109 (у венеціанському виданні 
згадується без нумерації самої новели (Шест. Ч.ІІ, 
Кн. IV, c. 2)), а в Heimbach'a, в науковому апараті (в під-
рядковому дослівнику) до тексту п. 11 (грец. мовою) 
111, 112, 110) та одна новела від 1084 року імператора 
Олексія Комніна (Nov. XXIV. Coll. IV) [Heim. c. 359-364], 
в якій він посилається на закон Лева Філософа (без 
атрибутацї) (Nov. Leonis., 89). Широке використання 
Прохірону в Шестикнижжі підтверджується також і в 
інших титулах 4-ї книги Έξαβιβλος, але важливе значен-
ня має те, що Константин Арменопуло визначив сам 
Прохірон, як основне джерело Шестикнижжя і вказав на 
низку джерел, які його доповнювали [2, c. 238 – 239]. 
Слід зазначити, що така думка виражена у виданні 
Έξαβιβλος грецького вченого К. Г. Пітсакеса, "особливу" 
Передмову до якого цитує І. П. Медвєдєв [2, c. 237-239]. 
Натомість, у перекладі венеціанського видання та пуб-
лікації Έξαβιβλος / Hexabiblos грецькою та латинською 
мовами вказана окрема Передмова та оціночне визна-
чення статусу Прохірону Константином Арменопуло як 
основного джерела Шестикнижжя, відсутнє, а в І-й книзі 
обох видань йдеться про особливе значення в праві 
імперії такого пам'ятника греко-римського права як 
Basilicorum libri, який він називає Шестидесятикнижжям, 
підкреслюючи цим відповідну спорідненість з Шести-
книжжям. Звичайно, така невідповідність тексту різних 
видань Έξαβιβλος не змінює оцінку Прохірона як голо-
вного джерела (можливо, разом з Bailicorum libri, які 
головним джерелом Hexabiblos вважає С. Троянос [33, 
c. 286-290]) книги Арменопуло, оскільки така позиція, як 
зазначено вище, підтверджується самим текстом Шес-
тикнижжя Константина Арменопуло.  
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ИСТОЧНИКИ СИСТЕМЫ БРАЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

В ПЕРИОД ПАЛЕОЛОГОВСКОГО РЕНЕССАНСА (ХІІІ – XIV) 
В статье исследуются внешние исторические аспекты идентификации правовых источников поздне-византийского права. Об-

ращается внимание на их компилятивный характер и оригинальную систему кодификации. Осуществляется их исследования как 
источников брачных правоотношений позднего периода истории права Византии 
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OF THE PALAEOLOGAN RENAISSANCE (XIII – XIV) 
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system of codification. They studied as sources of marital relationships of the later period of history of the Byzantium law. 
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ПІДЗАКОННЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ТЕЛЕРАДІО ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КОНФРОНТАЦІЇ  

ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЗАКОННОСТІ 
 

В межах ціє статті проведене дослідження правової природи адміністративної відповідальності телерадіоорга-
нізацій, виявлено та проаналізовано проблеми підзаконного регулювання її розмірів, запропоновано шляхи розв'язання 
проблем, пов'язаних з делегуванням правотворчих функцій з встановлення розмірів адміністративних стягнень за 
порушення законодавства в медіа сфері. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративна деліктологія в інформаційній сфері, адмініс-
тративний штраф, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, телерадіоорганізація. 

 
Проголосивши людину, її життя та здоров'я, 

честь і гідність, недоторканість і безпеку най-
вищою соціальною цінністю, Конституція Ук-
раїни від 28.06.1996 року № 254к/96-вр [1] закріпила 
в положеннях ч. 1 ст. 34 права кожного на свободу 

думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 
переконань.  

Основою для реалізації зазначених конституційних 
прав особи є діяльність у сфері телебачення і радіомо-
влення. Зазначена діяльність виходячи з мети та форм 
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її здійснення, суб'єктного складу учасників відносин в 
медіа-сфері належить до різновидів господарської дія-
льності. Такий висновок випливає із співставлення 
норм Закону України "Про телебачення і радіомовлен-
ня" від 21.12.1993 року N 3759-XII, (далі – Закон України 
"Про телебачення і радіомовлення") [2] та положень 
ч. 1 ст. третьої Господарського кодексу України від 
16.01.2003 року, (далі – ГК України) [3].  

З логічного тлумачення норм ГК України [3] та Зако-
ну України "Про телебачення і радіомовлення" [2] слі-
дує, що діяльність у сфері телебачення і радіомовлен-
ня характеризується наступними ознаками:  

1) є систематичною, ініціативною, на власний ризик 
діяльністю, спрямованою на одержання прибутку чи 
досягнення конкретних соціальних результатів, обумо-
влених задоволенням суспільних інформаційних потреб 
та інтересів у медіа-продукції чи медіа-послугах;  

2) здійснюється спеціальними суб'єктами господа-
рювання, які відповідають вимогам, що пред'являються 
законодавством України до телерадіоорганізацій;  

3) така діяльність підлягає впливу засобів держав-
ного регулювання ліцензій, дозволів на екранне та ефі-
рне мовлення, акредитації;  

4) телерадіоорганізації можуть приймати на себе та 
виконувати господарські зобов'язання, які виникають на 
підставі закону чи договору і мають на меті задоволен-
ня суспільних інформаційних потреб та інтересів в ме-
діа-продукції чи медіа-послугах;  

5) такі суб'єкти здійснюють свою діяльність в органі-
заційно-правовій формі, встановленій Законом України 
"Про телебачення і радіомовлення";  

6) результатом діяльності телерадіоорганізацій є 
виробництво медійної продукції, призначеної для задо-
волення суспільних потреб в інформації та/або одер-
жання прибутку;  

7) за порушення зобов'язань, які виникають з догово-
рів, правил здійснення господарської діяльності телераді-
оорганізації підлягають юридичній відповідальності. 

Визначаючи телерадіоорганізації як суб'єктів госпо-
дарювання, наведені ознаки виконують також важливу 
методологічну функцію – обумовлюють поширення на 
цих суб'єктів нормативних вимог, які пред'являються 
законодавством України до господарської діяльності, 
зокрема, в частині порядку встановлення і застосуван-
ня адміністративно-господарських санкцій за порушен-
ня законодавства про телебачення і радіомовлення. 

Цілями цієї статті є дослідження правової природи 
адміністративно-господарських штрафів, що застосо-
вуються до телерадіоорганізацій за порушення встано-
влених правил здійснення інформаційної діяльності в 
медіа сфері, обгрунтування неприпустимості встанов-
лення розмірів таких санкцій на підзаконному рівні, а 
також формулювання окремих висновків та пропозицій, 
спрямованих на усунення невідповідності деяких поло-
жень Закону України "Про телебачення і радіомовлен-
ня" вимогам Конституції України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пов'я-
зана з цілями цієї статті проблематика була предметом 
різногалузевих досліджень вчених та практиків, зокре-
ма: І. Л. Бачіло, Ю. П. Бурило, Г. М. Красноступ,  
О. В. Мембалєєва та інших. Разом з тим, прийняття 
Верховною Радою України 03.09.2015 року Закону 
України "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення прозорості власності засобів масо-
вої інформації та реалізації принципів державної полі-
тики у сфері телебачення і радіомовлення" № 674-VIII 
[4] обумовило виникнення у національному правовому 

просторі проблем, пов'язаних з поширенням на медіа 
сферу делегованої правотворчості в частині встанов-
лення розмірів адміністративно-господарських штрафів 
за порушення законодавства про телебачення і радіо-
мовлення, що вимагає додаткового дослідження на 
предмет правової природи відповідних стягнень, допус-
тимості делегування правотворчих функцій щодо адмі-
ністративної відповідальності суб'єктів медіа права. 

Як слідує зі змісту положень ч. 1 та 3 ст. 5 ГК Украї-
ни: "Суб'єкти господарювання та інші учасники відносин 
у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у 
межах встановленого правового господарського поряд-
ку, додержуючись вимог законодавства. Правовий гос-
подарський порядок в Україні формується на основі 
оптимального поєднання ринкового саморегулювання 
економічних відносин суб'єктів господарювання та дер-
жавного регулювання макроекономічних процесів, ви-
ходячи з конституційної вимоги відповідальності дер-
жави перед людиною за свою діяльність та визначення 
України як суверенної і незалежної, демократичної, со-
ціальної, правової держави" [3]. 

Покладаючи в основу господарського правопорядку 
закріплений у ч. 2 ст. 3 Конституції України принцип 
відповідальності держави перед людиною за свою дія-
льність [1], ГК України [3] тим самим зробив акцент на 
профілактиці фактів протиправної діяльності суб'єктів 
господарювання. 

Згідно з приписами норми, закріпленої у ч.1 ст. 
216 ГК України: "Учасники господарських відносин 
несуть господарсько-правову відповідальність за 
правопорушення у сфері господарювання шляхом 
застосування до правопорушників господарських 
санкцій на підставах і в порядку, передбачених 
цим Кодексом, іншими законами та договором" [3]. 
Пов'язуючи факт притягнення учасника відносин 
у сфері господарювання із застосуванням до ньо-
го передбачених законом або договором санкцій за 
вчинене ним господарське правопорушення, ГК 
України водночас у ч. 2 ст. 217 визначає види гос-
подарських санкцій, до яких належать відшкоду-
вання збитків, сплата неустойки та застосуван-
ня до порушників оперативно-господарських сан-
кцій. При цьому, ГК України у якості самостійної 
групи заходів майново-організаційного впливу на 
порушника встановлених законодавством України 
правил здійснення господарської діяльності виок-
ремлює адміністративно-господарські санкції, (ч. 
3 ст. 217 Кодексу) [5]. 

Згідно з ч. 1 ст. 238 ГК України: адміністративно-
господарські санкції – це заходи організаційно-правового 
або майнового характеру, спрямовані на припинення 
правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію 
його наслідків. Види адміністративно-господарських сан-
кцій, умови та порядок їх застосування визначаються ГК 
України, іншими законодавчими актами. Поряд з цим, ГК 
України встановлює імперативне правило, згідно з яким: 
"Адміністративно-господарські санкції можуть бути вста-
новлені виключно законами України" [3]. 

Системне тлумачення змісту норм, передбачених у 
ч. 3 ст. 217, ч. 1 та ч. 2 ст. 238 ГК України дозволяє ви-
ділити наступні ознаки адміністративно-господарських 
санкцій, в яких відображається їх сутність та юридичне 
призначення в механізмі забезпечення публічного пра-
вопорядку у сфері господарювання: 

1) адміністративно-господарські санкції є майново-
організаційними за змістом та юридичними за формою 
заходами впливу на суб'єктів господарювання; 
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2) підставою застосування до суб'єктів господарю-
вання адміністративно-господарських санкцій є пору-
шення ними встановлених законодавчими актами Укра-
їни правил здійснення господарської діяльності; 

3) такі санкції можуть застосовуватися до суб'єкта 
господарювання як самостійно, так, і у поєднанні з ін-
шими господарськими санкціями, наприклад, відшкоду-
ванням збитків; 

4) адміністративно-господарські санкції застосову-
ються до суб'єктів господарювання на підставі рішень 
уповноважених органів державної влади або органів 
місцевого самоврядування, а у випадках, передбачених 
актами законодавства України – виключно судом; 

5) у випадку виявлення правопорушення, вчиненого 
суб'єктом господарювання, за яке актами законодавст-
ва України встановлені адміністративно-господарські 
санкції, їх застосування до порушників є не правом, як 
це встановлено щодо господарських санкцій, а обов'яз-
ком уповноваженого органу державної влади чи місце-
вого самоврядування; 

6) застосування адміністративно-господарських сан-
кцій спрямовано на припинення правопорушення су-
б'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків; 

7) Види адміністративно-господарських санкцій, 
умови та порядок їх застосування визначаються ГК 
України, іншими законодавчими актами;  

8) адміністративно-господарські санкції можуть бути 
встановлені виключно законами. 

Узагальнення наведених ознак адміністративно-
господарських санкцій дає підстави розділити пошире-
ний у науковій літературі погляд відповідно до якого 
застосування зазначеного виду санкцій, а також правові 
і економічні наслідки від їх реалізації охоплюються ін-
ститутом адміністративної відповідальності юридичних 
осіб, як складової адміністративно-деліктного права – 
підгалузі адміністративного права України [6, c. 39]. 

Фактично це означає, що адміністративно-госпо-
дарські санкції незалежно від їх виду, підстави норма-
тивного закріплення та застосування, форми реалізації 
мають публічно-правову природу, тобто, їх існування у 
правовому просторі України підпорядковується виключ-
но приписам законодавчих актів [5]. 

Такий висновок узгоджується з положеннями ч. 1 
ст. 71 Закону України "Про телебачення і радіомовлен-
ня", відповідно до якого за порушення законодавства 
про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізації, 
провайдери програмної послуги, їх керівники та праців-
ники, інші суб'єкти господарської діяльності, посадові 
особи органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування несуть встановлену законодавством 
України цивільно-правову, адміністративну та криміна-
льну відповідальність. Міру відповідальності та відпові-
дні санкції за порушення законодавства про телебачен-
ня і радіомовлення встановлює суд. У визначених За-
коном України "Про телебачення і радіомовлення" ви-
падках санкції за порушення законодавства про теле-
бачення і радіомовлення встановлюються Національ-
ною радою з питань телебачення і радіомовлення [2].  

Як випливає з положень ч. 6 ст. 72 вказаного Закону 
України: "Національна рада може застосовувати до 
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послу-
ги такі санкції: оголошення попередження; стягнення 
штрафу; подання до суду справи про анулювання ліце-
нзії на мовлення. При цьому у ч. 10 ст. 72 Закон України 
"Про телебачення і радіомовлення" [2] безпосередньо 
закріпив за Національною радою з питань телебачення 
і радіомовлення повноваження щодо нормативного 

визначення розмірів штрафів за порушення законодав-
ства про телебачення і радіомовлення з обов'язковим 
погодженням відповідних нормативних приписів з Кабі-
нетом Міністрів України. 

Таким чином, Закон України "Про телебачення і ра-
діомовлення" визнав за Національною радою з питань 
телебачення і радіомовлення повноваження щодо нор-
мативного встановлення розмірів штрафів за порушен-
ня норм зазначеного закону та безпосереднього засто-
сування цієї санкції до телерадіоорганізацій, провайдерів 
програмних послуг, інших суб'єктів господарювання, які 
надають послуги у цій сфері правового регулювання. 

Оскільки зазначений в абз. 1 ч. 10 ст. 72 Закону Укра-
їни "Про телебачення і радіомовлення" штраф встанов-
люється за порушення правил здійснення господарської 
діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; підля-
гає застосуванню до суб'єктів господарювання – телера-
діоорганізацій та операторів програмних послуг; не по-
в'язаний з порушенням договірних зобов'язань є усі під-
стави для віднесення відповідної міри відповідальності 
до адміністративно-господарських санкцій – штрафів з 
одночасним поширенням на такі стягнення властивостей 
адміністративної відповідальності загалом. 

Закладаючи правові підвалини для побудови систе-
ми юридичної відповідальності, Конституція України у 
пункті 22 частини першої статті 92 прямо встановила, 
що виключно законами України визначаються засади 
цивільно-правової відповідальності; діяння, які є 
злочинами, адміністративними або дисциплінарними 
правопорушеннями, та відповідальність за них [1]. 

З логічного тлумачення змісту наведеної норми слі-
дує, що види та склади адміністративних правопору-
шень, злочинів, дисциплінарних проступків, а також 
види та розміри стягнень за їх вчинення можуть вста-
новлюватися виключно законами України.  

Зазначена лінія конституційно-правового регулю-
вання механізму адміністративної відповідальності 
одержала свій розвиток в нормі, передбаченій у ч. 2 
ст. 241 ГК України щодо адміністративно-господарських 
штрафів. Як слідує зі змісту наведеної норми: "Перелік 
порушень, за які з суб'єкта господарювання стягується 
штраф, розмір і порядок його стягнення визначаються 
законами, що регулюють податкові та інші відносини, в 
яких допущено правопорушення" [3]. 

Відповідно, закріплена у п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції 
України [1] та ч. 2 ст. 241 ГК України [3] норми допуска-
ють визначення підстав застосування, видів, розмірів 
адміністративно-господарських штрафів виключно в 
нормах законів України. При чому, а ні Конституція 
України, а ні ГК України не встановлюють винятків що-
до зазначеного правила відносно адміністративно-
господарських штрафів. 

Як зазначив Конституційний Суд України у пункті 2 
мотивувальної частині рішення від 30.05.2001 року у 
справі N 1-22/2001 за конституційним зверненням від-
критого акціонерного товариства "Всеукраїнський Акці-
онерний Банк" щодо офіційного тлумачення положень 
пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, 
частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 
38 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня (справа про відповідальність юридичних осіб): "На-
голошуючи на важливості гарантій захисту прав і сво-
бод людини і громадянина, Конституція України встано-
вила, що склад правопорушення як підстава притягнен-
ня особи до юридичної відповідальності та заходи дер-
жавно-примусового впливу за його вчинення визнача-
ються виключно законом, а не будь-яким іншим норма-
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тивно-правовим актом, що юридична відповідальність 
особи має індивідуальний характер, що ніхто не може 
відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визна-
валися законом як правопорушення, та бути двічі при-
тягнений до юридичної відповідальності одного виду за 
одне й те саме правопорушення" (статті 58, 61, пункти 
1, 22 частини першої статті 92 Конституції України).  

Системний аналіз викладених конституційних поло-
жень дає підстави дійти висновку, що за своїм змістом 
пункт 22 частини першої статті 92 Конституції України 
спрямований не на встановлення переліку видів юри-
дичної відповідальності. Ним визначено, що виключно 
законами України мають врегульовуватись засади ци-
вільно-правової відповідальності (загальні підстави, 
умови, форми відповідальності тощо), підстави кримі-
нальної, адміністративної та дисциплінарної відповіда-
льності – діяння, які є злочинами, адміністративними 
або дисциплінарними правопорушеннями (основні 
ознаки правопорушень, що утворюють їх склад), та від-
повідальність за них. У такий спосіб Конституція Украї-
ни заборонила врегульовувати зазначені питання під-
законними нормативно-правовими актами та встанови-
ла, що лише Верховна Рада України у відповідному 
законі має право визначати, яке правопорушення  ви-
знається, зокрема, адміністративним правопорушенням 
чи злочином, та міру відповідальності за нього [7].  

Наведена позиція Конституційного Суду України 
зумовлює висновок, відповідно до якого, види, розміри 
та підстави застосування штрафів у сфері телебачен-
ня і радіомовлення можуть визначатися виключно за-
конами України. 

Згідно з приписами норми, передбаченої у п. 3 ч. 1 
ст. 85 Конституції України закони України приймаються 
Верховною Радою, яка виходячи з положень ч. 1 ст. 75 
основного Закону визнається єдиним органом законо-
давчої влади України [1]. 

Зазначені норми Конституції України одержали офі-
ційне тлумачення в Рішенні Конституційного Суду Укра-
їни у справі N 1-6/2002 від 17.10.2002 року за конститу-
ційним поданням 50 народних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 
104 Конституції України (щодо повноважності Верховної 
Ради України).  

Визначаючи правовий статус Верховної Ради Укра-
їни як єдиного органу законодавчої влади Конститу-
ційний Суд України виходить з того, що народ як носій 
суверенітету і єдине джерело влади здійснює владу 
безпосередньо і через органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування (частина друга статті 
5 Конституції України). При цьому, Верховна Рада 
України визначена в статті 75 Конституції України па-
рламентом – єдиним органом законодавчої влади в 
Україні. Фактично це означає, що Верховна Рада Укра-
їни здійснює законодавчу владу самостійно, без участі 
інших органів [8]. 

Виходячи з наведеної офіційної позиції Конституцій-
ного Суду України щодо правового статусу Верховної 
Ради України можна констатувати, що Конституція 
України пов'язує здійснення законотворчої функції 
(прийняття законів, їх скасування, а також внесення 
змін та доповнень до них) виключно з діяльністю Вер-
ховної Ради України. Водночас, Конституція України так 
само, як і інші акти законодавства України не допускає 
делегування повноважень щодо прийняття законів, 
внесення змін та доповнень до них.  

Розширене тлумачення змісту норм закріплених у 
ч. 1 ст. 75 та п. 3 ч. 1 ст. 85 Конституції України [1] в 

аспекті нормативних підстав юридичної відповідальнос-
ті означає, що лише Верховна Рада України уповнова-
жена визначати засади цивільно-правової відповідаль-
ності (загальні підстави, умови, форми відповідальності 
тощо), підстави кримінальної, адміністративної та дис-
циплінарної відповідальності – діяння, які є злочинами,  
адміністративними або дисциплінарними правопору-
шеннями (основні ознаки правопорушень, що утворю-
ють їх склад), та відповідальність за них.  

Разом з тим, попри дію приписів норм, закріплених у 
ч. 1 ст. 75, п. 3 ч. 1 ст. 85, п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції 
України [1], законодавець за допомогою приписів ст. 71 
та абз. 1 ч. 10 ст. 72 Закону України "Про телебачення і 
радіомовлення" [2] фактично делегував Національній 
раді з питань телебачення і радіомовлення законодавчі 
повноваження в частині визначення розмірів штрафів 
за порушення законодавства в медіа-сфері. 

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 1 Закону України "Про 
національну раду України з питань телебачення і ра-
діомовлення" від 23.09. 1997 р. – № 538/97- ВР: "Націо-
нальна рада є конституційним, постійно діючим колегі-
альним органом, метою діяльності якого є нагляд за 
дотриманням законів України у сфері телерадіомов-
лення, а також здійснення регуляторних повноважень, 
передбачених цими законами" [9].  

Визначаючи повноваження Національної ради Укра-
їни з питань телебачення і радіомовлення вказаний 
вище Закон оминув повноваження щодо встановлення 
розмірів штрафів за порушення законодавства про те-
лебачення та радіомовлення, тим самим залишив не 
вирішеним питання проте, до якої групи функцій нале-
жать повноваження, пов'язані з встановленням розмірів 
адміністративно-господарських санкцій. 

Як слідує зі змісту норми, передбаченої у ч. 4 ст. 7 
Закону України "Про телебачення і радіомовлення": 
"Єдиним органом державного регулювання діяльності у 
сфері телебачення і радіомовлення незалежно від спо-
собу розповсюдження телерадіопрограм і передач є 
Національна рада України з питань телебачення і ра-
діомовлення" [9].  

Співставлення змісту норм закріплених у ч. 1 ст. 1 
Закону України "Про Національну раду України з питань 
телебачення і радіомовлення" та ч. 4 ст. 7 Закону Укра-
їни "Про телебачення і радіомовлення" вказує на те, що 
законодавець пов'язує правовий статус Національної 
ради з питань телебачення і радіомовлення з реаліза-
цією регуляторних повноважень в медіа-сфері, а також 
здійсненням нагляду та контролю за діяльністю теле-
радіоорганізацій. 

Саме реалізацією вказаних повноважень визнача-
ється місце Національної ради з питань телебачення і 
радіомовлення в системі органів державної влади, 
обумовлюються підстави та способи здійснення цим 
органом покладених на нього функцій й завдань. 

В основі діяльності будь-якого суб'єкта владних по-
вноважень перебуває закріплене у ч. 2 ст. 19 Конститу-
ції України правило, згідно з яким: "Органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах пов-
новажень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України" [1]. Покладаючи в основу діяльності 
будь-якого суб'єкта владних повноважень та його поса-
дових осіб зазначене правило, Конституція України тим 
самим обмежила діяльність органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб 
змістом компетенції, визначеної законодавством Украї-
ни та способами її реалізації.  
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Як вже було з'ясовано раніше, реалізація правотворчої 
функції шляхом прийняття законів України з метою врегу-
лювання питань вказаних у ч. 1 ст. 92 Конституції України 
є прерогативою виключно Верховної Ради України. 

В аспекті застосування положень ч. 2 ст. 19, ч. 1 
ст. 75, п. 3 ч. 1 ст. 85 Конституції України [1] визнання 
абз. 10 ч. 1 ст. 72 Закону України "Про телебачення і 
радіомовлення" [2] за Національною радою з питань 
телебачення і радіомовлення повноважень щодо вста-
новлення розмірів штрафів за порушення законодавст-
ва про телебачення і радіомовлення є таким, що не 
узгоджується з правовим статусом цього органу.  

Адже, виходячи зі змісту приписів норм передбаче-
них у ч. 1 ст. 75, п. 3 ч. 1 ст. 85, п. 22 ч. 1 ст. 92 Консти-
туції України, ч.1 та 2 ст. 238, ч. 2 ст. 241 ГК України, 
ч. 1 ст. 1 Закону України "Про телебачення і радіомов-
лення" покладення на Національну раду з питань теле-
бачення і радіомовлення повноважень з встановлення 
розмірів штрафів за порушення законодавства про те-
лебачення і радіомовлення є такими, що виходять за 
межі правового статусу цього суб'єкта владних повно-
важень. Поряд з цим, Конституція України не допускає 
застосування такого способу врегулювання питань 
юридичної відповідальності, як закріплення в нормах 
окремих законів України делегованих повноважень на 
встановлення розмірів санкцій та/або погодження їх 
розмірів з Кабінетом Міністрів України. 

Проведене дослідження правової природи адмініст-
ративно-господарських санкцій, що застосовуються за 
правопорушення в медіа сфері, та повноважень Націо-
нальної ради з питань телебачення і радіомовлення 
щодо встановлення розмірів таких санкцій дає підстави 
констатувати, що законодавець використовуючи конс-
трукцію делегованої правотворчості тим сам порушив 
конституційні засади адміністративної відповідальності 
юридичних осіб, запровадив у національний правовий 
простір додаткові заходи необгрунтованого впливу на 
телерадіоорганізації. Поряд з цим, практика викорис-
тання механізму делегованої нормотворчості може при-
звести до зародження вибіркового підходу до визна-
чення розмірів адміністративно-господарських штрафів, 

які підлягають застосуванню за порушення законодав-
ства про телебачення і радіомовлення, встановлення 
розмірів вказаних санкцій, що не відповідають меті по-
карання суб'єктів медіа ринку.  

Від так, є всі підстави вважати, що положення абз. 1 
ч. 10 ст. 72 Закону України "Про телебачення і радіомо-
влення" в ступають у пряму суперечність з основопо-
ложними конституційними засадами адміністративної 
відповідальності юридичних осіб і підлягає скасуванню, 
як така, що суперечить Конституції України. 
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ПОДЗАКОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТЕЛЕРАДИООРГАНИЗАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ КОНФРОНТАЦИИ И КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ 
В рамках настоящей статьи проведено исследование правовой природы административной ответственности телерадиоорга-

низаций на примере административно-хозяйственных штрафов, предложенно пути ришения проблем, связанных с делегированием 
правотворческих функций по установлению на подзаконном уровне размеров административно-хозяйственных штрафов за право-
нарушения в медиа сфере. 
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economic penalties for offenses in the sphere of media at the by-law level. 

Key words: аdministrative liability, аdministrative and tort law in the information sphere, аdministrative and economic penalties, National 
Council of Ukraine on Television and Radio Broadcasting, broadcaster. 

 
 
 



~ 58 ~  В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817 
 

 

УДК 347.122: 336.763.2 
О. Кологойда, канд. юрид. наук, доц.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 

CПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА АКЦІОНЕРА НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ В УКРАЇНІ 
 

Ця стаття присвячена дослідженню права акціонера та отримання дивідендів та його захисту. Це право підлягає 
захисту із закінченням строку встановленого для виплати оголошених дивідендів. Способами захисту права акціонера 
на отримання дивідендів визначено: 1) визнання права на отримання дивідендів; 2) застосування до акціонерного това-
риства та його посадових осіб відповідальності за невиплату/несвоєчасну виплату дивідендів; 3) припинення корпора-
тивних відносин між головою виконавчого органу та акціонерним товариством; 4) стягнення акціонером заборговано-
сті з оголошених дивідендів в судовому порядку; 5) стягнення заборгованості з оголошених дивідендів у безспірному 
порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса; 6) встановлення судом за позовом акціонера (-ів) факту втрати сис-
теми реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску; 7) визнання недійсними рішень загальних зборів акціо-
нерів; 8) зобов'язання вчинити певні дії, зокрема, надати інформації про діяльність акціонерного товариства. 

Ключові слова: акціонер, дивіденди, право на участь в розподілі прибутку, права акціонерів. 
 

Одним з прав акціонера – власника простих та/або 
привілейованих акцій акціонерного товариства (далі – 
АТ), гарантованим ч. 1 ст. 88 ГК України [1], ч. 1 ст. 116 
ЦК України [2], п. 8 ч. 1 ст. 2, ст.ст. 25, 26, 30 Закону 
України від 17.09.2008 р. "Про акціонерні товариства" 
(далі – Закон "Про АТ") [3], ст. 6, 6-1 Закону України від 
23.02.2006 р. "Про цінні папери та фондовий ринок" [4], 
Принципами корпоративного управління, затверджени-
ми рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 [5] є 
право на отримання дивідендів. 

Науково-теоретичну основу дослідження складають 
праці вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких 
О. М. Вінник, Н. С. Глусь, Є. М. Даниленко, В. В. Долин-
ська, А.І. Камінка, В. В, Лаптев, Д. В. Ломакін, Ю.А. Ме-
телева, О. Є. Молотніков, І. Б. Саракун, А. В. Сорочен-
ко, О. В. Щербина та ін.  

Метою даного дослідження є аналіз недоліків зако-
нодавства, що регламентують порядок реалізації та 
захисту акціонером права на отримання дивідендів і 
судової практики у корпоративних спорах, пов'язаних із 
захистом акціонерами права на отримання дивідендів. 

Для реалізації права на дивіденди необхідна одно-
часна наявність певних обов'язкових умов: 1) джерела 
для виплати дивідендів у вигляді прибутку; 2) прийн-
яття загальними зборами учасників відповідного рі-
шення про розподіл прибутку, визначення строків та 
порядку виплати дивідендів; 3) перебування у статусі 
учасника товариства на момент прийняття рішення 
про виплату дивідендів, а в приватних і публічних ак-
ціонерних товариствах – зазначення суб'єкта в перелі-
ку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на 
дату його складання [6, с. 328 – 329].  

З моменту прийняття загальними зборами АТ рі-
шення про виплату дивідендів останнє вважається 
таким, що оголосило про їх виплату. Рішення загаль-
них зборів породжує безумовне грошове зобов'язання 
АТ змістом якого є зобов'язання АТ виплатити акціо-
неру дивіденди у строк, розмірі та порядку, визначе-
ному статутом та рішенням про виплату дивідендів  
(ч. 1 ст. 509 ЦК України, ст. 30 Закону "Про АТ"). Вико-
нання цього зобов'язання не залежить від таких об-
ставин як подання заяви акціонера про виплату диві-
дендів, банківських реквізитів тощо, оскільки закон 
передбачає право АТ в порядку, встановленому 
НКЦПФР [7] здійснювати виплату дивідендів не тільки 
через депозитарну систему України, але і безпосеред-
ньо акціонерам (п. 5 ст. 30 Закону "Про АТ").  

Як зазначає В. В. Лаптєв до прийняття рішення про 
виплату дивідендів у акціонера немає суб'єктивного 
права на дивіденд, яке можливо реалізувати в судово-
му порядку [8, с. 67]. Акціонер має право вимагати ви-
плати оголошених, але не виплачених у визначений в 
рішенні про виплату (для простих акцій) або в статуті 
(для привілейованих акцій) строк, дивідендів. 

Про реалізацію корпоративних прав, зокрема, права 
на отримання дивідендів, у межах зобов'язальних пра-
вовідносин зазначають в своїх роботах В. В. Долинська 
[9, с. 141], С. Д. Могилевський [10, с. 110], В. І. Цікало 
[11, с. 158]. Д. Ломакін [12, с. 73] та О. Белоусов [13, 
с. 21] вказуючи, що необхідно чітко розмежовувати кор-
поративне (членське) і кредиторське (зобов'язальне) 
право на дивіденд. Так, корпоративне право на диві-
денд виникає з моменту набуття статусу акціонера, 
існує безстроково і представляє собою абстрактну мо-
жливість отримання частини прибутку від діяльності АТ. 
Зобов'язальним же право на дивіденд стає лише після 
прийняття загальними зборами АТ рішення про виплату 
дивідендів, і до цього юридичного факту права вимага-
ти виплати дивідендів акціонер не має. 

Зобов'язання з виплати дивідендів припиняється ви-
конанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК 
України, ч.1 ст. 202, ст. 203 ГК України) та в інших ви-
падках, визначених законом. Закінчення строків випла-
ти, визначених рішенням загальних зборів, не є підста-
вою для припинення зобов'язання. 

Гарантіями права акціонера на отримання дивіден-
дів є: 1) встановлення законом виключно грошової фо-
рми виплати дивідендів (ч. 1 ст. 30 Закону "АТ"); 
2) встановлення законом граничного строку виплати 
оголошених дивідендів (ч. 2 ст. 30 Закону "Про АТ"); 
3) визначення законом кола осіб, які мають право на 
отримання дивідендів – особи, що є акціонерами на 
дату складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів і внесені до нього (абз. 1 ч. 4 ст. 30 
"Про АТ"); 4) рівні права власників одного типу/класу 
акцій на отримання дивідендів якщо загальними збора-
ми акціонерів прийнято рішення про спрямування при-
бутку (частини прибутку) на їх виплату (ч. 1 ст. 30 Зако-
ну "Про АТ", Порядок формування та реалізації дивіде-
ндної політики держави, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 702 
[14]); 5) гарантованість виплати дивідендів за привіле-
йованими акціями за рахунок резервного капіталу то-
вариства або спеціального фонду для виплати диві-
дендів (ч. 4 ст. 19, ч. 2 ст. 30 Закону "Про АТ"); 6) ін-
формування акціонерів АТ про прийняття рішення про 
виплату дивідендів; 7) установлення Кабінетом Мініс-
трів України для господарських організацій, у статут-
ному капіталі якої є корпоративні права держави базо-
вих нормативів відрахування частки прибутку, що 
спрямовується на виплату дивідендів, та граничних 
строків виплати дивідендів на державну частку (ч. 5 
ст. 11 Закону України від 21.09.2006 р. "Про управлін-
ня об'єктами державної власності" [15]).  

Захист права акціонерів на отримання дивідендів 
здійснюється в юрисдикційній – спеціально уповнова-
женими державою на вирішення відповідної категорії 
справ органами у певному процесуальному або поряд-

© Кологойда О., 2016 



ISSN 1728-2195                                    ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 1(102)/2016 ~ 59 ~ 
 

 

ку та в неюрисдикційній формі – учасниками корпора-
тивних правовідносин (акціонерами) без звернення до 
компетентного органу.  

Аналіз законодавства України та судової практики 
дає підстави виділити такі способи захисту права акціо-
нера на отримання дивідендів: 

1) визнання права як спосіб захисту прав та закон-
них інтересів визначене ч. 2 ст. 20 ГК України та ч. 2 ст. 
16 ЦК України. Такий спосіб захисту застосовується, у 
тих випадках, коли  таке право не визнається або оспо-
рюється, зокрема, у справах про визнанні права влас-
ності на акцію, справах, що виникають із правовідносин 
щодо спадкування акцій (наприклад, рішення Придніп-
ровського районного суду м. Черкаси від 24.02.2015 р. у 
справі № 711/12563/14-ц [16] ). Спори про визнання 
права власності на акції не є корпоративними спорами і 
підвідомчі загальними або господарськими судами за-
лежно від суб'єктного складу сторін (п. 1.7 Постанови 
Пленуму ВГСУ №4 від 26.02.2016 р. "Про практику ви-
рішення спорів, що виникають з корпоративних відно-
син" [17] (далі – Постанова Пленуму ВГСУ від 
26.02.3016 р.). Права учасника, які випливають з права 
його участі у цьому товаристві, не є особистими немай-
новими правами у розумінні ст. 100 ЦК України (п. 2.37 
Постанови Пленуму ВГСУ №4 від 26.02.2016 р.). Це є 
корпоративні права (ст. 167 ГК України); 

2) застосування до АТ та його посадових осіб 
відповідальності за невиплату/несвоєчасну ви-
плату дивідендів. Зокрема, до АТ у статутному капі-
талі якого є корпоративні права держави за несвоєчас-
не перерахування дивідендів до Державного бюджету 
України законом передбачено застосування штрафних 
санкцій − пені на суму дивідендів, несвоєчасно сплаче-
них господарським товариством – з підстав, в порядку 
та у розмірах, визначених ст. 11 Закону "Про управлін-
ня об'єктами державної власності" та Наказом Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі від 02.07.2013 р. 
№ 725 "Про затвердження Порядку нарахування пені на 
суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно спла-
чених господарським товариством, у статутному капі-
талі якого є корпоративні права держави, та господар-
ським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, 
паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господар-
ського товариства, частка держави якого становить 
100 відсотків" [18]. Пеня нараховується в розмірі по-
двійної облікової ставки Національного банку України 
від суми недоплати, розрахованої за кожний календар-
ний день прострочення платежу, починаючи з наступно-
го дня після настання строку платежу і по день сплати 
суми дивідендів або частини суми дивідендів включно.  

Застосування штрафних санкцій як способу захисту 
прав та законних інтересів акціонерів як учасників кор-
поративних відносин передбачено ч.2 ст. 20 ГК України 
та ч. 2 ст. 16 ЦК України. І. Б. Саракун з метою захисту 
прав акціонерів на одержання оголошених дивідендів 
було запропоновано як загальне правило до всіх АТ 
встановити в законі санкції за порушення строків ви-
плати оголошених дивідендів у формі індексу інфляції 
за весь час прострочення у розмірі 3 % річних з про-
строченої суми, а також пені у розмірі подвійної обліко-
вої ставки Національного Банку України [19, с. 6].  

Застосування відповідальності до боржника (АТ) за 
порушення строків виплати дивідендів підтримано і 
ВГСУ. Невиплата дивідендів у строки, визначені зако-
ном або установчими документами юридичної особи, є 
порушенням грошового зобов'язання, у зв'язку з яким 
настають правові наслідки, передбачені частиною дру-
гою статті 625 ЦК України (п. 3.4 Постанови Пленуму 
ВГСУ №4 від 26.02.2016 р.). 

Незважаючи на назву ст. 625 ЦК України "Відпові-
дальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'я-
зань", правова природа інфляційних витрат та 3% річ-
них є предметом спору в науці та судовій практиці. Так, 
зокрема, ВГСУ у постанові від 16.11.2011 р. у справі 
№ 42/95 за позовом ПрАТ "Сучасне будівництво" до 
ПАТ "Домобудівельний комбінат №4" [20] вказав, що 
аналіз статті 625 ЦК України вказує на те, що наслідки 
прострочення боржником грошового зобов'язання у 
вигляді інфляційного нарахування на суму боргу та 3 % 
річних не є санкціями, а виступають способом захисту 
майнового права та інтересу, який полягає у відшкоду-
ванні матеріальних втрат кредитора від знецінення 
грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та 
отриманні компенсації (плати) від боржника за користу-
вання ним грошовими коштами, належними до сплати 
кредиторові, а тому ці кошти нараховуються незалежно 
від вини боржника та незалежно від сплати ним не-
устойки (пені) за порушення виконання зобов'язання; 

3) припинення корпоративних відносин між го-
ловою виконавчого органу та АТ внаслідок застосу-
вання дисциплінарно-господарської санкції у формі 
розірвання контракту з керівником суб'єкта господарю-
вання у разі невиплати до 1 липня року наступного за 
звітнім дивідендів за результатами його фінансово-
господарської діяльності [21].  

Припинення правовідношення визнається одним із 
способів захисту інтересів акціонерів ч. 2  ст. 20 ГК 
України та ч. 2 ст. 16 ЦК України. 

Відносини між АТ і головою правління мають по-
двійну правову природу — вони є одночасно трудовими 
і корпоративними. Цей дуалізм породжує низку непрос-
тих і подекуди колізійних питань у процесі встановлен-
ня, реалізації та припинення таких відносин [22; 23]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 167 ГК України під корпорати-
вними відносинами маються на увазі відносини, що 
виникають, змінюються та припиняються щодо корпо-
ративних прав. Виходячи з такого визначення суб'єкта-
ми корпоративних відносин в АТ визнаються тільки АТ 
та акціонери. Однак, І. В. Лукач обґрунтовано, що кор-
поративні відносини можуть виникати те тільки в про-
цесі виникнення, зміни та припинення корпоративних 
прав, але і корпоративного управління. Це дає підстави 
включати до суб'єктів корпоративних відносин і посадо-
вих осіб органів управління АТ [25, с. 4, 14]. 

Відповідно до частини третьої статті 99 ЦК України 
(зі змінами згідно Закона України від 13 травня 2014 р. 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо захисту прав інвесторів" [26]) повноваження 
члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час 
припинені або він може бути відсторонений від вико-
нання своїх повноважень за рішенням наглядової ради, 
якщо статутом товариства це питання не віднесено до 
компетенції загальних зборів. Підстави припинення по-
вноважень голови та/або члена виконавчого органу 
встановлюються законом, статутом, а також контрак-
том, укладеним  з головою та/або членом виконавчого 
органу (ч. 1 ст. 61 Закону "Про акціонерні товариства"). 

Передувало вищезазначеним змінам до ЦК України 
рішення Конституційного Суду України від 12.01.2010 р. 
№ 1-рп/2010 згідно з абзацом другим пункту 1 резолю-
тивної частини усунення члена виконавчого органу то-
вариства від виконання своїх обов'язків, яке передба-
чене ч. 3 ст. 99 ЦК України, не є відстороненням пра-
цівника від роботи в розумінні статті 46 КЗпП України. 
Така форма захисту є специфічною дією носіїв корпо-
ративних прав у відносинах з особою, якій вони довіри-
ли здійснювати управління товариством, і не може роз-
глядатися в площині трудового права, зокрема, в аспе-
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кті статті 46 КЗпП України [26]. На цю позицію спира-
ється і Верховний Суд України, зазначаючи в ухвалі від 
26 січня 2011 р. у справі № 6-48439св10, що передба-
чена ч. 3ст. 99 ЦК форма захисту є специфічною дією 
носіїв корпоративних прав у відносинах з особою, якій 
вони довірили здійснювати управління товариством, і 
не може розглядатися в площині трудового права, а 
рішення уповноваженого органу щодо відсторонення 
(відкликання) таких осіб мають розглядатися не в ме-
жах трудових, а в межах корпоративних правовідносин, 
що виникли між товариством і особами, яким довірено 
повноваження з управління ним [27]. 

Це дає підстави стверджувати, що і в досліджуваних 
відносинах при розірванні договору з головою правлін-
ня АТ у разі невиплати у встановлений строк дивідендів 
за результатами фінансово-господарської діяльності АТ 
мова йде саме про припинення корпоративних, а не 
трудових відносин. Однак підставою є не закон, а підза-
конний нормативно-правовий акт – постанова Кабінету 
Міністрів України, якою оформлено рішення власника 
(держави). Тому зазначену підставу припинення право-
відносин слід включати до статуту АТ, а також  контрак-
ту з головою правління АТ. 

Щодо правової природи санкції у формі розірвання 
контракту  головою правління, то слід зазначити, що така 
санкція не є дисциплінарною санкцією в розумінні діючо-
го законодавства України про працю (Кодекс законів про 
працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII [28]) та відом-
чих актів (дисциплінарних статутів чи положень про дис-
ципліну) як відповідальності посадових осіб та держав-
них службовців за винне порушення трудової дисципліни 
і службових обов'язків. Не відповідає зазначена санкція і 
санкціям, визначеним ГК України. Авторкою в попередніх 
дослідженнях [29] було обґрунтовано необхідність впро-
вадження в господарське законодавство дисциплінарно-
господарських санкцій. В досліджуваному випадку, розі-
рвання контракту з керівником АТ  у разі невиплати диві-
дендів на мою думку також слід визнати дисциплінарно-
господарською санкцією; 

4) стягнення акціонером заборгованості з ого-
лошених дивідендів в судовому порядку. Способом 
захисту прав та законних інтересів акціонерів  в даному 
випадку є відшкодування збитків (ч. 2 ст. 20 ГК України та 
ч. 2 ст. 16 ЦК України). Затвердження річних результатів 
діяльності юридичної особи, порядку розподілу прибутку, 
строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) 
належить до виключної компетенції загальних зборів. У 
зв'язку  цим ВГСУ в п. 3.1 Постанови Пленуму від 
25.02.2016 р. № 4 визначає, що суд має право прийняти 
рішення про стягнення дивідендів лише за наявності 
рішення загальних зборів юридичної особи про спряму-
вання прибутку на виплату дивідендів, на підставі якого 
визначаються розмір належних позивачу – учаснику (ак-
ціонеру, члену) дивідендів, строки та порядок їх виплати. 
Прийняття господарським судом рішення стосовно 
спрямування прибутку (частини прибутку) юридичної 
особи на виплату дивідендів виходить за межі компетен-
ції господарського суду. Якщо загальні збори прийняли 
рішення не розподіляти прибуток товариства, господар-
ський суд не може підміняти вищий орган управління і 
втручатися у його господарську діяльність (п. 35 Поста-
нови № 13 Пленуму Верховного Суду України "Про прак-
тику розгляду судами корпоративних спорів" [30]). 

5) стягнення заборгованості з оголошених 
дивідендів у безспірному порядку на підставі ви-
конавчого напису нотаріуса. Захист прав нотаріу-
сом належить до юрисдикційної несудової форми за-
хисту і здійснюється шляхом вчинення виконавчого 
напису на борговому документі. Ця форма спрямована 

на позасудове стягнення заборгованості коли спір про 
право відсутній. 

Законом України від 19 березня 2015 р. "Про вне-
сення змін до Закону України "Про акціонерні товарис-
тва" [31] ч. 2 ст. 30 Закону "Про АТ" було доповнено 
новим абзацом, який впроваджує спеціальний позасу-
довий спосіб захисту права акціонера у разі невиплати 
АТ у строк визначений ч. 2 ст. 30 Закону "Про АТ" або 
у менший строк, установлений загальними зборами 
АТ, оголошених дивідендів – звернення до нотаріуса 
щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на до-
кументах, за якими стягнення заборгованості здійсню-
ється у безспірному порядку згідно з переліком, вста-
новленим Кабінетом Міністрів України. Впровадження 
цього способу захисту не виключає можливості засто-
сування судової форми захисту права на отримання 
дивідендів, зокрема, у випадку неможливості чи 
ускладнень в отриманні визначених документів, а та-
кож у разі наявності спору про право. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 
2015 р. № 347 "Про внесення зміни до переліку докуме-
нтів, за якими стягнення заборгованості провадиться у 
безспірному порядку на підставі виконавчих написів 
нотаріусів" [32] було доповнено перелік  документів, за 
якими стягнення заборгованості провадиться у безспір-
ному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів 
пунктом 13 в якому визначено документи, що подають-
ся для одержання виконавчого напису. Ці документи 
підтверджують безспірність заборгованості боржника 
перед стягувачем. Безспірність заборгованості та строк, 
що не перевищує трьох років з дня виникнення права 
вимоги є умовами вчинення виконавчого напису нотарі-
усом (Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України, затверджений наказом Міністерства юстиції 
України від 22.02.2012 р. № 296/5 [33]).  

Аналіз  переліку цих документів свідчить, що таким 
документом має бути визначено в Порядку виплати 
акціонерним товариством дивідендів, затверджений 
рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 р. № 391 (далі – По-
рядок № 391) [34] та Порядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України для простих акцій – витяг з 
протоколу загальних зборів АТ, на яких прийнято рі-
шення про виплату дивідендів, для привілейованих 
акцій – витяг із статуту АТ, в якому передбачена випла-
та дивідендів за привілейованими акціями. Стягнення 
за виконавчим написом провадиться в порядку, встано-
вленому цивільним процесуальним законодавством 
для виконання судових рішень та Законом України від 
21.04.1999 р. "Про виконавче провадження" [35]. 

Право на доступ акціонера до  документів, визначе-
них  підпунктами а, б пункту 13 переліку документів, за 
якими стягнення заборгованості провадиться у безспір-
ному порядку, гарантовано ст. 77, 78 Закону "Про АТ" і 
здійснюється протягом 10 робочих днів з дня надход-
ження письмової вимоги акціонера корпоративним сек-
ретарем, а в разі його відсутності – виконавчим  орга-
ном АТ. Виписка з рахунка в цінних паперах депонента 
надається депозитарною установою з якою акціонером 
(депонентом) укладено договір про відкриття і обслуго-
вування рахунка в цінних паперах. 

Однак відповідно до Порядку № 391 повідомлення, 
надсилається АТ особам, які мають право на отриман-
ня дивідендів, лише у випадку виплати дивідендів АТ 
безпосередньо акціонеру. При виплаті дивідендів через 
депозитарну систему таке повідомлення не надсила-
ється. Надання повідомлення може бути ускладнене, 
якщо воно не надсилалось АТ акціонеру або було втра-
чено/зіпсовано. Ст. 78 Закону "Про АТ" не гарантує 
права на отримання такого документа або його дубліка-
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та. Крім того, зміст цього документа на мою думку дуб-
лює відомості¸ визначені протоколом загальних зборів 
на яких прийнято рішення про виплату дивідендів. У 
зв'язку з цим, пропоную пп. г) пункту 13 виключити, а 
надання протоколу загальних зборів (витягу) на яких 
прийнято рішення про виплату дивідендів для власни-
ків простих акцій визнати обов'язковим. 

Документом, що підтверджує факт неперерахування 
дивідендів є виписка з рахунку стягувача в установі 
банку. Проте, необхідно було б вказати, що це виписка 
з банківського рахунку стягувача, зазначеного в перелі-
ку осіб, які мають право на отримання дивідендів. По-
рядок № 391 передбачає, що у разі якщо перелік осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, не містить 
інформації про банківський рахунок, виплата дивідендів 
АТ здійснюється шляхом поштових переказів на адреси 
акціонерів, зазначені в зазначеному переліку. В такому 
випадку стягувач не зможе надати виписку з рахунка в 
установі банку. Отже, підпункт д) пункту 13 Постано-
ви Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. 
№ 347 "Про внесення зміни до переліку документів, за 
якими стягнення заборгованості провадиться у безспір-
ному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів" 
слід доповнити словосполученням наступного змісту: 
довідка про не одержання акціонером (його уповнова-
женою особою) поштового переказу від АТ з пошто-
вого відділення ДП поштового зв'язку "Укрпошта", яке 
обслуговує мешканців, що проживають за адресою 
акціонера, зазначеною в переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів.  

Необхідність надання засвідченої стягувачем копії 
письмової вимоги про усунення порушення, що спричи-
нило невиплату дивідендів, та документів, які підтвер-
джують, що вона була надіслана боржнику, свідчать 
про обов'язковий досудовий порядок вирішення спору 
про стягнення оголошених дивідендів; 

6) встановлення судом за позовом акціонера (-ів) 
факту втрати системи реєстру власників імен-
них цінних паперів певного випуску з метою віднов-
лення емітентом інформації про власників іменних цін-
них паперів певного випуску (реєстру власників іменних 
цінних паперів). Зазначена категорія справ належить до 
позовів про встановлення фактів, що мають юридичне 
значення (ст. 256 – 259 ЦПК України). Наприклад, рі-
шенням Святошинського районного суду м. Києва від 
26.04.2010 р. у справі №2-1029 -1/10 за позовом фізич-
них осіб – акціонерів до АТЗТ "Капітал-транс", треті 
особи: ДКЦПФР, ТОВ "Роялті-Реєстр" про встановлен-
ня факту втрати реєстру та зобов'язання вчинити від-
повідні дії позов, задоволено частково; встановлено 
факт утрати системи реєстру акціонерів АТЗТ "Капітал-
транс" без можливості її відновлення власними силами 
реєстроутримувача [36]. Механізм відновлення системи 
реєстру на підставі рішення суду про встановлення фа-
кту втрати системи реєстру власників іменних цінних 
паперів певного випуску, що набрало законної сили, 
врегульовано рішенням НКЦПФР від 24.06.2014 р. 
№ 805 "Про затвердження Порядку забезпечення інте-
ресів власників іменних цінних паперів у разі відсутності 
документів системи реєстру власників іменних цінних 
паперів певного випуску" [37]; 

7) визнання недійсними рішень загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради товариства, інших 
органів управління товариства, якщо таке рішення не 
відповідає вимогам законодавства та порушує права чи 
законні інтереси учасника (акціонера) товариства (ч. 2 
ст. 20 ГК України, ст. 50 Закону "Про АТ").  

Рішення загальних зборів про розподіл прибутку та 
виплату дивідендів, прийняте з дотриманням компете-

нції органу управлення товариством і при наявності кво-
руму, є законною підставою виникнення суб'єктивного 
права акціонера на дивіденд. Рішення загальних зборів 
учасників (акціонерів, членів) та інших органів юридичної 
особи не є правочинами у розумінні статті 202 ЦК Украї-
ни. Зазначені рішення є актами ненормативного харак-
теру (індивідуальними актами), тобто офіційними пись-
мовими документами, що породжують певні правові нас-
лідки, які спрямовані на регулювання господарських від-
носин і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих 
відносин (п. 2.12 Постанови Пленуму від 25.02.2016 р. 
№ 4). Вони є дійсними, якщо у судовому порядку не буде 
встановлено інше (п. 10, 39 Постанови Пленуму Верхов-
ного суду України №13 від 24.10.2008 р. "Про практику 
розгляду судами корпоративних спорів"). 

Право на звернення до суду з позовом про визнання 
недійсними рішень органів управління товариства ма-
ють лише ті його акціонери, які були акціонерами на 
дату прийняття рішення, що оскаржується. Вимоги 
акціонера про визнання недійсним рішення органу 
управління товариства не підлягають задоволенню, 
якщо на момент його прийняття позивач ще не набув 
права власності на акції, оскільки його корпоративні 
права не могли бути порушеними (п. 19 Постанови 
Пленуму ВСУ №13 від 24.10.2008 р. "Про практику роз-
гляду судами корпоративних спорів"). Відповідачем у 
таких справах є господарське товариство, а не його 
учасники (акціонери). 

Безумовною підставою для визнання недійсними 
рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою 
закону є: прийняття загальними зборами рішення за 
відсутності кворуму для проведення загальних зборів 
чи прийняття рішення; прийняття загальними зборами 
рішень з питань, не включених до порядку денного за-
гальних зборів товариства; прийняття загальними збо-
рами рішення про зміну статутного капіталу товариства, 
якщо не дотримано процедури надання акціонерам 
(учасникам) відповідної інформації; відсутність прото-
колу загальних зборів АТ, підписаного головою і секре-
тарем зборів. При вирішенні питання про недійсність 
рішень загальних зборів у зв'язку з порушеннями, до-
пущеними під час скликання та проведення загальних 
зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці 
порушення могли вплинути на прийняття загальними 
зборами відповідного рішення та факт порушення оска-
ржуваним рішенням прав та законних інтересів позива-
ча – учасника (акціонера) товариства. Якщо за резуль-
татами розгляду справи такого порушення не встанов-
лено, у господарського суду відсутні підстави для задо-
волення позовних вимог (п. 18, 19 Постанови Пленуму 
Верховного суду України №13 від 24.10.2008р. "Про 
практику розгляду судами корпоративних спорів", п. 2.13, 
Постанови Пленуму ВГСУ від 25.02.2016 р. № 4). 

Не може бути визнано недійсним рішення загальних 
зборів учасників (акціонерів) товариства з тих підстав, 
що його прийнято загальними зборами з питань, відне-
сених до компетенції інших органів товариства (нагля-
дової ради, виконавчого органу тощо), оскільки стат-
тею 98 ЦК України прямо передбачено право загальних 
зборів учасників товариства приймати рішення з усіх 
питань діяльності товариства. Положення установчих 
документів товариства, які обмежують це право, засто-
суванню не підлягають. Права учасника (акціонера) 
товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок 
недотримання вимог закону про скликання і проведення 
загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у за-
гальних зборах, належним чином підготуватися до роз-
гляду питань порядку денного, зареєструватися для 
участі у загальних зборах тощо. 
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При вирішенні спорів про визнання недійсними рі-
шень загальних зборів господарського товариства з під-
став недопущення до участі в них акціонерів (учасників) 
товариства судам необхідно з'ясувати, чи могла їх відсу-
тність (або наявність) істотно вплинути на прийняття 
рішення, яке оскаржується (п. 21 Постанови Пленуму 
Верховного суду України №13 від 24.10.2008 р. "Про 
практику розгляду судами корпоративних спорів"). 

У судовому порядку недійсним може бути визнано 
саме рішення загальних зборів учасників або іншого 
органу управління, а не протокол загальних зборів то-
що. Протокол є документом, який фіксує факт прийнят-
тя рішення органом управління АТ, і не є актом за зміс-
том статті 20 ГК України (п. 20, 39 Постанови Пленуму 
Верховного суду України №13 від 24.10.2008 р. "Про 
практику розгляду судами корпоративних спорів");  

8) зобов'язання вчинити певні дії, зокрема, на-
дати інформацію про діяльність АТ (ст. 116 ЦК, ч. 1 
ст. 88 ГК, ст. 78 Закону "Про АТ"). Документи, які нада-
ються акціонерам, в тому числі необхідні для реалізації 
права на отримання або стягнення дивідендів, перевір-
ки правильності визначення їх розміру визначаються ст. 
36 Закону "Про АТ". АТ забезпечує кожному акціонеру 
доступ до документів, визначених пп. 1-3, 5-11, 13, 14, 
16 і 17 ч. 1 ст. 77 Закону "Про АТ". Зі змісту ст. 9 Закону 
"Про інформацію" суди не вправі зобов'язувати товари-
ство надати інші документи про діяльність товариства, 
оскільки це є незаконним втручанням у внутрішню гос-
подарську діяльність товариства. Учасник (акціонер) 
товариства може вимагати надання інформації про дія-
льність товариства з дати, коли він набув статусу учас-
ника (акціонера). У разі, якщо товариством визначено 
порядок доступу до інформації про діяльність товарис-
тва відповідно до вимог ст.ст. 33, 35 Закону України 
"Про інформацію" [38] та роз'яснень ДКЦПФР від 
29 жовтня 2002 р. № 5 "Про порядок застосування пун-
кту "г" статті 10 Закону України "Про господарські това-
риства" [39], акціонер товариства може реалізувати 
своє право на отримання інформації в установленому 
порядку (п. 36, 37 Постанови Пленуму ВСУ №13 від 
24.10.2008 р. "Про практику розгляду судами корпора-
тивних спорів").  

Учасник (акціонер) товариства може вимагати надан-
ня інформації про діяльність товариства з дати, коли він 
набув статусу учасника (акціонера). Водночас закон не 
встановлює обмежень щодо періоду часу, за який учас-
ник товариства має право отримувати інформацію. Чин-
ним законодавством не передбачено обов'язку товарис-
тва надавати учаснику запитувану ним інформацію в 
письмовому вигляді (у вигляді ксерокопій), а лише вста-
новлено обов'язок надавати учаснику товариства для 
ознайомлення визначену законом інформацію, з якої вже 
сам учасник має право робити виписки, фотографії, копії 
(п. 2.33 Постанови Пленуму від 25.02.2016 р. № 4 "Про 
деякі питання практики вирішення спорів, що виникають 
з корпоративних правовідносин"). 

Верховний Суд України в п. 10 постанові Пленуму 
Верховного суду України №13 від 24.10.2008 р. "Про 
практику розгляду судами корпоративних спорів" звер-
тає увагу судів при вирішенні корпоративних спорів на 
неможливість застосування таких способів захисту прав 
та законних інтересів осіб, не передбачених чинним 
законодавством, зокрема статтею 16 ЦК та статтею 20 
ГК, та не випливають із положень законодавства. У 
зв'язку з цим не підлягають задоволенню позови про 
визнання рішень загальних зборів правомочними, таки-
ми, що відбулися; реорганізації такою, що відбулася; 
рішень загальних зборів дійсними; рішень загальних 
зборів такими, що підлягають виконанню, про зміну су-

дом місця проведення загальних зборів як такі, що не 
відповідають можливим способам захисту прав та інте-
ресів. Господарський суд встановивши, що предмет 
позову не відповідає встановленим законом способам 
захисту прав, повинен відмовити в позові, а не припи-
нити провадження у справі у зв'язку з тим, що спір не 
підлягає вирішенню в господарських судах України. 

Висновки. Право на одержання дивідендів виникає 
у акціонера з дня прийняття загальними зборами рі-
шення про виплату дивідендів (за простими акціями) 
або з 1 січня року, наступного за звітнім (за привілейо-
ваними акціями) і діє протягом строку, визначеного рі-
шенням загальних зборів або статутом для виплати 
дивідендів за відповідний рік.  

Акціонер має право вимагати виплати оголошених, 
але не виплачених, дивідендів зі спливом строку вста-
новленого для виплати дивідендів.  

Способами захисту права акціонера на отримання 
дивідендів є: 1) визнання права на отримання дивіден-
дів; 2) застосування до АТ та його посадових осіб від-
повідальності за невиплату/несвоєчасну виплату диві-
дендів; 3) припинення корпоративних відносин між го-
ловою виконавчого органу та АТ; 4) стягнення акціоне-
ром заборгованості з оголошених дивідендів в судово-
му порядку; 5) стягнення заборгованості з оголошених 
дивідендів у безспірному порядку на підставі виконав-
чого напису нотаріуса; 6) встановлення судом за позо-
вом акціонера (-ів) факту втрати системи реєстру влас-
ників іменних цінних паперів певного випуску; 7) ви-
знання недійсними рішень загальних зборів акціонерів; 
8) зобов'язання вчинити певні дії, зокрема, надати ін-
формації про діяльність АТ. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ В УКРАИНЕ. 
Эта статья посвящена исследованию правовых способов защиты права акционера и получения дивидендов. Это право подлежит 

защите с истечением срока установленного для выплаты объявленных дивидендов. Способами защиты права акционера на получе-
ние дивидендов являются: 1) признание права на получение дивидендов; 2) привлечение акционерного общества и его должностных 
лиц к ответственности за невыплату / несвоевременную выплату дивидендов; 3) прекращение корпоративных отношений между 
главой исполнительного органа и акционерным обществом; 4) взыскание акционером задолженности по объявленным дивидендам в 
судебном порядке; 5) взыскание задолженности по объявленным дивидендам в бесспорном порядке на основании исполнительной 
надписи нотариуса; 6) установление судом по иску акционера (-ов) факта утраты системы реестра владельцев именных ценных бу-
маг определенного выпуска; 7) признания недействительными решений общего собрания акционеров; 8) обязательства совершить 
определенные действия, в частности, предоставить информации о деятельности акционерного общества. 

Ключевые слова: акционер, дивиденды, право на участие в распределении прибыли, права акционеров. 
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THE SHAREHOLDERS' RIGHT TO DIVIDENDS PROTECTION WAYS IN UKRAINE 

This article is devoted to the shareholder's right to dividends and the protection of this right. The right  to dividends is to be protected expiry of 
the term fixed for the payment of declared dividends. 

The protection ways of the shareholder's right to dividends are highlighted, such as: 1)  the shareholder's right to dividends acceptance; 2) the 
application of the liability to the company and its officials for non-payment / late payment of the dividends; 3) the corporate relationships' termina-
tion between the manager and the company; 4) shareholder's litigation for the declared dividends' debt; 5) the indisputable collection of the de-
clared dividends' debt based on the notary executive; 6) shareholder's litigation for the acceptance of the securities holders system registry loss; 
7) the invalidation of the shareholders general meeting decisions; 8) the commitment to do certain actions, in particular, to provide information 
about the companie's activity.  

Key words: to share in profits, shareholder, dividends, shareholder's rights. 
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ПРИНЦИП ВСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОЇ ІСТИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
 

У статті розглянуто принцип встановлення істини у справі як один з принципів цивільного процесуального пра-
ва. Проаналізовано сучасні доктринальні підходи до розуміння характеру істини, що встановлюється в суді, дослі-
джено її зміст, обґрунтовано, що термін "судова істина" найбільш точно відображає і характеризує це явище. 

Ключові слова: істина, судова істина, цивільне судочинство. 
 

Всебічне і повне з'ясування обставин справи в науці 
цивільного процесуального права пов'язується із прин-
ципом встановлення істини. Радянська процесуальна 
доктрина оперувала терміном "об'єктивна істина", од-
нак з прийняттям 02 лютого 1996 року Закону України 
"Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесу-
ального кодексу України" введені ним норми змінили 
співвідношення доказової діяльності сторін і активних 
повноважень суду в сфері процесуального пізнання [1, 
c. 91]. Активність та ініціатива суду в доказовій діяльно-
сті має місце у деяких категоріях справ окремого про-
вадження, проте в цілому змагальні засади цивільного 
судочинства залишили за судом функцію із створенню 
сприятливих умов для здійснення доказування особа-
ми, які беруть участь у справі. 

У сучасній доктрині методологічне обґрунтування 
можливості і необхідності встановлення істини у справі є 
одним з найбільш обговорюваних питань, починаючи з 
власне терміну, який слід вживати замість поняття  
"об'єктивна істина", закінчуючи змістом цього процесуа-
льного явища. Істина, що встановлюється в суді, стала 
об'єктом дослідження у багатьох наукових працях украї-
нських процесуалістів та учених з країн ближнього зару-
біжжя, серед яких С. Амосов, В. Андрійцьо, О. Боннер,  
О. Воронов, Г. Жилін, В. Новицький, Е. Мурад'ян, Г. Осо-
кіна, Т. Таранова, Г. Тимченко. В теоретичну основу цієї 
статті покладені сучасні публікації й інших авторів, які 
розглядають проблему істини у цивільному судочинстві.  

Поділяючи точку зору, що повне і всебічне встанов-
лення обставин справи є незмінною метою цивільного 
судочинства, а відтак встановлення істини у справі за-
лишається принципом цивільного процесуального пра-
ва, вважаю за необхідне проаналізувати характер такої 
істини, встановити її зміст, що і є метою цієї статті. 

Після введення в дію положень про змагальні заса-
ди судочинства відношення до істини в правосудді на 
якийсь час розмежувало тих, хто переконаний у непе-
рехідній цінності принципу істини, і тих, хто опанував 
нове її розуміння [2, c. 100]. 

Деякі з науковців сприйняли законодавчі нововве-
дення як припинення існування цього принципу в ціло-
му [3, c. 124], вважаючи, що змагальність за своїм зміс-
том не є процесуальним інструментом встановлення 
істини, оскільки суд не зобов'язаний здійснювати захо-
ди щодо з'ясування всіх обставин цивільної справи, 
прав та обов'язків сторін [4, c. 193]. Окремі дослідники 
обґрунтовують потребу у відмові від принципу істини як 
основної мети доказування і процесу в цілому, оскільки 
спір про досягнення якоїсь істини в процесі судового 
пізнання має ідеологічний характер і є безпредметним. 
Виходячи з соціальної функції суду та його суспільного 
призначення, метою доказування є обґрунтованість 
правової та фактичної складової судового акта [5, c. 8-
9]. На думку В. А. Новицького, принцип об'єктивної істи-
ни не пройшов перевірку часом як категорія дидактич-
ного матеріалізму [6, c. 62, 101]. 

Проте, як вірно зауважують інші правознавці, зміни-
лася концепція цивільного процесуального законодав-
ства з точки зору дії принципу змагальності як механіз-

му досягнення істини, проте не відбулася відмова від 
цієї мети правосуддя [7, c. 8]; досягнення вірних знань 
про факти дійсності залишається невід'ємною рисою 
правосуддя [8, c. 81]; змагальність не є перешкодою в 
досягненні знань про дійсні обставини справи [9, c. 70]; 
законодавець справедливо відмовився від панівної ролі 
суду у встановленні істини у справі, в сучасному проце-
сі змагальність судочинства в її споконвічному і дійсно-
му розумінні повинна стати основним інструментом 
встановлення істини в правосудді [10, c. 60]. За крас-
номовним висловом судді Федерального суду Австралії 
Рея Фінкелштейна, суд є своєрідним полем бою сторін і 
саме істина повинна бути єдиним, що залишиться стоя-
ти після того, як осяде пил [11, c. 135-136]. 

Принцип встановлення істини випливає з ряду норм 
ЦПК: суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню об-
ставин справи (ч. 4 ст. 10), досліджує в судовому засі-
данні докази, подані на обґрунтування заявлених вимог 
чи заперечень або інших обставин, які мають значення 
для вирішення справи (ст. 179), здійснює повернення 
до з'ясування обставин справи або дослідження нових 
доказів, якщо така необхідність виникає під час судових 
дебатів (ст. 194), після виходу до нарадчої кімнати по-
новлює судовий розгляд для додаткової перевірки об-
ставин шляхом повторного допиту свідків чи вчинення 
іншої процесуальної дії (ч. 2 ст. 195), а під час ухвален-
ня рішення вирішує питання, чи мали місце обставини, 
якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та інші 
фактичні дані, які мають значення для вирішення спра-
ви (п. 1, 2 ч. 1 ст. 214). Всі зазначені норми скеровують 
діяльність суду на встановлення істини у справі, а реа-
лізація судом приписів цих норм сприяє досягненню 
завдань цивільного судочинства. 

Чимало дослідників і сьогодні продовжують говори-
ти про потребу у встановленні саме об'єктивної істини у 
доказуванні, обґрунтовуючи, що існування об'єктивної 
істини в цивільному процесі визначається сутністю пра-
восуддя [12, c. 731], при правильній організації судового 
розгляду справи принципи змагальності та об'єктивної 
істини доповнюють один одного [13, c. 58], відповідно 
до принципу змагальності суд повинен створювати всі 
необхідні умови для встановлення об'єктивної істини 
[14, c. 412], і якби перед судом не була поставлена ме-
та встановлення об'єктивної істини, було б неможливим 
досягнення відносної істини, яка здебільшого досяга-
ється судочинстві [15, c. 252]. 

Такій позиції протистоїть висновок про те, що об'єк-
тивна (абсолютна) істина існувати не може і було б пе-
ребільшенням вірити в те, що в процесі завжди спира-
ються на істину, оскільки мова йде не про абсолютний 
концепт, а тільки про вищий ступінь переконання [16, 
c. 194]. На думку Г. О. Жиліна, термін "об'єктивна істина" 
несе на собі певний ідеологічний відбиток минулого, коли 
йому надавалося значення принципу, що зобов'язує суд 
в усіх випадках, незалежно від позиції сторін, забезпечи-
ти точне і повне знання про обставини справи. Істина, що 
встановлюється, повинна бути об'єктивною в тому розу-
мінні, що вона відображає факти реальної дійсності [17, 
c. 440-441]. Можна об'єктивно відкрити дійсні обставини 
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судової справи, але це буде лише половина шляху до 
істини, важливі також наслідки розумової діяльності суд-
ді, що полягає в оцінці обставин і фактів, формуванні 
внутрішнього переконання – інтелектуального продукту, 
виробленого мисленням [18, c. 103].  

Істиною у цивільному судочинстві є відповідність 
знань суду фактичним обставинам справи в їх правовій 
оцінці. Ці знання не повинні ґрунтуватися на абсолютно 
всіх деталях і подробицях реальної дійсності: у право-
відносинах сторін може бути багато фактів, які об'єктив-
но існують, проте не впливають на юридичну кваліфіка-
цію правовідносин, не пов'язані з підтвердженням позов-
них вимог чи заперечень проти них. Досягнення повних і 
всебічних знань про обставини справи означає підтвер-
дження належними і допустимими доказами саме тих 
обставин, на підставі яких встановлюється правомірність 
позовних вимог чи обґрунтованість заперечень проти 
позову, які дають змогу визначити правовідносини між 
сторонами і дати юридичну оцінку цим правовідносинам. 
А відтак істина, яка існує в реальності, та істина, яку не-
обхідно встановити для ухвалення законного і обґрунто-
ваного рішення, мають різний зміст. Істина, що встанов-
люється шляхом судового доказування, не є об'єктивною 
вже в силу того, що в суді встановлюються не всі обста-
вини, а лише ті, які мають значення для справи. 

Еволюція цивільного процесуального права у сфері 
змагальності зумовила численні наукові пошуки, метою 
яких було з'ясування характеру істини, що встановлю-
ється у цивільному судочинстві. Наукова полеміка з цьо-
го приводу поки не увінчалася виробленням спільної 
позиції та однозначним вибором терміну, який слід вико-
ристовувати замість "об'єктивної істина", що дозволяє 
приєднатися до дискусії та висловити власний підхід.  

Сприйняття об'єктивної істини як чогось абсолютного 
і в силу цього недосяжного дозволило деяким дослідни-
кам дійти висновку, що істина, яка встановлюється в су-
ді, є відносною. Істина, маючи об'єктивний зміст, суб'єк-
тивна за формою. Методом її досягнення у цивільному 
процесі виступає змагання сторін, які мають рівні права в 
поданні доказів, що переконують суддю в квазіістині. Суд 
обґрунтовує своє рішення лише на доказах, поданих 
сторонами, і не має права збирати докази на користь 
будь-якої з них. Відповідно, істина, що досягається су-
дом, є відносною – відносно тих доказів, які подали сто-
рони [19, c. 81, 82]. Процес пізнання завжди є суб'єктив-
ним, що означає певні похибки в знаннях про подію, яка 
пізнається. Окрім того, відображення подій, що існували 
в минулому, характеризується різною варіативністю в 
силу природнього викривлення інформації, а у виключ-
них випадках, при фальсифікації доказів – їх повну не-
відповідність дійсності. Тому здебільшого в судочинстві 
досягається лише відносна істина [15, c. 252]. Відносний 
характер істини відображається в таких її властивостях: 
1) абсолютна істина недоступна, оскільки, як правило, 
досліджується (пізнається) істинність події чи дії минуло-
го; 2) істина пізнається стосовно категорій хибності та 
помилки; 3) уявлення про істину можуть змінюватися, 
тому що істина – це уявлення на основі знань, а знання 
можуть змінюватися в залежності від джерела інформа-
ції і мислення відповідної особи [6, c. 109]. 

Відомою в юридичній науці є і концепція формаль-
ної істини: як вважають автори, що обстоюють цю точку 
зору, формальна істина властива змагальній формі 
судочинства і протиставляється об'єктивній істині [20, 
c. 129-130]. Т. С. Таранова відзначає, що в процесі до-
казування здійснюється пошук об'єктивної істини, проте 
не виключається і застосування формальної істини: 
встановивши, що визнання позову не порушує закон і 

права інших осіб, суд може ухвалити рішення на під-
ставі доказів, поданих позивачем, не з'ясовуючи інших 
обставин справи [21, c. 141, 140]. Як обґрунтовує  
В. Д. Андрійцьо, встановлення обставин цивільної 
справи тісно переплітається із метою розумової діяль-
ності – встановленням формальної істини, оскільки в 
рамках судового доказування мають бути встановлені 
обставини цивільної справи відповідно до того, як вони 
мали місце насправді, але із використанням виключно 
цивільних процесуальних засобів, які в одних випадках 
можуть дати достовірне знання, в інших – вірогідне, а в 
третіх – хибне. Причому саме в останньому випадку 
(наприклад, при дії фікції) суб'єкт доказування повинен 
поводитися так, ніби він отримав достовірне знання, що 
відповідає об'єктивній реальності [22, c. 28]. 

Розуміння істини як чогось формального у право-
знавстві часто сприймається критично, оскільки фор-
мальна істина не обов'язково є істиною в дійсному ро-
зумінні, це лише припущення про те, що за наявності 
певних формальних умов відповідні висновки і суджен-
ня є істинними. В реальності вони можуть такими і не 
бути, оскільки вони відображають не достовірне, а ли-
ше імовірне знання про обставини справи [17, c. 443].  

В силу того, що досягнення істини в цивільному 
процесі знаходиться у тісному взаємозв'язку з юридич-
ною діяльністю, окремим науковцям це дало підстави 
вважати, що така істина є юридичною [23, c. 8]. Виді-
лення юридичної істини замість об'єктивної не мало 
широкого поширення у доктрині цивільного процесуа-
льного права, адже будь-який результат судового пі-
знання є юридичною істиною, незалежно від встанов-
лення судом дійсних обставин справи [24, c. 177-178]. 
О. Т. Боннер розмежовує фактичну та юридичну істини 
в цивільному судочинстві: фактична (об'єктивна) істи-
на полягає у встановленні реальних, таких, що відпо-
відають дійсності, обставин справи на основі усесто-
роннього і повного дослідження належних і допусти-
мих доказів, юридична – у правильному застосуванні 
законодавства до вірно встановлених судом правовід-
носин сторін [25, c. 64]. С. І. Захарцев доволі жорстко 
критикує юридичну істину як таку, зазначаючи, що, 
коли йдеться про юридичну істину, під нею, швидше за 
все, слід розуміти судове рішення, яке здалося най-
більш підходящим для конкретної ситуації; слово "іс-
тина" у цьому словосполученні, напевно, було обране 
із коректності до правосуддя, і якщо слово "істина" 
важливе, то швидше слід вживати термін "умовна іс-
тина", який підкреслюватиме умовність і можливу не-
точність знань, що криються за ним [26, c. 148]. 

В зарубіжній процесуальній доктрині щодо принципу 
встановлення істини у справі також пропонуються різні 
формулювання. Відомим є термін "формальна правова 
істина", під якою розуміють всі встановлені факти в їх 
узгодженні з існуючою істиною [27, c. 498]. У польській 
науці зазначається про відсутність законодавчого закрі-
плення принципу встановлення істини [28, c. 60-61] та 
здійснюється співставлення матеріальної (об'єктивної) 
істини [29, c. 55] з формальною (судовою) [30, c. 118, 
126]. Болгарська дослідниця В. Попова критично ста-
виться до того, що в наукових працях досі широко вжи-
ваються терміни "об'єктивна істина" і "формальна істина", і 
оперує терміном "принцип затвердження істини" [31, c. 45-
49], уникаючи вжиття будь-яких прикметників, які позначу-
ють цю істину. В італійських публікаціях можна побачити 
вжиття терміну "юридична істина" [32, c. 501]. 

Сутність істини, яка встановлюється в результаті до-
казування в цивільному судочинстві, найбільшою мірою 



~ 66 ~  В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817 
 

 

розкривається крізь призму терміну "судова істина", що 
вказує на суб'єкта, який отримує підсумкове знання. У 
справі не завжди потрібно установити найдрібніші по-
дробиці все те, що мало місце в минулому. Необхідним є 
головне, істотне, без чого неможлива правильна кваліфі-
кація і винесення судового акту, який відповідає встано-
вленим вимогам [33, c. 9-10]. Хоча питання термінології 
не є вирішальним в науці, використання терміну "судова 
істина" дозволить відобразити специфіку методів і засо-
бів досягнення цієї істини [9, c. 74].  

Як справедливо відмічається в наукових працях, 
сторони більше заінтересовані у виграші справи, ніж у 
сприянні суду у встановленні істини [34, c. 2]. Дійсно, 
істина у справі потрібна не сторонам і третім особам, а 
суду. Судову істину складають пізнання реальних фак-
тів, обставин, станів, відносин, які становлять суть 
справи, їх адекватне тлумачення і визначення юридич-
ного змісту, значення з позиції закону [2, c. 85]. 

Принцип судової істини обумовлюється такою пове-
дінкою суду в процесі розгляду і вирішення справи, яка 
спрямована на встановлення юридичних фактів і оцінку 
доказів із дотриманням встановлених законом правил, 
тому судові акти вважаються істинними, поки не дове-
дено протилежне [35, c. 139]. Істина конфлікту найбіль-
шою мірою відома сторонам матеріальних правовідно-
син, і якби вони були заінтересовані у встановленні 
істини, судовий захист не був би їм потрібен, позивач і 
відповідач самостійно вирішили б спір. Кожна сторона 
викладає істину у власному баченні і заінтересована в 
тому, щоб суд визначив істинними ті обставини, на які 
вона посилається [36, c. 398].  

Чиє доказування буде більш ефективним, та істина і 
буде встановлена. Якщо сторона не виявляє активності 
в доказовій діяльності, не користується своїми процесуа-
льними правами з подання доказів, не виконує тягар до-
казування, судом будуть встановлені тільки ті обставини, 
які підтверджуються доказами іншої сторони. Така істина 
ніколи не об'єктивна, встановлені у справі юридичні фак-
ти можуть відображати лише частину об'єктивної дійсно-
сті. Тому істина, яка встановлюється в суді, обмежена не 
лише обставинами, які мають значення для справи, а й 
результатами доказової діяльності сторін. У зв'язку з цим 
термін "судова істина" є таким, що найбільш точно відо-
бражає і характеризує це явище. 

Шлях від імовірності до судової істини включає в се-
бе визначення предмета доказування у справі, доказо-
ву діяльність сторін, сприяння суду у витребуванні до-
казів, визначення належності і допустимості кожного 
доказу, дослідження й оцінку доказів. Судова істина 
означає досягнення відповідності висновків суду вста-
новленим обставинам справи. 
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
У статті розглядаються різні підходи до визначення поняття "бюджет", "бюджетна система", "місцевий бю-

джет", а також визначені особливості побудови і функціонування бюджетної системи України. Проаналізовано по-
няття "бюджетної системи", звернуто увагу на її співвідношення з поняттям бюджетного устрою. 

Ключові слова: бюджет, бюджетна класифікація, бюджетна система, бюджетний устрій, фінансова система, фі-
нансові ресурси, бюджет міста обласного значення. 

 
Актуальність. У зв'язку з функціонуванням держав-

ного і місцевих бюджетів, а також з ускладненням еко-
номіко-політичних відносин у сучасній Україні все біль-
ше актуальними стають питання, що стосуються особ-
ливої підгалузі фінансового права – бюджетного права. 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку 
держави вимагає поглибленого розуміння ролі держав-
ного бюджету в фінансовій системі держави, поліпшен-
ня прозорості та зрозумілості бюджету для громадсько-
сті, підвищення якості надання державних послуг та 
ефективності використання коштів бюджету. Однією з 
проблем розвитку місцевого самоврядування в Україні 
є обмеженість фінансових ресурсів, які не повною мі-
рою забезпечують виконання повноважень, делегова-
них державою органам місцевого самоврядування. По-
ряд із необхідністю перегляду податкової бази для збі-
льшення власних доходів місцевих бюджетів, існує по-
треба у підвищенні ефективності та результативності 
використання наявних бюджетних коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика державного та місцевого бюджету вже не 
одне десятиліття займає значне місце у наукових до-
слідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених. Значний 
внесок в розробку основ формування і ефективного 
використання бюджетних коштів внесли такі вітчизняні 
вчені юристи як: Л. Воронова, О. Музика-Стефанчук,  
О. Орлюк, Н. Пришва, Н. Якимчук; та економісти, як:  
В. Андрущенко, Е. Алаєв, П. Алампієв, В. Базилевич,  
Л. Баластрик, В. Бєлопольська, С. Буковинський,  
О. Василик, Л. Васютинська, І. Луніна, В. Моісеєнков,  
В. Опарін, Ю. Пасічнік, А. Поддєрьогін, О. Сунцова,  
В. Федосов, М. Чумаченко, С. Юрій, а також зарубіжні 
вчені – Л. Дробозина, В. Родіонова, Т. Ковальова та 
інші. Теоретичні основи цієї області знань сформовані в 
працях Дж. М. Кейнса, Дж. Мілля, Л. фон Мізеса,  
В. Парето, А. Сміта, П. Самуельсона, Жан Б. Сея,  
Ф. Хайєка. Проте аналіз чинного бюджетного законо-

давства [1; 2] та наукових досліджень свідчить про те, 
що питання теоретичних основ ресурсів бюджетної 
системи держави, а саме наукове обґрунтування не-
обхідності їх використання в бюджетному праві пере-
буває на етапі становлення та розвитку, що потребує 
поглибленого наукового аналізу. 

Метою статті є визначення основних теоретичних 
основ функціонування бюджетної системи держави та 
науковому обґрунтуванні їх необхідності використання в 
бюджетному праві. 

Виклад основного матеріалу. Внаслідок того, що 
дане дослідження спрямовано на системний аналіз 
механізму управління бюджетними ресурсами міст об-
ласного значення, необхідно, перш за все, чітко розумі-
ти, що таке: бюджет, бюджетна система, місцевий бю-
джет, а також визначити особливості побудови і функ-
ціонування бюджетної системи.  

У дослідженні бюджету велике значення має харак-
теристика його як категорії. Бюджет є основною лан-
кою державних фінансів і важливою складовою фінан-
сової системи в цілому [3, С.34]. Він виступає одним з 
головних джерел фінансового забезпечення й інстру-
ментом державного регулювання соціально – економіч-
ного розвитку держави. Концепція формування й вико-
ристання державного бюджету була прийнята західни-
ми країнами в XIX ст. Вперше бюджет держави почали 
складати у XVII ст. в Англії, а пізніше у Франції. Слово 
"бюджет" походить від старонорманского boudgette 
(шкіряний мішок). В епоху Середньовіччя в Англії канц-
лер казначейства приносив у парламент сумку (порт-
фель), котра разом з її вмістом (фінансовими докумен-
тами та промовою про стан державних фінансів) одер-
жала назву бюджет [4, С.15-16]. Після ХVІІ століття бю-
джетом стали називати документ, де відображалися 
доходи і видатки держави на плановий період [5, С.35]. 
Пізніше, як синонім бюджету, з'являються такі терміни 
як "кошторис доходів і видатків" та "державний розпис" 

© Дегтяр Я., 2016 



~ 68 ~  В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817 
 

 

[6, С.54]. Використання терміну "бюджет" у сучасному 
його розумінні почало застосовуватися в середині 
ХVІІІ століття [7, С.45]. Далі з нього утворилося англій-
ське слово budget, що пізніше в такому ж написанні пе-
рейшло у французьку мову [8, С.45]. 

Для обґрунтування поняття "бюджет" варто згадати 
тлумачення поняття "фінанси". Оскільки бюджет є вихі-
дним поняттям з останніх, та родові ознаки фінансів 
притаманні й бюджету. Однак, бюджет має свої особ-
ливості. Зокрема, це плановість. Планова природа бю-
джету вперше була обґрунтована німецьким економіс-
том Г. Шанцем. Його думка підтримувалася й іншими 
дослідниками. Бюджет як основний фінансовий план 
держави регулюється правовими нормами, що дало 
поштовх для розвитку бюджетного права. Передумовою 
виникнення бюджету було формування держави як по-
літичного союзу. Тому бюджет можна розглядати як 
політичний документ, який затверджується представни-
цькими органами влади. Функціонування будь-якого 
державного устрою неможливо без організації відповід-
ного фонду грошових коштів як фінансового підґрунтя 
для здійснення функцій, які на себе бере держава. Роз-
виток будь-якої держави обумовлює необхідність 
централізації певної частини фінансових ресурсів сус-
пільства у безпосередньому розпорядженні держави. 
При наявності товарно – грошових відносин жодна 
держава не може існувати, якщо вона не буде мати 
відповідної фінансової бази, вираженої в бюджетному 
фонді, та механізму його використання як інструмента 
державного регулювання економіки, стимулювання ви-
робничих та соціальних процесів. Бюджет входить до 
сфери державних фінансів. В економічній літературі він 
визначається провідною ланкою фінансової системи, 
формуючи відповідний централізований фонд. Визна-
чаючи важливість останнього, варто зауважити, що 
через бюджет перерозподіляється досить суттєва час-
тина вартості валового внутрішнього продукту (ВВП). 
При цьому бюджетний фонд формується в більшій мірі 
за рахунок примусового стягнення коштів з доходів фі-
зичних та юридичних осіб. Тому важливим чинником 
збільшення доходів бюджету є зростання ВВП. Якщо це 
зростання обумовлено підвищення підприємницької 
активності, то, як наслідок, збільшується обсяг податко-
вих надходжень, а відтак спостерігатимуться зростаючі 
тенденції бюджетних доходів. За умови стабільних про-
порцій розподілу ВВП зростають доходи всіх суб'єктів 
розподільчих відносин, у тому числі й держави. Однак 
стабільне зростання ВВП створює передумови для 
зменшення частки держави у ВВП, оскільки її потреби у 
фінансових ресурсах для виконання визначених функ-
цій відносно стабільні. Це поступово веде до зменшен-
ня рівня оподаткування юридичних і фізичних осіб, а 
відповідно до збільшення частки ВВП на споживання й 
виробничі потреби. Інша особливість бюджету виявля-
ється у розподілі і використанні цього централізованого 
фонду, тобто мова йде про бюджетні видатки. Саме з 
цього погляду можна говорити, що видатки бюджету 
здійснюються для забезпечення функцій держави. Од-
нак обсяг цих функцій залежить від сукупності суспіль-
них благ, що мають бути задоволені за рахунок центра-
лізованого фонду. Через систему видатків бюджету 
держава також здійснює вплив на ВВП. Варто зауважити, 
що зростання видатків бюджету збільшує вартість ВВП 
через сукупний попит на товари та послуги. Суть муль-
типлікативного ефекту визначається прямою залежністю 
між споживанням і доходом, тобто вищий рівень доходу 
призводить до вищого рівня споживання. Виконуючи 
соціальні функції, держава вирівнює доходи населення, 
а відтак змінює структуру споживання [6, С. 9-10].  

З'ясування змісту категорії бюджет дозволить нам 
визначитися із зовнішніми межами тих суспільних від-
носин, які підпадають під регулятивний вплив норм бю-
джетного права. Наведена теза базується зокрема на 
думці, що бюджетно-правове регулювання може здійс-
нюватися лише у межах та щодо бюджету. Відповідно 
чим більшим є обсяг бюджету, тим більшим є і обсяг 
бюджетного права, і навпаки. Аналіз наукової літерату-
ри показує, що нині нараховується чимала кількість 
визначень бюджету, у зв'язку з чим виникає необхід-
ність огляду найбільш поширених позицій, висловлених 
на сторінках юридичної літератури з цього приводу. 

Бюджет є багатогранним і складним явищем, тому 
досліджувати його можна у декількох аспектах. Найчас-
тіше бюджет розглядають як правову і економічну кате-
горію. З економічної точки зору бюджет можна визначи-
ти як сукупність економічних відносин щодо формуван-
ня, розподілу і використання фондів грошових коштів 
для фінансування завдань, які покладені на органи 
державної влади і органи місцевого самоврядування. 
Л. Воронова зазначає, що поняття бюджету в економіч-
ному значенні не пов'язане із його офіційним оформ-
ленням, тобто з поняттям бюджету як правової катего-
рії. Правове визначення бюджету полягає в тому, що 
він надає органам влади, які його затверджують, мож-
ливість вищого постійного керівництва в галузі фінан-
сової діяльності, контролю діяльності виконавчо-
розпорядчих органів, які складають і виконують бю-
джет. Саме завдяки бюджету фінансова діяльність ор-
ганів управління набуває характеру тимчасових, пері-
одичних правових норм, залучення доходів та їх витра-
чання стає правомірним, а наслідки ведення фінансової 
діяльності точно періодизуються [9, С.9-10; 10]. 

Ю. Крохіна зазначає, що бюджет як правова катего-
рія має характерні особливості. По-перше, це загаль-
нодержавний фонд грошових коштів, утворений для 
того, щоб покривати державні видатки. По-друге, це 
фінансовий план держави, в якому відображені всі до-
ходи і видатки. По-третє, бюджет – це основний фінан-
совий план держави, оскільки разом із цим планом іс-
нують і фінансові плани підприємств, установ і органі-
зацій. Як основний фінансовий план бюджет характери-
зується відповідною універсальністю та координацією 
[11, С.15; 12]. Варто зазначити, що універсальність бю-
джету проявляється в тому, що ним охоплюються май-
же всі сфери розвитку відповідної держави або терито-
ріальної одиниці (економічна, соціальна та ін.). Коорди-
нація ж виявляється у взаємозв'язку кожного конкретно-
го бюджету з певними показниками інших фінансових 
планів. Схоже міркує О. Музика – Стефанчук, яка наго-
лошує, що бюджет завжди є керівним і координаційним 
планом стосовно інших фінансових планів (планів гос-
подарських товариств, кошторисів державних установ 
тощо) [13, С.13]. Л. Дробозіна також визначає держав-
ний бюджет як основний фінансовий план держави на 
поточний рік [14, С.109]. Але, знов таки, таке розуміння 
бюджету не повне, бо не відображає його як економіч-
ного, так і правового змісту, а також мети його створен-
ня й існування в державі. 

В ст.2 Бюджетного кодексу України (далі – БК Украї-
ни) бюджет визначається як план формування та вико-
ристання фінансових ресурсів для забезпечення завдань 
і функцій, які здійснюються відповідними органами дер-
жавної влади, органами влади Автономної Республіки 
Крим (далі – АР Крим), органами місцевого самовряду-
вання протягом бюджетного періоду [2]. На нашу думку, 
таке визначення законодавця потребує певного уточнен-
ня. Необхідно знайти відповідь на питання: для чого іс-
нують державний та місцеві бюджети в Україні? Перш за 
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все, призначення бюджетів різних рівнів – сприяти ефек-
тивному виконанню всіх завдань, які покладені на органи 
державної влади і органи місцевого самоврядування. В 
той же час доцільно говорити про те, що кошти, які аку-
мулюються в державному та місцевих бюджетах, мають 
використовуватись задля задоволення потреб громадян. 
Бюджетні кошти повинні пропорційно розподілятися між 
різними сферами суспільного життя. 

Так, О. Василик під державним бюджетом України 
розглядав централізований фонд фінансових ресурсів 
держави, що використовується для виконання покладе-
них на неї функцій, передбачених Конституцією України 
[15, С.45]. Інший український вчений – економіст В. Фе-
досов – відзначає, що "бюджет держави являє собою 
сукупність законодавчо регламентованих відносин між 
державою і фізичними особами із приводу розподілу і 
перерозподілу ВВП, а за певних умов, і національного 
багатства з метою формування й використання центра-
лізованого фонду коштів, призначеного для забезпе-
чення виконання державою своїх функцій" [4, С.36]. 
Професор С. Юрій під державним бюджетом, як части-
ною фінансової системи України, розуміє економічну 
категорію, що відображає грошові відносини між дер-
жавою і підприємствами, установами і організаціями 
всіх форм власності і фізичними особами з приводу 
створення центрального фонду коштів держави та його 
використання на розширення відтворювального проце-
су, підвищення рівня життя і задоволення інших потреб 
суспільства [16, С.64]. Російський вчений М. Боголєпов 
дає наступну дефініцію даному терміну: "у сфері госпо-
дарства під бюджетом розуміємо, насамперед, сукуп-
ність доходів і видатків протягом певного періоду часу, 
по-друге, визначений у цифрах план ведення державно-
го господарства, встановлений на наступний бюджетний 
період, і закон, відповідно до якого стягуються доходи та 
здійснюються видатки" [17, С.5]. А. Добриніна в своїх 
наукових працях відзначає, що: "державний бюджет – це 
централізований фонд грошових коштів, які знаходяться 
у розпорядженні уряду держави з метою фінансування 
державного апарату, озброєних сил, виконання необхід-
них соціально-економічних функцій" [18, С.43]. 

У цілому вчені-економісти і вченні-юристи різних 
шкіл мають схожі підходи до трактування поняття "бю-
джет", а саме: 

 система економічних відносин між органами 
влади, підприємствами, організаціями, установами і 
фізичними особами із приводу функціонування фонду 
грошових коштів, які використовуються в інтересах 
держави або певних територіальних утворень; 

 кошторис доходів і видатків держави, з якого фі-
нансуються такі її функції як: економічна, політична та 
соціальна; 

 план формування й використання фінансових 
ресурсів для забезпечення завдань і функцій органів 
влади певного рівня; 

 основний фонд грошових коштів органів влади й 
місцевого самоврядування відповідного рівня; 

 провідна ланка фінансової системи держави або 
фінансової системи конкретної територіальної системи 
цієї держави; 

 документ легітимної властивості, що забезпечує 
процес функціонування основного фонду грошових ко-
штів органів влади певного рівня [19, С.53]. 

Таким чином, бюджет – це документ (фінансовий 
план), в якому подається розпис доходів і видатків дер-
жави та органів місцевого самоврядування на бюджет-
ний період. 

Поняття бюджету нерозривно пов'язане з поняттям 
бюджетної системи, оскільки бюджет є основним струк-

турним елементом будь-якої бюджетної системи. Еконо-
місти розглядають бюджетну систему як складову фінан-
сової системи, яка включає сукупність бюджетів держави 
всіх рівнів, має управлінську структуру і функціонує згід-
но з юридичними та фінансовими нормами [20, С.127]. 
Також існує точка зору, згідно з якою бюджетна система 
держави – це сукупність всіх бюджетів, які діють на тери-
торії країни [21, С.31]. Відповідно до ст.2 БК України, бю-
джетна система визначається як сукупність державного 
бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуван-
ням економічних відносин, державного і адміністративно-
територіальних устроїв і врегульована нормами права. 
Як правовій категорії бюджетній системі притаманні такі 
ознаки, як нормативність, чіткість, структурованість, 
предметна визначеність [2]. 

Детально зупинимося на характеристиці зазначених 
ознак. Нормативність бюджетної системи України пе-
редбачена ст. 92 Конституції України, де зазначено, що 
Державний бюджет України та бюджетна система вста-
новлюються виключно законами [1]. Так, в Україні існує 
БК України, яким регулюються відносини, які виникають 
у процесі складання, розгляду, затвердження, виконан-
ня бюджетів, що становлять бюджетну систему держа-
ви, а також питання стосовно відповідальності за пору-
шення бюджетного законодавства. 

Чіткість бюджетної системи виражена в тому, що 
кожна ланка цієї системи характеризується тим, що 
обслуговує розподілення надходжень та видатків різних 
рівнів. Необхідно звернути увагу на те, що бюджети 
(державний і місцеві) містять відповідні доходи і видат-
ки, перелік яких чітко визначений законодавством. 

Структурованість бюджетної системи, знов таки, ви-
значена законодавцем, відповідно до БК України склада-
ється з державного бюджету та місцевих бюджетів (бю-
джет АР Крим, обласні, районні бюджети та бюджети 
місцевого самоврядування). Варто вказати, що в такому 
розумінні структурованість бюджетної системи можна 
ототожнювати із складом бюджетної системи держави. 

Предметна визначеність бюджетної системи України 
обумовлена специфікою правового регулювання, тобто 
особливостями тих суспільних відносин, що регулю-
ються нормами бюджетного права. Це такі відносини, 
які виникають в процесі складання, розгляду, затвер-
дження, виконання бюджетів, які входять до складу 
бюджетної системи нашої держави. 

Державний бюджет є центральною ланкою фінансо-
вої системи держави. Пропорції бюджетного перероз-
поділу вартості в більшій мірі, чим у інших ланок фінан-
сової системи визначаються потребами розширеного 
відтворення в цілому, і завданнями, що стоять перед 
суспільством на кожному історичному етапі його розви-
тку. Важливою ланкою підсистеми фінансової системи 
держави є й місцеві бюджети держави. Так, вперше 
поняття місцевий бюджет згадується в енциклопедич-
ному словнику Ф. Блокгауза і І. Єфрона, у якому ствер-
джується, що місцевий бюджет, з боку держави, – це 
загальний фінансовий закон місцевої громади, на якому 
базується розпис доходів і видатків громади [22, С.43]. 

М. Кульчицький визначає, що місцеві бюджети – си-
стема формування, розподілу і використання фінансо-
вих ресурсів для забезпечення місцевими органами 
влади покладених на них функцій і завдань, як власних, 
так і делегованих. Він вважає, що місцевий бюджет мо-
же розглядатися за трьома аспектами [23, С.99].  

По-перше, це правовий акт, згідно з яким виконавчі 
органи влади отримують легітимне право розпоряджа-
тися певними фондами грошових ресурсів. По-друге, 
це план (кошторис) видатків і доходів відповідного 
місцевого органу влади чи самоврядування. По-третє, 
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це економічна категорія, оскільки бюджет є закономір-
ним економічним елементом будь-якої самостійної 
територіальної одиниці, наділеної відповідним право-
вим статусом [23, С.99]. 

Іноді на законодавчому рівні визначають місцевий 
бюджет як "фонди грошових коштів, передбачені для 
реалізації задач і функцій, віднесених до предмету 
відання муніципальних утворень". По-перше, дане 
визначення набагато вужче, ніж визначуване поняття, 
і може бути використане хіба що для позначення бю-
джету в матеріальному аспекті. По-друге, не зовсім 
обґрунтованим тут вбачається використання поняття 
"фонди" у множині. Адже кожне муніципальне утво-
рення має один централізований фонд грошових кош-
тів у вигляді бюджету, а інші фонди є іншими ланками 
місцевої фінансової системи і включати їх до бюджет-
ної системи було б суттєвою помилкою. 

Отже, місцеві бюджети – це реальні фінансові ре-
сурси, що знаходяться в безпосередньому розпоря-
дженні місцевих рад для здійснення ними господарської 
та соціально-культурної функції, а також для безпосере-
днього контролю за підприємствами, організаціями, 
установами, розміщеними на підвідомчій кожній раді те-
риторії. В них співвідносяться дві категорії. З однієї сто-
рони – місцеві бюджети як основні фінансові плани міс-
цевих рад, а з іншої – фінансові ресурси, реальна еко-
номічна категорія, що сприяє розвитку виробничої сфери 
регіонів та здійснюється фінансування невиробничої 
сфери даної адміністративно-територіальної одиниці. 

Державний і місцевий бюджети є сукупністю різних 
частин, розподілених відповідно до якої-небудь ознаки 
[24, С.44]. Як основний фінансовий план, консолідова-
ний бюджет представлений у вигляді двох частин: до-
ходів і видатків. 

На сучасному етапі існують схожі характеристики 
поняття "бюджетна система", так, наприклад В. Федо-
сов, В. Опарін, Л. Сазонова, В. Бєлопольська визнача-
ють її як "сукупність всіх бюджетів, які формуються в 
даній державі відповідно до його бюджетного устрою і 
адміністративно – територіальним діленням та функці-
онують на його території" [4, С. 37]. Л. Дробозина, 
Л. Окунєва, Л. Андросова схиляються до такого визна-
чення "бюджетна система – це сукупність всіх бюдже-
тів, що діють на території країни". С. Юрій, И. Бескид 
розглядають бюджетну систему як "сукупність окремих 
ланок, юридично пов'язаних між собою, які базуються 
на загальноприйнятих принципах, відповідаючи міжна-
родним стандартам" [16, С.55]. Як видно, погляди біль-
шості авторів збігаються та схильні до звичайного стру-
ктурного уявлення бюджетної системи, що на наш по-
гляд, не зовсім відповідає змісту даної категорії. Усі ці 
погляди, як показав проведений аналіз, об'єднані на-
вколо ідеї про єдність державного та місцевих бюдже-
тів, які, власне, і утворюють бюджетну систему України. 

При аналізі поняття бюджетної системи, треба зве-
рнути увагу на її співвідношення з фундаментальним 
поняттям в галузі бюджетного права – поняттям бю-
джетного устрою. Закон України "Про бюджетну систе-
му України", що втратив чинність, в ст.3 встановлював, 
що "бюджетний устрій – це організація і принципи побу-
дови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок 
між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний 
устрій України визначається з урахуванням державного 
устрою і адміністративно-територіального поділу" [25]. 
З прийняттям БК України поняття бюджетного устрою 
зникло з бюджетного законодавства України. Законода-
вець вирішив задовольнятися визначенням бюджетної 
системи, але такий підхід, на наш погляд, значно по-
слабив чинне бюджетне законодавство. Безумовно, 

бюджетний устрій дуже тісно взаємопов'язаний із бю-
джетною системою, але, в той же час, бюджетний 
устрій значно ширший, ніж бюджетна система. Саме 
через категорію бюджетного устрою склалася уява про 
функціонуючу, а не статичну бюджетну систему, закріп-
лювалися засади її регулювання, співвідношення між 
рівнями бюджетної системи. 

У свою чергу, Л. Воронова наголошує, що бюджет-
ний устрій в державі визначається формою державного 
устрою і включає в себе організацію бюджетної систе-
ми, принципи її побудови, повноваження законодавчих 
та виконавчих органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування [26, С.127]. 

Тобто, у розгляді бюджетної системи, крім простої 
сукупності бюджетів країни різних рівнів, слід включи-
ти аналіз економічних відносин, що визначають прин-
ципи функціонування різних ланок такої системи. 
Структура бюджетної системи України відповідає її 
унітарному устрою. Так, відповідно до БК України, бю-
джетна система України включає: Державний бюджет і 
місцеві бюджети (бюджети адміністративно-терито-
ріальних одиниць). Слід зазначити, що бюджетна сис-
тема України базується на наступних принципах, за-
кріплених у ст. 7 БК України: єдність, збалансованість, 
самостійність, повнота, обґрунтованість, ефективність, 
субсидіарність, цільове використання бюджетних кош-
тів, справедливість і неупередженість, публічність і 
прозорість, відповідальність [2].  

Структура бюджетної системи країни визначається 
бюджетним устроєм, який ґрунтується на адміністрати-
вно-державному устрої. Що стосується бюджетного 
устрою, його більш доцільно розглядати як засади по-
будови бюджетної системи. Вони встановлюються з 
урахуванням адміністративного поділу і розмежування 
функцій між різними рівнями органів державної влади. 
Основною метою виділення принципів бюджетної сис-
теми України є побудова такої бюджетної системи, яка 
при найбільш оптимальному використанні фінансових 
ресурсів держави відображає державний (унітарний) 
устрій країни у поєднанні з самостійністю місцевих бю-
джетів, тобто принципи відображають вимоги, які вису-
ваються до організації і устрою бюджетної системи. 
Тому до принципів бюджетної системи України доціль-
но віднести такі: виділення видів бюджетів; єдності; 
повноти; субсидіарності; справедливості і неупередже-
ності, цільового використання бюджетних коштів. 

Принцип повноти передбачає, що всі відображені у 
нормативно-правових актах доходи і витрати всіх бю-
джетів підлягають включенню в обов'язковому порядку і 
в повному обсязі до складу бюджетів. Крім того, елемен-
том принципу повноти можна вважати також принцип 
повноти структури бюджетної системи. Вимога цього 
принципу означає, що у бюджетній системі мають бути 
враховані всі реально існуючі види бюджетів відповідно-
го адміністративно-територіального утворення [4, С.66]. 

Принцип субсидіарності означає, що розподіл видів 
видатків між бюджетами повинен ґрунтуватися на мак-
симально можливому наближенні надання суспільних 
послуг до їх безпосереднього споживача. Субсидіар-
ність (від лат. "subsidiarius") означає "служити для до-
помоги", "призначатися для допомоги". Згідно з цим 
принципом, певному бюджету тільки тоді можна нада-
вати допомогу, коли його можливості є недостатніми 
для виконання встановлених функцій. Відповідно до 
положень Європейської хартії місцевого самоврядуван-
ня, дотримання принципу субсидіарності передбачає, 
що при максимально можливому наближенні надання 
суспільних послуг до безпосереднього споживача під-
вищується їх ефективність. Практичне застосування 
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принципу субсидіарності означає, що всі види суспіль-
них благ та послуг мають бути проаналізовані з точки 
зору доцільності передачі повноважень у їх наданні між 
державним бюджетом та місцевими бюджетами, а та-
кож між самими місцевими бюджетами [27].  

Принцип цільового використання бюджетних коштів 
встановлює, що бюджетні кошти використовуються 
тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та 
бюджетними асигнуваннями. При формуванні структури 
видатків бюджету реалізації цього принципу сприяє 
відомча класифікація видатків та кредитування бюдже-
ту, відповідно до якої бюджетні кошти виділяються у 
розпорядження конкретних розпорядників бюджетних 
коштів з визначенням напрямів їх використання на фі-
нансування конкретних цілей. За своєю суттю всі бю-
джетні кошти мають цільову спрямованість, адже вони 
призначені для фінансового забезпечення завдань і 
функцій держави і місцевого самоврядування. Цільове 
використання бюджетних коштів передбачає їх витра-
чання на цілі, що відповідають: бюджетним призначен-
ням, встановленим законом про Державний бюджет 
України (рішенням про місцевий бюджет); напрямам 
використання бюджетних коштів, визначених у паспорті 
бюджетної програми (у разі застосування програмно-
цільового методу у бюджетному процесі) або в порядку 
використання бюджетних коштів; бюджетним асигну-
ванням (розпису бюджету, кошторису, плану викорис-
тання бюджетних коштів). Цільове використання бю-
джетних коштів є невід'ємною вимогою БК України, у 
якому передбачається відповідальність за їх нецільове 
використання [2, Ст.119]. 

Принцип справедливості та неупередженості озна-
чає, що бюджетна система України будується на заса-
дах справедливого і неупередженого розподілу суспі-
льного багатства між громадянами і територіальними 
громадами. Цей принцип закріплено в Конституції Укра-
їни. Дотримання даного принципу означає, що у держа-
ві забезпечено рівний доступ усіх громадян до бюджет-
них послуг та соціальних гарантій [4, С.66]. 

Принцип єдності бюджетної системи України пе-
редбачає регулювання бюджетних відносин, яке, з 
одного боку, гарантувало б єдині основи фінансової 
діяльності держави і органів місцевого самоврядуван-
ня, а з іншої– дозволяло б місцевим органам влади та 
місцевого самоврядування у межах своїх повноважень 
здійснювати бюджетне регулювання згідно з чинним 
законодавством. Суттєвою ознакою єдності бюджетної 
системи України є єдність принципів її побудови. Важ-
ливою складовою принципу єдності бюджетної систе-
ми України є встановлення єдиних форм бюджетної 
документації і звітності, затверджених законодавством 
України, які одночасно є обов'язковими для викорис-
тання всіма учасниками бюджетного процесу. Іншим 
важливим аспектом принципу єдності бюджетної сис-
теми України є встановлення єдиних вимог щодо від-
повідальності та заходів впливу за вчинені порушення 
бюджетного законодавства. Принцип єдності бюджет-
ної системи України визначає також єдину бюджетну 
класифікацію, обов'язкову для застосування всіма 
учасниками бюджетного процесу [4, С.65]. 

Отже, з одного боку, на законодавчому рівні визнано 
незалежність бюджетів органів місцевого самовряду-
вання від держави і Державного бюджету зокрема, а з 
іншого, – у БК України закріплений принцип єдиної бю-
джетної системи. Зазначений принцип, на наш погляд, 
дістався нам у спадок від радянської теорії бюджетного 
права, яка, у свою чергу, базувалася на суворо центра-
лізованій системі управління країною, яка не знала, ані 
принципу розподілу державної влади, ані інституту міс-

цевого самоврядування. Зрозуміло, що у таких умовах 
вирішення питання про зміст бюджетної системи було 
здійснено автоматично, з одночасним визнанням того 
факту, що усі бюджети країни складають єдину та не-
подільну систему. 

Одним із заходів, що забезпечують єдність бюджет-
ної системи країни, є бюджетна класифікація. Відповід-
но до БК України – це єдине систематизоване згрупу-
вання доходів, видатків, кредитування, фінансування 
бюджету, боргу відповідно до законодавства України та 
міжнародних стандартів [2, Ст. 2] Питання бюджетної 
класифікації надзвичайно важливе для законодавчого 
органу, оскільки пов'язане з інформацією, аналізом, 
контролем та ревізійними перевірками. Щодо інформа-
ції, то вона дає можливість зрозуміти, що відбувається 
з бюджетними надходженнями й видатками, і створює 
основу для планування на наступний і подальші роки. 
Щодо контролю бюджетна класифікація визначає кате-
горії прийняття рішень та умови обговорення бюджету. 
На виконавчому рівні вона утримує міністерства та 
центральні органи виконавчої влади у межах заплано-
ваних видатків. З погляду ревізійних перевірок класифі-
кація дає можливість перевіряти відхилення від перед-
бачених бюджетом витрат, проводити попередні й пері-
одичні перевірки, а також оцінювати результативність. 

Детальніша класифікація залежить від того, яка 
інформація потрібна і як рада має намір обговорювати 
бюджет. Загалом, бюджетна класифікація існує для 
досягнення трьох цілей: контроль, регулювання й пла-
нування, а також для забезпечення трьох типів інфор-
мації: про видатки, результативність та ефективність. 
Постатейний кошторис ясно показує, на що витрача-
ються ресурси. 

Бюджетна класифікація України застосовується 
для здійснення контролю за фінансовою діяльністю 
органів державної влади, органів влади АР Крим, ор-
ганів місцевого самоврядування, інших розпорядників 
бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу 
стосовно доходів, а також організаційних, функціона-
льних та економічних категорій видатків, забезпечення 
загальнодержавної і міжнародної порівнянності бю-
джетних показників. 

Бюджетна класифікація вміщує групування доходів 
за джерелами надходжень, а видатки – за їх направ-
ленням, а також джерела фінансування дефіциту – за 
однорідними ознаками, які розташовані та закодовані у 
певному порядку, і використовуються для складання і 
виконання бюджетів. Відповідно до статей 8-12 БК 
України складовими бюджетної класифікації є: 1) кла-
сифікація доходів бюджету; 2) класифікація видатків 
бюджету; 3) класифікація фінансування бюджету; 
4) класифікація боргу [2]. 

Нині найбільш чисельною ланкою бюджетної систе-
ми є місцеві бюджети, яких в нашій державі нарахову-
ється майже дванадцять тисяч. За допомогою місцевих 
бюджетів щорічно перерозподіляється близько 15 % 
ВВП, в них зосереджується майже 35% бюджетних ре-
сурсів [28]. З огляду на це, стає зрозумілим бажання 
держави, насамперед, в обличчі Кабінету Міністрів 
України мати, фактично, у своєму розпорядженні такі 
значні бюджетні ресурси, які можуть бути використани-
ми для вирішення найбільш нагальних загальнодержа-
вних проблем. Однак, як ми розуміємо, подібний пере-
розподіл бюджетних коштів далеко не завжди здійсню-
ється з врахуванням інтересів місцевих громад, які в 
результаті цього можуть недоодержувати фінансові 
ресурси, необхідні їм для власних цілей [29]. 

Таким чином, межі правового регулювання бюджет-
ного права залежать від змісту категорії "бюджетна сис-
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тема". Нині, щонайменше на теоретичному рівні, набу-
ває активізації тенденція до розмежування державного 
бюджету та місцевих бюджетів, а раз так, то єдине на 
сьогоднішній день бюджетне право може бути у майбу-
тньому розділено на два складових елементи, власне, 
бюджетне право (сукупність правових норм, які регу-
люють суспільні відносини з приводу утворення, розпо-
ділу та використання грошових коштів державного бю-
джету) та інститут місцевих бюджетів (сукупність пра-
вових норм, які регулюють суспільні відносини з приво-
ду утворення, розподілу та використання грошових ко-
штів бюджету органу місцевого самоврядування). 

Бюджети міст обласного значення є важливим ін-
струментом макроекономічного регулювання, за їх до-
помогою перерозподіляється приблизно 1/6 вироблено-
го ВВП України. Доходи, які акумулюються у бюджетах 
міст обласного значення, використовуються на утри-
мання установ соціально-культурної сфери, підпри-
ємств житлово-комунального комплексу, виплати допо-
мог із соціального захисту та соціального забезпечення. 
Саме через бюджети міст обласного значення прохо-
дить перерозподіл суспільного продукту між різними 
сферами діяльності та соціальними групами населення. 
У них зосереджено понад 80% усіх фінансових ресур-
сів, якими розпоряджаються органи місцевого самовря-
дування, саме тому їх доцільно розглянути. 

Одним із об'єктів нашого дослідження в даній роботі 
виступають бюджетні кошти міста обласного значення, 
які авторами даного дослідження не розглядаються у 
відриві від коштів Державного бюджету України. Відпо-
відно до БК України бюджетні кошти (кошти бюджету) – 
належні відповідно до законодавства надходження бю-
джету та витрати бюджету [2, Ст. 2]. Для того щоб зро-
зуміти, що ж собою представляють бюджетні кошти, 
розглянемо ширше поняття – "фінансові ресурси", до 
складу яких вони входять [28, С.99]. Фінансові ресурси 
являють собою сукупність всіх фондів грошових коштів, 
які входять до складу фінансової системи України, і які 
знаходяться у розпорядженні держави. Фінансові ре-
сурси міста обласного значення є результатом взаємо-
дій надходжень і видатків, розподілу грошових коштів, 
їх нагромадження і використання [16, С.68].  

При цьому слід наголосити, що бюджетне законо-
давство України не містить визначення категорії "фі-
нансові ресурси". У науці фінансового права теж немає 
одностайного підходу до визначення фінансових ресур-
сів. Так, І. Балабанов трактує їх як грошові кошти, наяв-
ні в розпорядженні господарюючого суб'єкта [31]. 
О. Бірман, у свою чергу, підкреслює, що сутність фінан-
сових ресурсів виявляється через використання певної 
сукупності виробничих відносин держави шляхом мобі-
лізації частини національного доходу у грошовій формі 
[32]. Як бачимо, фінансові ресурси ототожнюють з гро-
шовими коштами. Вважаємо, що бюджетні ресурси мо-
жна визначити як частину фінансових ресурсів держави 
й територіальних громад, що сконцентровані в бюдже-
тах усіх рівнів бюджетної системи України. 

Таким чином, бюджетні кошти міста обласного зна-
чення можна визначити як сукупність всіх надходжень 
у бюджет міста, а також витрат, здійснюваних з даного 
бюджету з метою забезпечення потреб населення 
міста в економічних і соціальних послугах та благах 
відповідно до нормативів мінімальних державних ста-
ндартів. Ми вважаємо, що бюджетні ресурси міста 
обласного значення – це всі грошові кошти, які скон-
центровані у всій бюджетній системі міста, і які фор-
муються, розподіляються та використовуються у суво-
рій відповідності з фінансовим (у тому числі і бюдже-
тним) законодавством України. 

Проте для того, щоб осмислити що ж собою пред-
ставляє процес управління ресурсами бюджету міста 
обласного значення, на наш погляд, слід уточнити, за 
якими ознаками чи критеріями можна віднести будь-яке 
місто до категорії міста обласного значення. Класифі-
кацією міст за тією чи іншою ознакою займаються бага-
то вчених-економістів, як в Україні, так і за її межами. 
Так, найбільш точний поділ міст з метою управління їх 
економікою та фінансами запропонували такі відомі 
вчені як: Н. Чумаченко, А. Гранберг, Л. Кузьменко, 
С. Міщенко та інші. Основними критеріями віднесення 
міста до міста обласного значення вони вважають: 

 високий рівень концентрації промисловості у ра-
мках одного міста; 

 яскраво виражена спеціалізація виробництва в 
рамках одного міста (близько 30% підприємств відно-
сяться до однієї сфери економіки); 

 наявність великої кількості промислових підпри-
ємств в межах одного міста і високий рівень концентрації 
основних виробничих фондів держави на одній території; 

 у структурі валового внутрішнього продукту міста 
найбільшу питому вагу займають продукти виробництва 
промислового сектора; 

 перевищення частки міста в промисловому ви-
робництві, обсязі реалізованої продукції і прибутку над 
рівнем даних показників по Україні  

У процесі дослідження вважаємо за доцільне звер-
нути увагу на особливості та умови, в яких здійснюєть-
ся процес управління бюджетними ресурсами міста. 
Це: 1. висока частка ВВП, відтвореного в місті і, як на-
слідок, – значний внесок у доходи консолідованого бю-
джету країни; 2. високий ступінь забруднення навколи-
шнього середовища, а також високий рівень захворю-
ваності і смертності; та ін.  

Висновок. Розглядаючи бюджет як категорію бю-
джетного права, органи державної влади мали б усві-
домити її сутність і використати на практиці при вирі-
шенні політичних й практичних питань становлення 
держави. Прийняття політичних рішень має базуватися 
не на інтуїтивній базі, політичних уподобаннях, інтере-
сах окремих політичних партій чи рухів, бізнесових 
структур, а на теоретичних підвалинах, розроблених 
вітчизняною та світовою фінансовою наукою. Бачення 
бюджету як категорії економічної, а не тільки політичної 
є запорукою стабільного динамічного розвитку України, 
досягнення європейських стандартів життя, економічної 
могутності країни. 

На нашу думку, особливе місце займає бюджет міс-
та обласного значення – це бюджет адміністративно-
територіальної одиниці – міста обласного значення, 
затверджений міською радою; головний фінансовий 
документ територіальної громади, план утворення та 
використання фінансових ресурсів для забезпечення 
завдань і функцій, які здійснюють органи місцевого са-
моврядування протягом бюджетного року. 
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КОРПОРАТИВНІ ПРАВА З ОГЛЯДУ ТЕОРІЇ ФІКЦІЇ ТА РЕАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

 
У статті досліджується природа корпоративних прав з огляду на теорій фікції та теорії реальності юридичної 

особи. Автором розглянутий історичний аспект співвідношення понять юридичної особи та корпоративних прав 
учасників юридичних осіб, поняття фікції юридичної особи в римському приватному праві та підхід до визначення 
корпоративних прав з точки зору фікції та реальності юридичної особи. 

Ключові слова: корпоративні права, фікція, юридична особа, учасники товариств. 
 
Етимологія терміну "корпоративні права" походить 

від поняття "corporatio", яке вперше було використане у 
Давньому Римі і кардинально відрізняється від сучасно-
го поняття корпорації в господарсько-правовому аспекті 
як об'єднання підприємств. 

Поняття корпоративних відносин, підстав та момен-
ту їх виникнення не можуть бути однозначно сформу-
льовані через відсутність єдиного наукового підходу до 
визначення поняття "юридична особа". 

Перш ніж розглянути власне поняття та історичні 
передумови виникнення корпоративних прав та інститу-
ту корпоративного права, необхідно визначити правову 
природу юридичної особи, оскільки вона пов'язана з 
корпоративними правами. Інакше кажучи, без юридич-

ної особи неможливе існування корпоративних право-
відносин. Різні теорії юридичних осіб дають можливість 
розглянути сутність корпоративних прав залежно від 
волі фізичних осіб-власників та відокремленої від неї 
волі юридичної особи. В даному контексті необхідно 
викласти окремі погляди фахівців з теорії права та ци-
вільного права щодо поняття "фікції" та власне теорій 
юридичних осіб, які є передумовою виникнення та існу-
вання корпоративних прав. За Р.К.Лотфулліним, фікція 
– це не завжди суперечність між правом та дійсністю 
[10]. Фікція – це те, чого не існує в дійсності, тягне за 
собою визнання фікцією всього, що створено людиною, 
в такому випадку фікція є невід'ємним та іманентним 
феноменом права, що підтверджує гіпотезу неспівпа-
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дання динамізму практики та його юридичного відобра-
ження. К.Маркс був прихильником теорії фікції, вважа-
ючи що під юридичною природою слід розуміти специ-
фічну правову маску, суть якої полягає у використанні 
юридичної особи для досягнення їх цілей. Згідно з по-
зицією І.П.Грешникова, юридична особа – це абстракт-
на правова конструкція, що дозволяє включати різні 
складові до кола суб'єктів цивільного права та одержа-
ти їй статус суб'єкта права [3], [10]. Сучасні теорії юри-
дичної особи прийнято поділяти на фікційні та реаліс-
тичні. Юридична особа як форма юридичного мислення 
та правового життя була створена римськими юристами 
в рамках жорсткої логіки, шляхом надання сили емпірії, 
тобто за рахунок втрати правом своєї раціональності. 
Юридична особа з'явилась у Стародавньому Римі у 
період перетворення старих патріархальних відносин. 
Римські юристи вперше застосували фікцію як засіб 
юридичної техніки для визначення юридичної особи, 
для позначення юридичної особи як спільноти осіб,  
об'єднаних спільною метою та майном. Проявом ідеї 
юридичної особи стало також визнання за муніципіями 
(міськими общинами) права на самоуправління та гос-
подарську самостійність, в своїх майнових відносинах 
вони отримали змогу керуватись нормами приватного 
права. Слід погодитись з В.Н.Карпович, яка стверджує, 
що встановлення фікції означає, що нові відносини, які 
вимагають регулювання, виникли пізніше формування 
системи права, тому можуть зайняти в ній місце лише 
шляхом прямого публічного доступу, збереження ціліс-
ності та системності права [процит.1]. Основним аргу-
ментом прибічників теорії фікції юридичної особи є не-
можливість колективу мати єдину волю, неможливість 
неживої істоти мати волю за умови факту, що закон не 
може закріпити неіснуючий факт. Таким чином, юриди-
чна особа є лише правовою фікцією, яка створена шту-
чно і є абстракцією, що підтримується та регулюється 
нормативно-правовими актами. Юридична особа не 
має ані волі, ані власного інтересу – воля та інтерес 
належать учасникам юридичної особи,які за своєю при-
родою мають волю [5] [12]. Римські юристи не дали 
визначення юридичної особи,однак застосували фікцію. 
Одним із перших визнав "фікцію" корпорації Папа Рим-
ський Інокентій IV, зазначивши у 1245 році, що "корпо-
рація є безтілесною, уявленою істотою; це не що інше 
як фікція, що існує в людській свідомості, вигадана ро-
зумом; корпорація позбавлена волі, і тільки її члени, 
живі люди, мають волю та власне діють. Як безтілесна 
істота,вона не має здатності і волі,не може діяти сама, 
а тільки через своїх членів". Незважаючи на цей факт 
першим, хто висловив свої погляди на юридичні особи 
як штучні, фіктивні конструкції, можна вважати 
Ф.К.Савіньї, який стверджував, що людина є справжнім 
суб'єктом права, а юридична особа є суб'єктом права, 
створена засобом простої фікції. Такий суб'єкт створю-
ється виключно з юридичною метою, тоді як носіями 
юридичних правовідносин залишаються єдино можливі 
носії правосуб'єктності – фізичні особи.Ф.К.Савін'ї, який 
виступив дослідником історичної школи, зосередився 
на вивченні римського права у викладі джерел, кодифі-
кованих Юстиніаном. Оскільки право є системою захи-
щених законом інтересів, то законодавець дає право-
вий захист окремим групам людей, дозволяючи їм ви-
ступати ззовні як єдине ціле, що однак не означає ство-
рення нового суб'єкта права. У такий спосіб поєднува-
лась теза про фіктивність юридичної особи та визнання 
реальності фізичних осіб, що стоять за нею [3]. 

Ґрунтовно аргументував і відстоював теорію фікції 
юридичних осіб відомий німецький цивіліст Б.Віндшайд 
– один із головних ідеологів та авторів проекту Німець-

кого цивільного уложення, який зосередив увагу на волі 
особи. Б.Віндшайд вважав, що під час переходу суб'єк-
тивного права від одного цивільного права до іншого 
право не зникає, а лише переходить до нового власни-
ка. Право не змінюється, але змінюється власник [про-
цит.1]. Е.Гельдер та Ю.Біндер запропонували терію 
посадового й товариського майна, розглядаючи майно 
установи як "посадове", тобто таке, що належить прав-
лінню, а не окремим його користувачам, підкреслюючи 
при цьому, що майно об'єднань вважається спільним 
майном всіх його членів, а не індивідуальним майном 
кожного з них, внаслідок чого юридична особа персоні-
фікується у правовому відношенні [7]. М.Паньоль, 
Т.Бартелемі як послідовники "теорії колективної влас-
ності" вважали юридичну особу не більше ніж засобом 
призначеним для управління колективною власністю. 
Як зазначав В.П.Грибанов, суть юридичної особи вони 
вбачали у природі власності, що покладена в основу 
юридичної особи. На відміну від часткової власності, 
яка є різновидом приватної, колективна власність є 
особливим станом власності, заснованим на доброві-
льному чи примусовому поєднанні майна. Юридична 
особа визначається як спосіб полегшення управління 
цим майном. Д.І Мейєр вважав, що теорія фікції побу-
дована на неможливості провести чітку межу між волею 
учасників та волею юридичної особи. Вчений зазначав, 
що юридична та фізична особи є лише формою участі 
біологічної істоти – людини у правовідносинах, тому 
нехтування цим зв'язком означає нехтування принципу, 
що форма без змісту не існує [6]. На відміну від фікцій-
них теорій "позитивістська теорія" не намагається пояс-
нити суть юридичної особи. Як зазначав С.М.Братусь, 
згідно з позитивістською теорією майна,юридична осо-
бистість визначається як створений правопорядком 
центр прив'язки прав та обов'язків. Позитивісти вважа-
ють, що юридична особа – лише назва, з якою закон 
пов'язує певні Майкові права та обов'язки. Представни-
ки "нормативістською школи" (Г.Кельзен) розглядали 
юридичну особу, як штучний розумовий засіб, персоні-
фікацію норм, які регулюють поведінку однієї людини 
або багатьох людей [9]. Реалістичні теорії визнають 
юридичну особу реальністю, яка має власну волю, від-
мінну від волі та інтересів її учасників. При цьому осно-
воположник органічної теорії" О. Гірке протиставляв 
юридичну особу людській особистості, розуміючи її як 
деяку союзну особистість, соціальний організм, відмін-
ний від суми людей, що беруть участь у союзі [процито-
вано у джерелі 5]. Однак погляди даного вченого роз-
глядаються зі значною критичною складовою через 
надмірне і подекуди некоректне порівняння апріорі "не-
живої" юридичної особи, яка не може проявляти певні 
психологічні та соціальні якості окремо від фізичних 
осіб, що є учасниками товариства.Р. Салейль, що роз-
робив реалістичну теорію" юридичної особи, також за-
являв про реальність існування юридичних осіб як осо-
бливих суб'єктів права, що втім не мають біологічної 
природи, воля яких є цілком відмінна від волі учасників 
юридичної особи, хоча й не може протиставлятись їй 
[12]. А.Вейль, проводячи огляд теорій юридичної особи 
(звичайно іменованого у французькій літературі "мора-
льною особою"), поділяє їх на три групи: теорії фікції, 
теорії реальності і теорії, що заперечують корисність і 
необхідність поняття моральної особи. Ж.Карбоньє по-
годжується із реальністю юридичної особи, визнавав 
реальність колективних інтересів, які можна здійснити і 
захистити тільки через визнання різних союзів людей, 
об'єднаних цими інтересами, суб'єктами права. „В силу 
інстинктивного антропоморфізму" зазначені колективні 
утворення уподібнюються індивідам, стають моральни-
ми особами. "У даний час, – писав Карбоньє, – існує 
право моральних осіб, яке перевищує по широті і ба-
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гатству право осіб фізичних". За силою інстинктивного 
антропоморфізму зазначені колективні утворення є 
аналогічними індивідам, різницею виступає колектив-
ність прийняття рішення та втілення його в життя [4] 
[процитовано у джерелі 8]. 

Вважаю необхідним докладніше розглянути погляди 
О.Гірке на реальність юридичної особи, оскільки його 
погляди розкривають зміст корпоративних прав учасни-
ків юридичної особи. У працях О. Гірке вперше була 
здійснена спроба аналізу взаємовідносин між юридич-
ною особою та її членами (корпоративні правовідноси-
ни), правове становище органів юридичної особи, умо-
ви їх діяльності, відмінності органів від представників.  

Зокрема, автором було обґрунтовано, що юридична 
особа – не біологічна, а соціальна реальність, а отже 
вона може набувати та надавати права так само, як і 
приймати на себе зобов'язання. Причому, це ніяк не 
пов'язано із волею учасників юридичної особи окремо, 
але лише за наявності згоди та поєднання корпоратив-
них прав, що є запорукою та доказом того, що колекти-
вна воля юридичної особи не є тотожною волі фізичних 
осіб учасників. Саме корпоративні права є обов'язковою 
передумовою вираження волі юридичною особою. Фак-
тично воля юридичної особи є опосередковано вираже-
ною волею фізичних осіб, однак прямого взаємозв'язку 
в даному випадку немає. Більше того, воля юридичної 
особи може суперечити волі фізичної особи-учасника, 
якщо ця особа є міноритарієм та не має достатньої кі-
лькості корпоративних прав [4] [5] [11]. 

У рамках радянської цивілістики виділилися такі тео-
рії походження юридичної особи як "теорія колективу", 
"теорія держави" та "теорія директора". Відповідно до 
цих теорій, за кожною державною організацією стоять 
соціалістична держава як єдиний власник усього фонду 
державної власності, і очолений відповідальним керівни-
ком колектив працівників та службовців даної юридичної 
особи яка виконує завдання, покладені на неї державою. 

Подібні погляди висловлювали С.Н.Братусь,  
О.С. Іоффе, Ю.К. Толстой, В.П.Грибанов.Вказана кон-
цепція мала законодавче закріплення в радянській 
практиці. "Теорія держави", розроблена С.І.Асканазієм, 
ґрунтується на положенні про те, що за кожним держа-
вним підприємством стоїть власник його майна, сама 
держава. В даному випадку, людський субстрат не має 
великого значення, оскільки джерелом волі державної 
юридичної особи є держава. "Теорія директора" 
(Ю.К.Толстой) виходить з того, що головною метою 
наділення організації правами юридичної особи є за-
безпечення можливості її участі в цивільному обороті. 
Саме директор уповноважений діяти від імені держави, 
тому він і є основним носієм юридичної особистості 
державної юридичної особи.О.О Красавчиков вважав, 
що юридична особа є правовим способом визначення 
певних суспільних відносин людей,об'єднаних єдиною 
метою. Організація – це певне утворення та система 
істотних соціальних взаємозв'язків [7]. 

На сучасному етапі досліджень правової природи 
юридичної особи можна визначити В.І.Борисову. Вчена 
стверджувала, що стосовно фікції юридичної особи не 
можна ототожнювати її з припущенням чи вигадкою. 
Законодавець застосовує такий засіб, що об'єктивно 
існуючі організації підводяться під умовну правову фор-
му. В.І Борисова зазначала, що починаючи з XIX ст. в 
європейській правовій науці стосовно сутності АТ зага-
льне визнання одержала договірна теорія, засновника-
ми якої вважаються французькі вчені Дома і Потьє, які 
виходили з того, що в основі діяльності будь-якого АТ 

лежить згода засновників про об'єднання своїх зусиль 
заради досягнення спільної мети. 

Але вже сьогодні сутність АТ пояснюють з позицій 
"неодоговірної" теорії, відповідно до якої в основі ство-
рення АТ лежить установчий договір, який і обумовлює 
створення саме цієї юридичної особи [2]. 

Вважаємо, що теорія фікції юридичної особи є 
більш обґрунтованою та прийнятною в умовах сучас-
ного українського законодавства. Шляхом застосуван-
ня методу формальної логіки можна визначити, що 
існування юридичної особи та,відповідно, корпоратив-
них прав неможливе без участі фізичних осіб, оскільки 
юридична особа не має ані власного розуму, ані влас-
ної волі, що є передумовою його відокремлення від 
фізичних осіб – засновників\учасників. Більше того, 
корпоративне право в контексті юридичної особи не 
може існувати без власного суб'єкта і навіть якщо взя-
ти до уваги, що юридичні теж особи можуть володіти 
корпоративними правами, ми все ж вимушені визнати, 
що корпоративними правами володіють фізичні особи, 
які власною волею створили юридичну особу та набу-
ли корпоративних прав. Саме неможливість відділен-
ня корпоративних прав від фізичних осіб-власників дає 
нам підстави стверджувати про домінування в україн-
ському праві теорії фікції юридичної особи [1]. 

Здійснивши аналіз наукових поглядів фахівців теорії 
права та цивільного права, навівши власні аргументи 
щодо сутності юридичної особи, можемо зробити такі 
висновки: 

1. У статті проаналізовані існуючі теорії юридичної 
особи (теорія фікції,теорія реальності юридичної особи, 
теорія відокремленого майна), і визначено, що юридич-
ну природу корпоративних прав неможливо з'ясувати 
без розгляду сутності юридичної особи, зокрема, ви-
значення та розмежування волі осіб-засновників (учас-
ників) юридичної особи та самої юридичиної особи. 

2. Обгрунтуване фактичне визнання в українській 
системі права теорії фікції юридичної особи. 

3. В сучасних дослідженнях мало уваги приділено 
дослідженню залежності корпоративних прав від сутно-
сті юридичної особи, та впливу волі юридичної особи на 
виникнення та реалізацію корпоративних прав у цивіль-
но-правовому аспекті. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ ФИКЦИИ И РЕАЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 
Статья рассматривает природу корпоративных прав с точки зрения теории фикции и теории реальности юридических лиц. Ав-

тором рассмотрен исторический аспект соотношения понятий юридического лица и корпоративных прав участников юридических 
лиц, понятия фикции юридического лица в римском приватном праве и подходов к определению корпоративных прав исходя из тео-
рии фикции и реальности юридического лица. 
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CORPORATE RIGHTS DUE TO THE THEORY OF OF FICTION AND REALITY OF LEGAL PERSON. 

The article observes the essence of corporate rights due to the theories of fiction and reality of legal person. Author has covered historical 
aspect of correlation of legal person and corporate rights of shareholders, the definition of legal person according to the Roman law and approach 
to the definition of corporate rights according to the theory of fiction and reality of legal person. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ПИТАНЬ САДІВНИЦТВА  

У ДОКТРИНІ АГРАРНОГО І ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 

У статті автором узагальнено основні наукові дослідження вчених в сфері здійснення садівництва. Також вста-
новлено, що в українському законодавстві відсутнє поняття промислового садівництва. Здійснено розмежування 
індивідуального та колективного садівництва від промислового садівництва. Встановлено, щов Україні не проводи-
лись комплексні дослідження аграрного та земельного регулювання здійснення промислового садівництва. 

Ключові слова:садівництво; індивідуальне садівництво; колективне садівництво; промислове садівництво; земе-
льні ділянки для садівництва; продукція садівництва. 

 
Садівництво є однією із традиційних сільськогоспо-

дарських галузей України, розвиток якої ґрунтується, 
перш за все, на досить сприятливих ґрунтово-
кліматичних умовах для вирощування більшості плодо-
вих та ягідних культур, традиціях населення, його вели-
ких особистих потребах у цінних продуктах харчування, 
а галузі переробки – в сировині.  

Після здобуття незалежності України, започаткуван-
ня земельної і аграрної реформи в Україні проводяться 
дослідження правових проблем реформування відно-
син власності на землю землекористування, майнових 
відносин у сільському господарстві та поєднаних з ним 
галузях агропромислового виробництва, здійснення 
виробничо-господарської діяльності, внаслідок чого у 
сучасній доктрині земельного та аграрного права сфо-
рмульовані теоретичні висновки і практичні рекоменда-
ції, які становлять методологічну і теоретичну основу 
для подальшого проведення наукових пошуків з право-
вих питань використання землі, майна, праці, фінансо-
вих і кредитних ресурсів тими чи іншими товаровироб-
никами господарської діяльності з питань виробництва, 
переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарсь-
кої продукції, включаючи й сферу виробництва плодо-
овочевої продукції.  

Дослідженням земельних, аграрних та екологічних 
питань займались такі вчені як: В.І Андрейцев, Г.І. Ба-
люк, А.П. Гетьман, В.М. Єрмоленко, І.І. Каракаш,  
Т.О. Коваленко, М.В. Краснова, П.Ф. Кулинич, А.М. Мі-
рошниченко, В.Л. Мунтян, В.В. Носік, А.М. Статівка, 
В.Ю. Уркевич, Федорович, Ю.С. Шемшученко М.В. Шу-
льга, та інші.  

Певну наукову цінність для проведення наукових 
досліджень з питань правового регулювання суспіль-
них відносин у сфері виробництва сільськогосподар-
ської плодоовочевої продукції становлять праці ра-
дянських вчених юристів, які досліджували правові 
питання садівництва в умовах державно-політичної і 
економічної системи в Українській РСР, зокрема, пра-

ціІ.М. Козиря, О.П. Коцюби, В.І. Леушина, І.М. Мирон-
ця, І.О. Середи, та інших.  

Проведений автором моніторинг дисертаційних до-
сліджень, монографій, наукових статей, тез доповідей 
на наукових конференціях та інших форумах показує, 
що упродовж останніх 10 років значно активізувались 
наукові пошуки з питань правового регулювання вироб-
ництва сільськогосподарської продукції рослинного по-
ходження, тваринного походження, виробництва проду-
кції сільського господарства в умовах участі України у 
СОТ, диверсифікації сільських територій за участю 
сільськогосподарських товаровиробників, забезпечення 
якості сільськогосподарської продукції, публічно-
приватного партнерства у аграрних і земельних відно-
синах, внаслідок чого для теорії земельного і аграрного 
правазроблені важливі висновки та рекомендації, які 
можуть бути покладені в основу наукових досліджень 
правових проблем промислового садівництва в Україні. 

Дослідженню тих чи інших питань товарного сільсь-
когосподарського виробництва, зокрема і садівництва, 
присвячені праці наступних науковців-правників:  
С.І. Бугери,Х.А. Григорєва, П.Ф. Кулинича, Є.М. Кутіна, 
Т.В. Курман,В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, О.П. Коцю-
би, І.М. Кульчій,В.І. Лебідь, С.І Марченко, Р.О. Машуко-
ва, В.В. Панченко, Л.І. Полюхович, Я.О. Самосонової, 
Д.В. Саннікова, В.П. Станіславського, О.М. Туєва,  
М.М. Чабаненко, Д.С. Піддубної, та інших.  

Що стосується промислового садівництва, то дослі-
дженням даного виду садівництва присвячені роботи 
наступних вчених-економістів: О.Ю. Єрмакова,  
А.М. Кандиби, В.А. Рульєва, О.М. Шестоваля, П.Г. Шит-
та, А.І. Шумейка та інших. 

Не дивлячись на наявні позитивні результати у нау-
кових розробках загальних і конкретних проблем аграр-
ного та земельного права, у аграрно-правові науці не-
достатньо дослідженими залишаються актуальні про-
блеми правового регулювання суспільних відносин у 
сфері товарного сільськогосподарського виробництва 
плодоовочевої продукції. 

© Поліщук В., 2016 
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У зв'язку із зміною соціально-економічних та право-
вих умов господарювання, проведенням аграрної та 
земельної реформи, вступом України до Світової орга-
нізації торгівлі та необхідності адаптації національного 
земельного та аграрного законодавства до вимог Євро-
пейського Співтовариства, перед наукою земельного 
права постає завдання провести комплексний аналіз 
стану та тенденцій правового забезпечення промисло-
вого садівництва.  

Відсутність чіткого законодавчого та доктринального 
визначення поняття промислового садівництва та від-
сутність досліджень зазначеного питання в юридичній 
літературі зумовлюють необхідність з'ясування істотних 
ознак та формулювання на їх основі поняття промисло-
вого садівництва. Адже до того часу поки немає науко-
вого визначення того чи іншого терміну, немає й чіткого 
розуміння його сутності, відсутній критерій розрізнення 
одних предметів від інших.  

Варто відзначити, що вчені правники у своїх працях 
не оперують поняттям "промислове садівництво" на 
відміну від своїх колег вчених економістів.  

Так в юридичній літературі, садівництво з урахуван-
ням його соціально-економічної ролі розглядається як 
додаткове джерело отримання сільськогосподарської 
продукції [1, c.12]. 

Як вважає Є.М. Кутін, садівництво покликане задово-
льняти потреби сім'ї робітника чи службовця в сільсько-
господарських продуктах. Разом з тим розкриваючи сут-
ність садівництва, інколи відмічають, що це активне, ви-
робниче використання вільного часу. За радянських ча-
сів значення садівництва зводилося до важливого дода-
ткового джерела виробництва фруктів та ягід у місцях, 
найбільш потребуючих цих харчових продуктів. Але в той 
же час існувала й інша думка, згідно з якою, мета садів-
ництва полягала не тільки в задоволенні потреб садово-
дів-робітників і службовців у плодах та ягодах, а й органі-
зація відпочинку цих осіб та членів їх родин [1, с. 26]. 

Пізніше радянська юридична наука визнавала садів-
ництво в якості форми спілкування із природою, яка 
сприяє укріпленню здоров'я, продовження активного пе-
ріоду життя людини. Спільний відпочинок і праця всіх 
членів сім'ї на садових ділянках, а також спільна робота 
членів товариства і їх сімей із благоустрою сприяла 
укріпленню сім'ї, розвитку почуття колективізму [2, с. 35]. 

Досліджуючи поняття цільового призначення земе-
льної ділянки для садівництва громадян, Д.В. Санніков 
підсумовує, що земельні ділянки для садівництва ма-
ють специфічне цільове призначення. Воно обумовлене 
особливим характером використання таких земельних 
ділянок, а саме для вирощування рослинницької сіль-
ськогосподарської продукції – плодів та ягід. Крім того, 
використання садових земельних ділянок має на меті 
відпочинок особи, яка його використовує, та членів ро-
дини цієї особи. Аналіз законодавства, яке регулює від-
носини, що викають з приводу використання земельних 
ділянок для садівництва дозволяє зробити висновок, 
що цільове призначення садових земельних ділянок 
умовно можна поділити на основне та додаткове. До 
основного відноситься закладання багаторічних плодо-
вих насаджень та вирощування сільськогосподарських 
культур. Додатковим цільовим призначенням є зведен-
ня необхідних будинків та господарських споруд. Варто 
зауважити, що законодавство не закріплює конкретного 
переліку багаторічних плодових насаджень і сільського-
сподарських культур, що можуть вирощуватися грома-
дянами на садових ділянках, і не встановлює норм ви-
робництва сільськогосподарської продукції з одиниці 
площі на земельній ділянці для садівництва [3, с. 377].  

На думку Д.В. Саннікова, садівництво відноситься, 
перш за все, до сфери сільськогосподарського вироб-
ництва, та є одним із різновидів сільськогосподарської 
діяльності, яка пов'язана із вирощуванням рослинниць-
ких сільськогосподарських культур. Але такий вид дія-
льності тісно пов'язаний з використанням відповідних 
земельних ділянок. Більше того, без використання зе-
мельної ділянки вирощування сільськогосподарської 
продукції взагалі неможливе. Садова сільськогосподар-
ська продукція, отримана в процесі здійснення садівни-
цтва, використовується, в основному, в якості продуктів 
харчування сім'ї садовода.  

Під поняттям садівництво, Д.В. Санніков, вважає, 
що це особливий вид діяльності людей із використання 
земель сільськогосподарського призначення для виро-
щування саду, а саме: закладання багаторічних наса-
джень, вирощування сільськогосподарських культур із 
використанням сільськогосподарської праці, яке здійс-
нюється з метою задоволення потреб особи-земле-
користувача та членів її родини в продуктах харчування 
(плодах та ягодах), реалізації вільного часу, та трудово-
го виховання [4]. 

Що стосується надлишків продукції садівництва, то 
в ст. 22 Земельного Кодексу України не передбача-
ється виробництво товарної сільськогосподарської 
продукції на садових земельних ділянках, тобто така 
продукція призначена для особистого вживання гро-
мадян, а доля надлишків такої продукції вирішується 
садоводом, оскільки законодавство не містить з цього 
приводу ніяких приписів.  

П.Ф. Кулинич досліджуючи правові питання садівни-
цтва, робить загальну характеристику прав та обов'яз-
ків громадян на земельні ділянки для садівництва, ви-
значає склад земель для садівницьких товариств та 
правовий статус садівницького товариства а також роз-
глядає відмінності у правовому режимі садівницьких 
товариств та дачних земельних ділянок громадян. Ав-
тор розмежовує землі для садівництва громадян та 
землі садівницького товариства, як юридичної особи. 
Зокрема, досліджує організаційно – правову форму 
таких садівницьких товариств, та робить висновок про 
відсутність правового забезпечення створення та дія-
льності садівницьких товариств. П.Ф. Кулинич розгля-
дає здійснення садівництва у двох формах: індивідуа-
льне садівництво та колективне садівництво [5]. 

При аналізі співвідношення індивідуального і колек-
тивного садівництва деякі автори оперують поняттям 
неколективне садівництво. Наприклад О.П. Коцуба ото-
тожнює з індивідуальним та розуміє його як таке садове 
землекористування громадян, коли кожен землекористу-
вач самостійно обробляє землю відокремлено від інших 
громадян, але не виключається можливість допомоги 
членів родини користувача. Автор доводить, що в такому 
випадку доцільніше застосувати термін "роздільне садів-
ництво". Там же йдеться про те, що це дозволить садове 
землекористування громадян як вид виробничої діяльно-
сті визначити одним терміном – садівництво, а в наступ-
ному розмежувати відношення садівництва на два осно-
вних підвиди: а) садове роздільне користування; б) садо-
ве колективне землекористування [4, с. 34]. 

В Монографії "Особливості використання і охорони 
земельних ділянок для садівництва громадян" Д.В. Сан-
ніков визначає поняття садівництво та відокремлює його 
від ведення особистого селянського господарства, го-
родництва, ведення фермерського господарства та ін-
ших видів використання земель сільськогосподарського 
призначення. Тут же, при визначенні поняття садівницт-
во, автор розглядає його як індивідуальне та колективне. 
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Р.О. Машуков досліджуючи національне законодав-
ство у сфері регулювання правовідносин власності за 
участю садівницького товариства та його членів не 
оперує поняттям індивідуальне садівництво. Автор від-
значає, що з переходом України до ринкових відносин 
суттєво змінилися виконувані садівницьким товарист-
вом соціальні функції та мета їх створення. Зокрема, 
функції забезпечення члені садівницького товариства 
сільськогосподарською продукцією для особистого вжи-
тку, ведення членами садівницького товариства госпо-
дарської чи підприємницької діяльності в її межах вже 
не є для них головними. Натомість функція відпочинку 
та оздоровлення на землі виходить на перший план в 
умовах погіршення якості екологічного стану міст та їх 
урбаністичного навантаження [6]. 

На сьогоднішній день у громадян є більш важливі за-
няття, крім того, як вважає журналіст К. Крилов, усі садо-
ві товариства розташовані віддалено від населених пун-
ктів і їх подальше використання не є доцільним [7]. 

Отже можна зробити висновок, що індивідуальне 
та колективне садівництво не є підприємницькою дія-
льністю, так як вид її здійснення не передбачається 
отримання прибутку, а основною метою, є саме осо-
бистий характер споживання плодів, ягід, овочів садо-
водами та їх сім'ями.  

У науці земельного та аграрного права досліджува-
лись правові питання садівництва у контексті здійснен-
ня права громадян на земельні ділянки для індивідуа-
льного та колективного садівництва. Водночас правові 
питання ведення товарного, або промислового вироб-
ництва у сфері садівництва як галузі сільського госпо-
дарства не приділялось належної уваги. 

Що стосується промислового садівництва, то тут, 
основною метою здійснення такого виду діяльності є 
перш за все досягнення певного економічного резуль-
тату, а саме отримання прибутку та забезпечення на-
селення якісною продукцією садівництва. 

Значення та місце розвитку садівництва в системі 
аграрних наук базується на необхідності повноцінного 
та якісного продовольчого забезпечення населення 
плодовою продукцією. Важливість споживання плодів 
зумовлюється наявністю в них значної кількості вітамі-
нів, без яких людина не може існувати.  

Кінець ХIX ст. для садівництва вважається визнача-
льним. Оскільки саме в цей період розпочинається роз-
виток науки за напрямом плодівництво та економіка 
садівництва. Серед фундаторів з ряду питань економіки 
садівництва ХIX – ХX ст. виділяються дослідження  
Л.П. Симирека, Д.Ф. Чухна, П.Г. Шитта, В.В. Юрчишина, 
а серед сучасників особливо цінними є наукові розроб-
ки О.Ю. Єрмакова, В.А. Рульєва, О.М. Шестопаля,  
А.І. Шумейка. 

У своїх працях Л.П. Симиренко, особливе місце від-
водив питанням економічної ефективності та доцільно-
сті промислового виробництва плодової продукції, ор-
ганізації садівництва в різних категоріях господарств, 
проблемам торгівлі, взаємовідносинам між оператора-
ми ринку, особливо товаровиробниками та оптовими 
торговцями. Налагодження каналів збуту, розвитку рин-
ку плодів тощо. Відмічав важливість довгострокового 
кредитування для розвитку промислового садівництва, 
конкурентоспроможності продукції на європейському 
рівні (за якістю, трудомісткістю, матеріаломісткістю віт-
чизняні плоди не повинні поступатися європейським), 
розвитку кооперації дрібних власників садів. З огляду 
на те, що в дореволюційний період економіка промис-
лового садівництва базувалась на законах класичної 
ринкової економіки, варто відзначити, що ці наукові до-
слідження є актуальними і донині, коли в країні продов-

жують формуватися, подібно до більшості країн світу, 
ринкові відносини [8, с.72].  

Варто відзначити, що П.Г. Шитт розмежовував ви-
робників плодів на дві категорії – великі власники та 
селяни. В основу розвитку промислового садівництва 
він ставить задоволення потреб населення плодами та 
підвищення рівня споживання. Тому особливу увагу 
приділяє дослідженню попиту, пропозиції, цінової ситу-
ації, зовнішньої торгівлі. Він доводить важливість і не-
обхідність агропромислової інтеграції у промисловому 
садівництві, що частково би розв'язало проблеми 
швидкого збуту плодової продукції [8, с.72].  

Починаючи з 90-х років, коли Україна зробила пер-
ший крок до ринкової економіки, з'явилося ряд наукових 
праць щодо формування, ефективного функціонування 
та розвитку садівницької продукції та його інфраструк-
тури. Постало питання не лише розширення промисло-
вого вирощування плодів і ягід, а насамперед ефектив-
ного збуту цієї продукції. Важливе місце у розвитку 
промислового садівництва посідають праці О.М. Шес-
топаля, який у своїх працях досліджував питання щодо 
відтворення та продуктивного використання багаторіч-
них насаджень, зокрема, опрацювання, а пізніше удо-
сконалення методики економічної та енергетичної оцін-
ки типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів. 

І.А. Сало, досліджуючи державне регулювання роз-
витку ринку плодів відзначає, що у процесі формування 
економічних відносин суспільства, принципи яких мають 
забезпечувати взаємозв'язок виробництва і споживан-
ня, оцінку вартості результату праці кожного окремого 
товаровиробника та створювати умови ефективного 
виробництва виявилося, що альтернативи поєднання 
ринкового та державного механізмів немає. Однак за-
лишилося ряд невирішених проблем у розвитку вітчиз-
няного ринку плодів, зокрема: недостатній розвиток 
інфраструктури, неефективність функціонування про-
мислового сектору, не реалізований експортний потен-
ціал, комерціалізація збуту за непрозорими каналами, 
низький рівень споживання та якості плодів тощо[9]. 

Ситуація що склалася на ринку плодів, звичайно є 
неприйнятною з огляду на корисність плодової про-
дукції. З цього приводу Ф.І. Мамчур стверджує, що 
чим багатший раціон плодів, овочів, зелені, тим бі-
льше шансів на успішне лікування багатьох захворю-
вань населення [10]. 

З наведених досліджень чітко проглядається необ-
хідність регулювання та підтримки різних кон'юнктурних 
процесів на вітчизняному ринку плодів. Д.Сорос який 
зазначив, що ринковим силам не можна давати повної 
влади, оскільки вони неминуче призведуть до хаосу в 
економіці та фінансах і, врешті-решт, до розпаду світо-
вої системи капіталізму [11].  

Дещо схожу дуку, але вже в біль ширшому розумін-
ні, а саме в регулюванні аграрних відносин висловлює 
професор Статівка А.М. який зазначає, що прийняття 
закону "Про державне спеціалізоване сільськогоспо-
дарське підприємство" дозволило б надати рівноваги 
виробництву продукції рослинницького походження. У 
той же час тільки великі спеціалізовані господарства 
здатні більш ефективно застосовувати нові технології 
вирощування сільськогосподарських культур. І тому 
відмова від адміністративних методів управління еко-
номікою не означає повного усунення держави від еко-
номіки в АПК. Навпаки, державі належить реалізовува-
ти публічні інтереси і всебічно регулювати процеси що-
до їх задоволення [12, с. 31]. 

Важливим внеском в економіку садівництва щодо 
формування раціональних параметрів промислових 
велико товарних садівницьких підприємств, розроблен-
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ня напрямів розвитку присадибного садівництва та 
встановлення перспективних типів, розмірів, структури 
та організаційно-економічних моделей фермерських 
господарств відзначився О.Ю. Єрмаков. 

Одним із перших вчених, який розпочав комплексні 
дослідження формування та функціонування вітчизня-
ного ринку плодоягідної продукції після переходу 
України до ринкової економіки вважається А.І. Шумей-
ко, який висвітлив дані питання у науковій праці "Ри-
нок фруктів та ягід". Вченим розроблені також методи-
чні підходи оцінки прогнозних показників плодоягідної 
продукції в агробізнесі. 

В.А. Рульєв оцінив природно-кліматичний потенціал 
України для велико товарного виробництва плодів і 
ягід, сучасний стан садівництва та перспективи його 
розвитку. Він опрацював модель організації маркетин-
гової служби великих садівницьких підприємств, мето-
дичні підходи щодо врегулювання земельних та майно-
вих відносин у садівництві [8, с. 73]. 

Виробництвом плодів і ягід в Україні займаються рі-
зні категорії господарств, основним серед яких є великі 
господарства, зокрема недержавні сільськогосподарські 
підприємства, держгоспи, акціонерні товариства тощо 
та дрібні особисті селянські господарства, садівницькі 
товариства і фермерські господарства.  

Більшість садівницьких і виноградарських госпо-
дарств у процесі роздержавлення і приватизації майна 
змінила форму власності, перетворились у колективні 
сільськогосподарські підприємства і відкриті акціонерні 
товариства. У державній власності залишились здебіль-
шого виноградарські та садівницькі держгоспи-заводи.  

Досвід вітчизняних та зарубіжних господарств, а та-
кож наукові дослідження показують, що великі садівни-
цькі і виноградарські підприємства в технологічному 
плані мають безперечну перевагу перед дрібними, в 
яких надто обмеженим є поле для ефективного викори-
стання техніки і прогресивних технологій. 

У садівництві і виноградарстві поширені різні форми 
агропромислової інтеграції, зокрема, агропромислові 
підприємства, внутрішньогосподарські агропромислові 
підрозділи, міжгосподарські підприємства та міжгалузе-
ві формування. Агропромислові підприємства – це ве-
ликі садівницькі і виноградарські господарства, в яких 
органічно поєднуються сфери виробництва плодів, ягід 
та винограду з їх промисловою переробкою і зберіган-
ням. В таких підприємствах раціонально використову-
ються виробничі ресурси і досягається висока ефектив-
ність галузі, оскільки без участі посередників випуска-
ється кінцевий продукт споживання. В ряді багатогалу-
зевих господарств формуються і функціонують внутрі-
шньогосподарські агропромислові підрозділи, які за 
кількісними параметрами і ефективністю галузі не по-
ступаються агропромисловим підприємствам [13].  

Як відомо, підприємницька діяльність може здійсню-
ватися у двох організаційних формах: підприємницька 
діяльність зі створенням юридичної особи – суб'єкта 
підприємницької діяльності – та підприємницька діяль-
ність без створення юридичної особи, тобто фізичної 
особи – підприємця (фізична особа підприємець без 
створення юридичної особи). Юридичні особи – суб'єк-
ти підприємництва, можуть діяти в різних організаційно-
правових формах. Під організаційно-правовою формою 
юридичної особи – суб'єкта підприємництва – розумі-
ють спосіб її внутрішньої побудови або організаційну 
структуру, якої не має фізична особа – підприємець. Ор-
ганізаційно-правових форм юридичних осіб є значно бі-
льше двох. До них відносяться господарські товариства, 
виробничі кооперативи, приватні підприємства тощо.  

В сільському господарстві крім цих організаційних 
форм підприємництва функціонують фермерські госпо-
дарства, приватні підприємства, виробничі кооперативи. 
Специфікою сільського господарства є те, що тут діють 
мільйони особистих селянських господарств, які не заре-
єстровані як підприємці,але їх діяльність часто зорієнто-
вана не лише на задоволення власних потреб у продук-
тах харчування, а й на виробництво та продаж [14]. 

Відповідно до зазначених організаційних форм під-
приємництва, можна зробити висновок, що підприємни-
цька діяльність може здійснюватися в індивідуальній та 
колективній формах.  

Потенційно плодоягідне виробництво України в ста-
ні забезпечити як внутрішні потреби, так і виробляти 
садівничу продукцію на експорт. Але сучасний рівень 
виробництва плодів і ягід в Україні дуже низький у порі-
внянні із країнами розвинутого садівництва, не дивля-
чись на досить сприятливі умови для його розвитку. 
Промислове садівництво в роки реформування аграр-
ного сектора в більшості сільськогосподарських підпри-
ємств стало збитковим.  

За останнє десятилітня в загальному обсязі вироб-
ництва сільського господарства саме особисті селянські 
господарства зайняли домінуюче місце, оскільки в роки 
економічної кризи саме вони стали основним джерелом 
доходів і виживання сільського населення. Проте, таке 
домінування не можна назвати позитивним явищем, 
оскільки для даних господарств властиве широке за-
стосування ручної праці, низький рівень механізації 
виробництва. Тому в майбутньому передбачається 
зменшення ролі особистих селянських господарств у 
сільськогосподарському виробництві [15, ст. 121]. 

В процесі здійснення аграрної та земельної реформ, 
значно зменшилась кількість державних підприємств і 
збільшилась – недержавних. Основною метою рефор-
мування було створення раціональних сільськогоспо-
дарських формувань ринкового типу на заміну радгос-
пам та колгоспам. 

Ефективне формування виробництва продукції са-
дівництва зумовлює необхідність створення економіч-
них умов для функціонування спеціалізованих госпо-
дарств різних організаційно-правових форм, поліпшен-
ня системи вітчизняної селекції та насінництва, реконс-
трукції та модернізації переробних підприємств, розвит-
ку кооперування та інтеграції виробників і удосконален-
ня економічного механізму взаємовідносин з перероб-
ними і торгівельними підприємствами як гарантами ре-
алізації вирощеної плодоягідної продукції. Економічні 
відносини можуть ґрунтуватись на принципах взаємо-
вигідної кооперації чи створення інтегрованих систем. 
Розвиток інфраструктури ринку плодоягідної продукції 
повинен передбачати створення оптових ринків, аукціо-
нів, торговельно-збутових і виробничо-торгівельних 
об'єднань, торгівельних фірм і домів, торгівельно-
закупівельних підприємств тощо [16]. 

Таким чином, на думку О.Л. Бурлай та А.П. Бурлай 
незважаючи на розвиток особистих селянських та фер-
мерських господарств, у перспективі основними вироб-
никами товарних плодів залишаться спеціалізовані са-
дівницькі агропромислові товариства, які матимуть оп-
тимальну площу плодових насаджень, власну базу збе-
рігання продукції. 

Із вищезазначеною думкою погоджується П.Г. Шитт, 
який розмежовував виробників плодів на дві категорії – 
великі власники та селяни. В основу розвитку промис-
лового садівництва він ставить задоволення потреб 
населення плодами та підвищення рівня споживання.  

В розробку теоретичних і методологічних засад ста-
новлення та функціонування різних форм господарю-
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вання в садівництві, удосконалення внутрішньогоспо-
дарської структури підприємств, значний внесок зроби-
ли О.В.Єрмаков, В.А. Рульєв, О.М. Шестопаль,  
В.В. Юричишин та інші. Вчені досліджували напрями 
розвитку форм власності і господарювання, земельних 
відносин, оптимізації організаційної структури госпо-
дарських формувань різних типів, розробляли рекоме-
ндації щодо вдосконалення економічного механізму їх 
розвитку тощо [17, с. 104].  

Барабаш Л.О. аналізуючи сучасну організаційну 
структуру промислового садівництва країни, відзначає 
значну кількість різного роду господарських товариств. 
Переваги цієї форми підприємницької діяльності та її 
поширення полягають у вирішенні проблеми персоні-
фікації власності великих підприємств і водночас збе-
реження цілісності майнового комплексу та організа-
ційно-матеріальної структури. Господарські (в тому 
числі акціонерні) товариства найбільш пристосовані 
до реалізації інтеграційного процесу, інвестиційних 
проектів, створення спільних підприємств з іноземни-
ми інвесторами. Тому, ця форма найбільш ефективна 
для агропромислових об'єднань, що мають потужних 
зовнішніх інвесторів, якими є банки, переробні та інші 
промислові підприємства.  

Перспективність формувань великотоварних госпо-
дарств у садівництві підтверджується й досвідом зару-
біжних країн. Так, площа насаджень зерняткових куль-
тур у садівницьких фермах США коливається в межах 
500-1800 га, а кісточкових 600-1400 га.  

У садівницьких господарствах більшості краї Захід-
ної Європи переважають невеликі площі садів та ягід-
ників (у межах 5-20 га). Але з метою спільного викорис-
тання потужної техніки, виробничих споруд, зокрема 
плодосховищ і холодильних камер, фермери кооперу-
ються між собою, і на цій основі формується ефективна 
організаційна структура, яка набуває технологічних 
ознак, притаманних великим спеціалізованим підпри-
ємствам. Також, Барабаш Л.О. відзначає, що є можли-
вість формувати в садівництві різні типи великотовари-
них підприємств на основі приватної власності на виро-
бничі ресурси, а відтак і якнайповніше використовувати 
досвід минулого щодо формування та високоефектив-
ного функціонування спеціалізованих садівницьких 
структур. Про це свідчить і досвід сучасних високопри-
буткових садівницьких підприємств, розміщених в різ-
них регіонах країни. На перспективу передбачається, 
що основними виробниками плодів і ягід будуть великі 
спеціалізовані підприємства з площами насаджень 500-
600 га, створені в основному за рахунок залучення зна-
чних інвестицій, в тому числі іноземних [17, с. 107]. 

Використання великих виробничих комплексів, ука-
зує В.П. Станіславський. Надає можливості досягти 
найкращих показників у виробництві продукції завдяки 
визначної й усталеної за багато років спеціалізації, 
впровадженої високої культури виробництва, налаго-
дженому виробничому процесу [18, с. 160]. У зв'язку із 
цим, юристи-аграрники підкреслюють доцільність при-
йняття спеціалізованого законодавчого акта (закону) 
"Про спеціалізоване державне сільськогосподарське 
підприємство" який урахував би специфіку аграрного 
виробника. Т.В. Курман відзначає, що його прийняття 
свідчило б про посилення публічно-приватних засад у 
функціонуванні державних сільськогосподарських під-
приємств, які в умовах становлення ринкової економіки 
України знайшли б своє гідне місце серед інших това-
ровиробників. Зважаючи на спеціалізацію, тобто вибору 
напрямків здійснення виробничо-господарської діяль-
ності державними сільськогосподарськими підприємст-

вами, держава значно впливала б на розвиток відпові-
дної галузі виробництва [19, с. 33]. 

У промисловому садівницькому комплексі країни по-
винна вдосконалюватися система фінансово-кредит-
ного забезпечення, запроваджуватися елементи соціа-
льного податкового регулювання інноваційної діяльнос-
ті. Останнім часом розвивається та впроваджується 
програма по селекції, яка дасть можливість безпосере-
дньо впроваджувати новітні технології виробництва 
плодів і ягід та спрямувати частину вільних коштів на 
наукові розробки. Розвиток приватної власності напра-
влений на стимулювання інноваційної діяльності та 
сприяння масштабному впровадженню досягнень нау-
ково-технічного прогресу та інноваційних технологій. 
Завдяки пріоритетній направленості політики держави 
на розвиток великотоварного виробництва у галузі 
промислового садівництва значною мірою вдалося збе-
регти цілісність спеціалізованих садівницьких комплек-
сів. Це також повинно сприяти впровадженню новітніх 
технологій у виробництво [20].  

Вважається за необхідне проведення гнучкої кредит-
ної політики в галузі промислового садівництва: застосу-
вання пільгових кредитів з відсотковою ставкою, що ниж-
ча від комерційної на 5-10%, а також використання без-
відсоткових інноваційних позик. Також, доцільним є вве-
дення пільгового кредиту, який також стимулював би 
закладання насаджень вже освоєними технологіями. Для 
промислового садівництва термін повернення коштів по 
інноваційних кредитах, що надається на три роки, може 
бути більшим (5-10 років), що забезпечує окупність саду. 

Основним напрямами розвитку галузі промислового 
садівництва є поліпшення використання матеріальної 
бази, забезпечення внутрішнього продовольчого ринку 
високоякісною садівницькою продукцією, розширенням її 
асортименту, вихід на зовнішні ринки, збільшення прибу-
тку на вкладений капітал, екологічна безпека навколиш-
нього середовища, досягнення високих стандартів спо-
живання продукції, соціальних благ для зайнятих у галу-
зі. Науково-технічний потенціал садівництва характери-
зується сукупністю трудових, матеріальних і фінансових 
ресурсів, які зосереджені в наукових, консультаційних, 
інформаційних та інших сферах для здійснення наукових 
досліджень і розробок, впровадження їх у виробництво з 
метою забезпечення науково-технічного прогресу в галу-
зі. Основними засобами виробництва в промисловому 
садівництві є плодові і ягідні насадження, які функціону-
ють протягом багатьох років. Це зумовлює необхідність 
та важливість створення їх на основі найновіших досяг-
нень науково-технічного прогресу [21].  

На думку О.П. Ливника, відновлення галузі промис-
лового садівництва і розширення внутрішнього та зов-
нішнього ринків плодів і ягід неможливо без подальшо-
го розвитку науково-технічного прогресу, розробки і 
впровадження конкурентоспроможних технологій ви-
рощування інтенсивних швидко плідних, високопродук-
тивних садів з коротким циклом їх використання. У зв'я-
зку, з цим зростає необхідність розробки інноваційних 
напрямів наукових досліджень для розвитку галузі про-
мислового садівництва, а саме: створення мало витра-
тних високомеханізованих технологій виробництва пло-
дів і ягід; удосконалення технологій формування і ефек-
тивного використання садів на основі основних процесів 
механізації; створення нових і вдосконалення існуючих 
технологічних процесів вирощування елітного садивного 
матеріалу; підбір нових сортово-прищепних комбінацій 
для основних плодових культур; розробка оптимальних 
режимів поливу на основі застосування автоматизованих 
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систем зрошування; розробка нових та удосконалення 
існуючих технологій збереження та переробки плодів і 
ягід, розширення асортименту продукції.  

Функціонування промислового садівництва пов'яза-
не, насамперед, з його раціональним розміщенням та 
спеціалізацією у відповідності до агрокліматичних умов 
території, близькості споживачів, переробних потужнос-
тей, гуртово-роздрібних ринків. Розміщення виробницт-
ва садівницької продукції в ринкових умовах повинно 
вирішуватися не тільки з урахуванням природно-
кліматичних умов й раціонального використання приро-
дних ресурсів, наявності переробних підприємств і пло-
досховищ, ринкового попиту на плодову продукцію, та 
передбачати створення роздрібних й гуртових ринків, 
агроторгових домів, сільськогосподарських обслугову-
ючих кооперативів, тобто ринкової інфраструктури [22].  

Отже резюмуючи вищесказане, можна зробити ви-
сновок, що колективне та індивідуальне садівництво, 
перш за все, має на меті задоволення власних потреб 
садовода плодоягідною продукцією, тоді як промислове 
садівництво, має на меті отримання прибутку та задо-
волення потреб населення в плодово-ягідній продукції. 

Також варто відзначити, що в Україні не проводи-
лись комплексні дослідження аграрного та земельного 
регулювання здійснення промислового садівництва. Так 
в науці не досліджено поняття та ознаки, правові фор-
ми та механізми здійснення промислового садівництва, 
що негативно впливає на стан законодавчого забезпе-
чення виробництва сільськогосподарської продукції, 
зокрема плодово-ягідної продукції. Враховуючи необ-
хідність адаптації національного аграрного та земель-
ного законодавства до вимог ЄС необхідно переглянути 
наукові підходи до правового регулювання здійснення 
промислового садівництва.  

Аналіз наукових досліджень показує, що в Україні за 
останні 25-років в науці земельного та аграрного права 
досліджувались питання використання земель сільсько-
господарського призначення та інших речових прав для 
ведення в основному індивідуального та колективного 
садівництва. Не дивлячись на той факт, що промислове 
садівництво не було предметом комплексного дослі-
дження в науці аграрного та земельно права, даний вид 
діяльності активно досліджується вченими-економістами.  

В сучасних ринкових умовах економіки, промислове 
садівництво стрімко розвивається, хоча і без достат-
нього врегулювання комплексу суспільних відносин у 
сфері промислового садівництва нормами аграрного, 
земельного, цивільного, фінансового, податкового, бан-
ківського та іншого законодавства, що негативно впли-
ває на розвиток галузі. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ САДОВОДСТВА В ДОКТРИНЕ АГРАРНОГО  

И ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАИНЫ 
В статье автором обобщены основные научные исследования ученых в сфере осуществления садоводства. Также установлено, 

что в украинском законодательстве отсутствует понятие промышленного садоводства. Осуществлено разграничение индивидуа-
льного и коллективного садоводства от промышленного садоводства. Установлено, что в Украине не проводились комплексные 
исследования аграрного и земельного регулирования осуществления промышленного садоводства. 

Ключевые слова: садоводство; индивидуальное садоводство; коллективное садоводство; промышленное садоводство; земель-
ные участки для садоводства; продукция садоводства.  
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RESEARCHING OF THE LEGAL ISSUES OF HORTICULTURE WITHIN THE LEGAL DOCTRINE  

OF THE AGRICULTURAL AND LAND LAW OF UKRAINE 
The author summarizes the basic research made by legal scientists in the field of horticulture. Through the monitoring of dissertations, 

monographs, scientific articles, abstracts of scientific conferences and other forums, the author shows that over the last ten years, the scientific 
research of the legal regulation of the producing of agricultural products of vegetable origin has become more active. Despite the current positive 
results in the scientific research of the general and specific issues of agricultural and land law, the actual problems of the legal regulation of social 
relations in the field of commercial agricultural producing of fruits and vegetables remain insufficiently studied. 

In the field of agricultural and land law, the legal issues of horticulture have been researched in the context of the citizen's right to land for purposes 
of individual or collective gardening. However, the legal issues regarding the conducting of commercial or industrial horticultural production as a 
branch of agriculture have been neglected. In this work, the author has made a delineation between individual and collective horticulture from industrial 
horticulture. It was found that collective and individual horticulture were primarily intended to meet the individual producer's need for fruit products, 
while industrial horticulture is aimed at profit and meeting the needs of the population for fruit and berry products. 

The absence of a clear legislative or doctrinal definition of industrial horticulture, and the lack of research on these issues in the legal literature, 
dictate the need for clarifying the essential features and formulating a definition of industrial horticulture based on these features. Since there is no 
scientific definition of this term nor a precise understanding of its essence, there are no clear criteria for distinguishing it from other subjects. 

Key words: horticulture; individual horticulture; collective horticulture; industrial horticulture; land for horticulture; gardening products. 
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ЗМІНА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ У ЗВ'ЯЗКУ З ІСТОТНОЮ ЗМІНОЮ ОБСТАВИН 

 
В статті розглядаються наукові підходи щодо зміни кредитного договору, розкривається суть понять "істотне 

порушення договору" та "істотна зміна обставин", проаналізовано чинне законодавство та судова практика щодо 
зміни кредитного договору у зв'язку з істотною зміною обставин. 

Ключові слова: кредитний договір, істотна зміна обставин, істотне порушення договору, зміна кредитного дого-
вору у зв'язку з істотною зміною обставин. 

 
Актуальність проблематики. Останніми роками 

стрімко зростає кількість договірних зв'язків в економіч-
ному середовищі України та міжнародній торгівлі, що 
пов'язано із запровадженням нових принципів цивільного 
права, розвитком різноманітних договірних форм та 
конструкцій, укладанням як поіменованих, так і непоіме-
нованих цивільно-правових договорів. Тому важливим є 
дослідження, формулювання і застосування нових під-
ходів до цивільно-правового регулювання інституту до-
говору взагалі, та, зокрема, кредитного договору, проце-
дури його укладання, зміни та розірвання. В сучасних 
ринкових умовах інститут кредитування набув значного 
поширення. Практика свідчить про укладання кредитних 
договорів як в національній, так і іноземній валюті. Кре-
дитний договір слугує підставою виникнення кредитних 
відносин між кредитодавцем та позичальником.  

Мета даної статті полягає в комплексному аналізі 
норм чинного законодавства щодо зміни кредитного 
договору у зв'язку з істотною зміною обставин, дослі-
дження понять "істотне порушення договору" та "істот-
на зміна обставин", виокремлення існуючих проблем, 
пов'язаних із зміною кредитного договору, а також по-
шук шляхів їх вирішення, які виникають при практично-
му застосуванні норм цивільного законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необ-
хідно відмітити, що не зважаючи на те, що окремі нау-
ковці досліджували укладення, зміну та розірвання до-
говору в Україні, деякі питання, пов'язані, зокрема, із 
зміною договору, залишилися мало дослідженими. До-
слідженню проблематики укладення, зміни, припинення 
цивільно-правових договорів приділяли частково свою 
увагу в наукових розробках М.І. Брагінський, В.В. Віт-
рянський, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, Н.С., В.М. Коссак, 
Кузнєцова, В.В. Луць, Майданик Р.А., З.В. Ромовська, 
М.М. Сібільов та інші. Питання про зміну договору в 
зв'язку з обставинами, що істотно змінилися, в різний 
час досліджувалося в цивілістичній літературі. Зокрема, 
даному питанню приділяли увагу М.М. Агарков,  
М.І. Брагінський, Т.В. Боднар, В.С. Мілаш та інші. 

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що 
в юридичній літературі відсутнє чітке визначення понят-

тя зміни договору, хоча воно широко використовується 
в працях дослідників проблем цивільного права, зако-
нодавстві та судовій практиці. В це поняття вкладаєть-
ся різний зміст, а його вираження часто здійснюється 
різними термінами. Цивільний кодекс України [1] (далі – 
ЦК України) не розкриває поняття зміни ні цивільного 
договору взагалі, ні окремих його видів, зокрема, зміни 
кредитного договору. Є ст. 651, яка визначає підстави 
для зміни або розірвання договору, ст. 652, яка гово-
рить про зміну або розірвання договору у зв'язку з істо-
тною зміною обставин та ст. 653, яка закріплює правові 
наслідки зміни або розірвання договору. Під зміною 
кредитного договору необхідно розуміти нормативно 
визначену послідовність дій, які вчиняють сторони (кре-
дитодавець та позичальник) в порядку, передбаченому 
чинним законодавством на основі підстав, погоджених 
сторонами при підписанні кредитного договору, чи пе-
редбачених законодавством. Зміна кредитного догово-
ру проявляється у діях сторін, заснованих на їх домов-
леності або положеннях нормативно-правових актів, 
предметом яких є часткова чи повна зміна умов дого-
вору на майбутнє, їх доповнення або відміна дії. В 
окремих випадках одна із сторін може змінити договір 
самостійно. Проте, в основі таких односторонніх дій 
повинна бути правова норма або попередня домовле-
ність сторін про надання одній з них права змінити та-
кий договір без додаткового погодження з іншими його 
учасниками. Зміна кредитного договору є дією (діями), 
спрямованою на зміну цивільних прав і обов'язків його 
сторін. Тобто, правила ст.ст. 651-654 ЦК України не 
поширюються на домовленість про зміну кредитного 
договору з особою, яка не є його стороною. 

Проаналізувавши норми ЦК України, можна сказати, 
що законодавець доволі стримано ставиться до закріп-
лення на законодавчому рівні підстав для зміни догово-
рів окремих видів, що являється логічним наслідком 
принципу свободи договору, закріпленого у ст. 627 
ЦК України. Так як сторони, відповідно до ст. 6 ЦК Укра-
їни є вільними в укладенні договору, виборі контрагента 
та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК 
України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв 
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ділового обороту, вимог розумності та справедливості, 
то вони так само вільні за взаємною згодою змінити 
такий договір, якщо звісно законодавством не передба-
чені обмеження чи заборона такої зміни. 

Сторони, як правило, самостійно, за взаємною зго-
дою, без судового втручання, можуть внести будь-які 
зміни до договору, враховуючи імперативні приписи 
закону, якщо такі передбачені.  

Відповідно до ст. 652 ЦК України у разі істотної змі-
ни обставин, якими сторони керувалися при укладенні 
договору, договір може бути змінений або розірваний 
за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором 
або не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин 
є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби 
сторони могли це передбачити, вони не уклали б дого-
вір або уклали б його на інших умовах. В даному випад-
ку мова йде про те, що зміна обставин є настільки сут-
тєвою, що підриває саму основу зобов'язання, мету, 
заради якої укладався договір. Якщо сторони не досяг-
ли згоди щодо приведення договору у відповідність з 
обставинами, які істотно змінились, або щодо його ро-
зірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, 
встановлених частиною 4 ст. 652 ЦК України, – змі-
нений за рішенням суду на вимогу заінтересованої 
сторони за наявності одночасно таких умов: 

1) в момент укладення договору сторони виходили з 
того, що така зміна обставин не настане; 

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтере-
сована сторона не могла усунути після їх виникнення при 
всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 

3) виконання договору порушило б співвідношення 
майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересова-
ну сторону того, на що вона розраховувала при укла-
денні договору; 

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не 
випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересова-
на сторона. 

У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни 
обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає 
наслідки розірвання договору виходячи з необхідності 
справедливого розподілу між сторонами витрат, поне-
сених ними у зв'язку з виконанням цього договору. 

4. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обста-
вин допускається за рішенням суду у виняткових випад-
ках, коли розірвання договору суперечить суспільним 
інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно 
перевищує затрати, необхідні для виконання договору 
на умовах, змінених судом. 

Сама по собі істотна обставина не є і не може бути 
підставою для зміни договору, якщо сторони заздалегідь 
в договорі зробили про це застереження. Істотна зміна 
обставин є результатом певної дії ззовні (наприклад, 
непереборна сила). Метою зміни (адаптації) договору до 
обставин, що істотно змінилися, є відновлення балансу 
майнових інтересів сторін договору [2, c. 119 – 120]. Ви-
носячи рішення про зміну умов договору, суд тим самим 
зобов'язує сторону виконати договір на умовах, які вона 
завідомо вважає для себе неприйнятними [3, c. 447]. 

У ЦК України ми зустрічаємо поряд з "істотною 
зміною обставин" поняття "істотне порушення дого-
вору". Так, ч. 2 ст. 651 ЦК України закріплює: "договір 
може бути змінено або розірвано за рішенням суду на 
вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення дого-
вору другою стороною та в інших випадках, встановле-
них договором. Істотним є таке порушення стороною 
договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга 
сторона значною мірою позбавляється того, на що вона 
розраховувала при укладенні договору".  

Поняття "істотного порушення договору" є оціночною 
категорією, яка не визначена законодавством і має вста-
новлюватися в кожному конкретному випадку з ураху-

ванням обставин конкретної справи [13, c. 104]. Варто 
зазначити, що істотність такого порушення встановлю-
ється виключно судом на підставі фактичних даних, коли 
сторона договору була позбавлена того, на що розрахо-
вувала при укладенні договору. Позбавлення особи тих 
інтересів та прав, які вона очікувала отримати при укла-
данні та виконанні договору, має бути вираженим виклю-
чно об'єктивними обставинами, оцінку яким надає суд 
при розгляді відповідної категорії справ. Наприклад, об'-
єктивні обставини на практиці можуть бути представлені 
невиконанням зобов'язань за договором. Зокрема, що 
стосується кредитного договору, такою об'єктивною об-
ставиною може бути відмова банку у видачі кредитних 
коштів (чергового траншу) за кредитним договором.  

Відповідно до правової позиції, висловленої в по-
станові Верховного Суду України від 18.09.2013 року по 
справі № 6-75цс13, оцінка порушення договору як істо-
тного здійснюється судом відповідно до критеріїв, що 
встановлені зазначеною нормою. Оціночне поняття 
істотності порушення договору законодавець розкриває 
за допомогою іншого оціночного поняття – "значної мі-
ри" позбавлення сторони того, на що вона розрахову-
вала при укладенні договору. Це (друге) оціночне по-
няття значно звужує сферу огляду суду. Істотність по-
рушення визначається виключно за об'єктивними об-
ставинами, що склалися у сторони, яка вимагає розі-
рвання договору. В такому випадку вина (як суб'єктив-
ний чинник) сторони, що припустилася порушення до-
говору, не має будь-якого значення і для оцінки пору-
шення як істотного, і для виникнення права вимагати 
розірвання договору на підставі частини другої статті 
651 ЦК України. Іншим критерієм істотного порушення 
договору закон визнає розмір завданої порушенням 
шкоди, який не дозволяє потерпілій стороні отримати 
очікуване при укладенні договору. При цьому йдеться 
не лише про грошовий вираз завданої шкоди, прямі 
збитки, а й випадки, коли потерпіла сторона не зможе 
використати результати договору. Вирішальне значен-
ня для застосування зазначеного положення закону має 
співвідношення шкоди з тим, що могла очікувати від ви-
конання договору сторона. У кожному конкретному випа-
дку питання про істотність порушення повинне вирішува-
тися з урахуванням усіх обставин справи, що мають зна-
чення. Так, суди повинні встановити не лише наявність 
істотного порушення договору, але й наявність шкоди, 
завданої цим порушенням другою стороною, яка може 
бути виражена як у вигляді реальних збитків та (або) 
упущеної вигоди, її розмір, який не дозволяє потерпілій 
стороні отримати очікуване при укладенні договору; а 
також установити, чи є дійсно істотною різниця між тим, 
на що має право розраховувати сторона, укладаючи 
договір, і тим, що в дійсності вона змогла отримати. 

Постановою Верховного Суду України від 
19.09.2011 № 3-74гс11 було залишено в силі рішення 
господарського суду Івано-Франківської області від 
23 листопада 2010 року, яким були задоволені вимоги 
позивача щодо розірвання кредитного договору. Під-
ставою позову була відмова Банку в наданні Позичаль-
нику кредитних коштів у зв'язку з обставинами світової 
кризи. Своє рішення суд обґрунтував істотним пору-
шенням Банком умов кредитного договору, що є під-
ставою для розірвання договору відповідно до частини 
другої статті 651 Цивільного кодексу України. Суд також 
зазначив, що наведені Банком обставини стосовно фі-
нансової кризи 2008 року не є форс-мажорними, тому 
підстави для звільнення Банку від відповідальності від-
сутні. Зазначена позиція отримала підтвердження в 
постанові Вищого господарського суду України від 
17.12.2009 у справі № 39/189. 

Варто зазначити, що у випадку істотного порушення 
договору з боку Банку, Позичальник має право згідно 
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ст. 22 Цивільного кодексу України на відшкодування 
збитків у вигляді реальних збитків та упущеної вигоди. 

Проте судова практика щодо відшкодування збитків 
та розірвання кредитного договору у зв'язку з "істотніс-
тю" порушення умов договору все ж залишається до-
статньо неоднозначною. Так, рішенням Господарського 
суду м. Києва від 27.02.2012 у справі № 17/465 позовні 
вимоги щодо стягнення з Банку завданих збитків були 
задоволені, проте відмовлено в частині задоволення 
позовних вимог щодо розірвання договору. А постано-
вою Вищого господарського суду України від 09.08.2011 
у справі № 17/33-11 (19/57-10) були залишені без змін 
рішення судів попередніх інстанцій, якими відмовлено в 
задоволенні вимог позивача про розірвання кредитного 
договору та стягнення збитків [15].  

У задоволенні позовних вимог особи до Публічного 
акціонерного товариства "УкрСиббанк" про зміну умов 
кредитного договору від 11 жовтня 2007 року було від-
мовлено (справа №263/5707/15ц від 19 серпня 
2015 року) [14]. Вимагаючи зміни договору на підставі 
ст. 652 ЦК України, на позивача покладається обов'язок 
довести ті обставини, на які він посилається як на підста-
ву своїх вимог, згідно ст. 60 ЦПК України. Однак позива-
чем та його представником не було доведено наявності 
всіх чотирьох умов, необхідних для розірвання або зміни 
договору кредиту, у зв'язку з істотною зміною обставин, 
якими сторони керувалися при укладанні договору. 

Таким чином, при укладенні кредитного договору в іно-
земній валюті сторони приймали на себе певні ризики на 
випадок зміни валютного курсу та в момент укладання 
кредитного договору не мали будь-яких підстав вважати, 
що зміна встановленого валютного курсу не настане. 

В договірному праві є основоположний принцип 
pacta sun servanda, коли укладені договори мають ви-
конуватися. Також доктрині відомо таке поняття як кла-
узула rebus sic stantibus (доктрина незмінності обста-
вин), яка бере свій початок ще від глосаторів. Дане по-
няття зустрічалося в законодавстві деяких країн для 
окремих випадків. Перша світова війна та спричинені 
нею економічні, у тому числі грошові, кризи, актуалізу-
вали питання про вплив змінених обставин на силу до-
говорів, які (обставини) поступово стали визнаватися 
підставою для зміни (адаптації) договорів або відмови 
від договору [4, c. 37-54]. Для судової практики конти-
нентального права доктрина незмінності обставин на-
була такого змісту: укладаючи договір, сторони вихо-
дять з того, що його передумовою є наявні на певний 
момент зовнішні умови; у разі їх довільної істотної зміни 
сторони можуть відступитися від договору або вимагати 
зміни його умов [5, c. 301].  

В свій час М.М. Агарков, аналізуючи вплив обста-
вин, що змінилися на силу договірних зобов'язань на 
прикладі законодавчих актів та судової практики, а та-
кож доктрини Німеччини, Англії, Франції, Італії першої 
половини ХХ ст., вказав на два шляхи, що склалися на 
той час у практиці західних країн: 

1) сприйняття презумпції волі сторін при укладанні 
договору, яка спрямована на звільнення боржника на 
випадок різко зміненої господарської ситуації та край-
ньої невигідності для нього виконання зобов'язання; 

2) вплив змінених обставин враховується на основі 
норм об'єктивного права (наприклад, французький за-
кон від 21 січня 1918 р. (так званий loi Faillot), який з 
метою захисту боржника за торговими угодами допус-
тив розірвання договорів про поставки товарів або інші 
послідовні дії, якщо встановлено, що через війну вико-
нання зобов'язання одного з контрагентів покладе на 
нього тягар або спричинить шкоду, розміри якої набага-
то перевищуватимуть ті очікування, що були розумними 
на момент укладання договору) [4, c. 53-54]. 

Зміст ст. 652 ЦК України свідчить про можливість 
зміни або розірвання договору у зв'язку з істотною змі-
ною обставин як з ініціативи кредитора, так і боржника.  

У процесі реформи цивільного права Німеччини у 
2002 році доктрина незмінності обставин отримала ві-
дображення у § 313 "Порушення підстави угоди" Німе-
цького цивільного уложення (BGB) [6]. В п. 1 зазначеної 
норми передбачається: якщо обставини, які стали під-
ставою для договору значно змінилися після його укла-
дення і сторони не уклали б договір, або уклали б його 
з іншим змістом, якщо б вони передбачили зміну такого 
характеру, можна вимагати адаптації договору, оскільки 
для однієї із сторін участь у договорі без його змін, з 
урахуванням всіх обставин справи, зокрема розподілу 
ризиків у силу договору або закону, неприйнятна. Якщо 
адаптація договору неможлива або стосовно його час-
тини неприйнятна, то сторона, поставлена у невигідне 
положення може відмовитися від договору. Отже, на 
думку О.А. Беляневич, на відміну від ст. 652 ЦК Украї-
ни, у § 313 BGB йдеться не про зміну договору, а про ті 
обставини, що порушують підстави угоди [7, с.82]. Слід 
погодитися із таким підходом.  

Також наслідки впливу змінених обставин на догові-
рні відносини регламентовані Принципами УНІДРУА. 
Сукупність умов, за яких ускладнення надає право сто-
роні ставити питання про перегляд умов договору, ви-
значені ст. 6.2.2. Принципів УНІДРУА, зміст якої є дещо 
наближеним до змісту ст. 652 ЦК України. До таких 
умов можна віднести, наприклад, певні події, які відбу-
ваються вже після укладення договору, можуть бути 
взяті до уваги лише тоді, коли вони не могли бути розу-
мно передбачені стороною при укладанні договору.  

Необхідно пам'ятати, що зміна договору на підставі 
ст. 652 ЦК України можлива лише за доведеності наяв-
ності всієї сукупності умов, передбачених відповідною 
статтею. Постановою ВГСУ від 23 травня 2006 року у 
справі № 21/551 було зазначено, що ст. 652 ЦК України 
спрямована на врегулювання інтересів учасників циві-
льного обороту в динамічних ринкових умовах та за 
зміни кон'юнктури ринку. 

У доктрині цивільного права виділяють два види об-
ставин впливу на договірні відносини: фактичного та 
юридичного характеру. До перших відносять будь-які 
обставини зовнішньої сили (непереборна сила, форс-
мажор, наприклад), які виникають незалежно від волі 
сторін, і які сторони не могли передбачити при укла-
данні того чи іншого договору. До істотної зміни обста-
вин юридичного характеру відносять прийняття нового 
закону, який по-іншому врегульовує відповідні договірні 
відносини, які виникли значно раніше. Проте, прийняття 
такого закону або його зміна сама по собі не може слу-
гувати підставою для зміни договору в контексті ст. 652 
ЦК України. Якщо чинним законом буде передбачено, 
що укладені раніше договори повинні бути приведені у 
відповідність із новим законом, то лише тоді може йти 
мова про внесення змін до раніше укладеного догово-
ру. Але в даному випадку ми не можемо говорити про 
зміну договору у зв'язку із істотною обставиною, а лише 
про приведення умов договору до норми закону. 

Ознаки істотних змін договору у ч. 2 ст. 652 ЦК Украї-
ни є доволі загальними і потребують детального аналізу 
в кожному конкретному випадку. На такій позиції твердо 
стоїть судова практика. Перш за все, істотний характер 
змін залежить від специфіки договірних відносин.  

Щодо кредитних відносин, то позичальники, заяв-
ляючи позов, посилалися на зміни обставин у зв'язку із 
світовою фінансовою кризою, яка істотно погіршила їх 
стан, в тому числі і в зв'язку із знеціненням національ-
ної валюти.  

Верховний Суд України зазначив, що настання фі-
нансової кризи не є істотною зміною обставин, якими 
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сторони керувалися при його укладенні, оскільки еко-
номічна криза носить загальний характер і стосується 
обох договірних сторін, відтак, це само по собі не може 
бути підставою для зміни договору в судовому порядку. 

У разі недосягнення сторонами згоди щодо приве-
дення договору у відповідність з обставинами, які істот-
но змінились заінтересована сторона може звернутись 
до суду з позовом про зміну договору на підставі ст. 652 
ЦК України. Слід зазначити, що істотна зміна обставин 
є самостійним випадком зміни договору, тому ст. 652 
ЦК України не може застосовуватись субсидіарно по 
відношенню до інших статей ЦК України, які передба-
чають зміну окремого виду договору, хоча в судовій 
практиці зустрічається багато випадків, коли заінтере-
сована сторона, звертаючись до суду з вимогою про 
зміну договору в силу істотної зміни обставин, вказує 
ст. 652 ЦК України не як самостійну підставу своїх по-
зовних вимог, а як доповнення до інших підстав. 

З часу прийняття ЦК України, який набрав чинності 
1 січня 2004 р., вітчизняна судова практика до цього 
часу не виробила ґрунтовних положень, які б дозволя-
ли систематизувати уявлення про те, що є і не є істот-
ною зміною обставин у розумінні ст. 652 ЦК України. 
При цьому, в переважній більшості випадків, суди не 
визнають зміну обставин, на яку посилається позивач, 
істотною. Так, наприклад, не є істотною зміною обста-
вин настання фінансової світової кризи, зростання кур-
су іноземної валюти тощо. 

І саме поняття "істотна зміна обставин" є оціночною 
категорією. Норма абз. 2 ч. 1 ст. 652 ЦК України містить 
критерій, за яким зміну обставин можна визначити як 
істотну: обставини мають змінитися настільки, що, якби 
сторони могли це передбачити, вони не уклали б дого-
вір або уклали б його на інших умовах.  

На практиці досить складно довести одночасну на-
явність всіх умов для зміни договору у зв'язку з істот-
ною зміною обставин. Судові рішення про зміну догово-
ру на підставі ст. 652 ЦК України, ухвалені з дотриман-
ням всіх вимог закону, у вітчизняній судовій практиці 
зустрічаються рідко. 

В п. 2.6. Постанови Пленуму ВГСУ [8] зазначається, 
що зміна економічної ситуації та коливання курсу іно-
земної валюти стосовно національної валюти України є 
комерційними ризиками сторін договору та не можуть 
бути підставами для зміни чи розірвання кредитного 
договору, оскільки це не є істотною зміною обставин у 
розумінні статті 652 ЦК України. 

Так, наприклад, у справі №668/7529/15-ц [9] від 
21.10.2015 року позивач звернулась до суду з позовом 
до ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про внесення змін до 
умов кредитного договору, укладеного між нею та 
АППБ "Аваль" шляхом здійснення перерахунку залишку 
боргу – 16649,79 доларів США в гривню по курсу НБУ 
на момент підписання вказаного кредитного договору, 
який становив 5,05 грн. за 1 долар США, визначивши 
залишок суми кредиту в розмірі 84081,44 грн. зі строком 
погашення у визначений кредитним договором строк – 
до 26 квітня 2026 року під обумовлені договором відсо-
тки в розмірі 12% річних з відповідним внесенням змін 
до договору іпотеки, шляхом проведення реструктури-
зації заборгованості зобов'язань за договором без стяг-
ненння плати з позичальника. В момент отримання кре-
дитних коштів курс гривні до долару США становив 
5,05 грн. На момент подачі позову курс гривні до дола-
ру США становив більше 20 грн. Така зміна обставин на 
валютному ринку є настільки істотною, що якби позивач 
могла б її передбачити, то не укладала б кредитний 
договір в іноземній валюті, тому позивач звернулася із 
пропозицією до банку перерахувати залишок її забор-
гованості за кредитом у гривні по курсу, який діяв на 
момент його отримання, проте її пропозиція була відхи-

лена. Суд у задоволенні позову про зобов'язання внес-
ти зміни до кредитного договору відмовив повністю. 
Своє рішення обґрунтував наступним. Закон пов'язує 
можливість приведення договору у відповідність з об-
ставинами, які істотно змінились, або щодо його розі-
рвання безпосередньо не з наявності істотної зміни 
обставин, а з наявності чотирьох умов, визначених 
ч. 2 ст. 652 ЦК України, при істотній зміни обставин. 
Крім того, саме по собі зростання (коливання) курсу 
іноземній валюти не є достатньою підставою для зміни 
кредитного договору на підставі ст. 652 ЦК України, 
оскільки зазначене стосується обох сторін договору, й 
позичальник при належній завбачливості міг виходячи з 
динаміки зміну курсів валют із моменту введення в обіг 
національної валюти та її девальвації, передбачити в 
момент укладення договору можливість зміни курсу 
гривні України до іноземної валюти, а також можливість 
отримання кредиту в національній валюті. 

Також прикладом справи про зміну умов договору у 
зв'язку з істотною зміною обставин відповідно до ст. 652 
ЦК України може слугувати справа № 761/11385/14-ц 
[10] від 23 січня 2015 року. Позивач звернувся до Шев-
ченківського районного суду м. Києва з позовом до ВАТ 
"Комерційний банк "Надра" про зміну умов кредитного 
договору в частині зміни виконання грошового зобов'я-
зання, визначивши у національній валюті до долара 
США на момент укладення правочину. Позовні вимоги 
обґрунтовані тим, що договір кредиту був укладений не 
уповноваженою особою, яка діяла всупереч інтересам 
відповідача. Крім того, посадові особи відповідача не 
змінюючи виплату щомісячних платежів у іноземній 
валюті готівкою, фактично змінили у односторонньому 
порядку умови кредитного договору. Позивач зазначав, 
що внаслідок знецінення гривні, втрати на погашення 
кредиту значно перевищують розмір витрат, на які роз-
раховував позивач при укладанні договору. Для розі-
рвання договору у разі істотної зміни обставин необхідно 
наявність усіх перелічених умов одночасно. До того ж, 
вимагаючи внести зміни до договору на підставі статті 
652 ЦК України, на позивача покладається, у відповідно-
сті до статті 60 Цивільного процесуального кодексу Укра-
їни (далі – ЦПК України) [11], обов'язок довести ті обста-
вини, на які він посилається як на підставу своїх вимог. 
Позивачем не було доведено наявності одночасно всіх 
чотирьох умов, необхідних для змінення умов кредитного 
договору, а тому позовні вимоги про внесення змін до 
кредитного договору не було задоволено. 

Цікавою для розгляду є справа № 185/4340/15-ц [12] 
від 3 червня 2015 року. Особа подала позов до Кредит-
ної спілки "Союз-Дніпро" про визнання умов кредитного 
договору незаконними та недійсними та про зміну умов 
кредитного договору. Суть справи полягала в наступ-
ному. Між Кредитною спілкою "Союз-Дніпро" та членом 
кредитної спілки (позивачем) був укладений кредитний 
договір, відповідно до умов якого передбачено, що змі-
ни та доповнення до договору можливі тільки за умови 
укладання додаткового договору. Тобто, сторони при 
укладанні кредитного договору заздалегідь погодили 
яким чином будуть вноситися до нього зміни. Ст. 651 
ЦК України передбачено, що зміна або розірвання до-
говору допускається лише за згодою сторін, якщо інше 
не встановлено договором або законом. Договір може 
бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу 
однієї із сторін у разі істотного порушення договору 
другою стороною та в інших випадках, встановлених 
договором або законом. Істотним є таке порушення 
стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди 
друга сторона значною мірою позбавляється того, на 
що вона розраховувала при укладенні договору. Так як 
судом не було встановлено підстав для зміни умов до-
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говору, то суд прийшов до висновку відмовити в задо-
воленні позовних вимог. 

Висновки. "Істотність" порушення кредитного до-
говору є однією з підстав його зміни або розірвання в 
примусовому порядку (судовому), яка встановлюється 
через причинно-наслідковий зв'язок між порушенням 
права та позбавленням у "значній мірі" того, на що 
позичальник розраховував, укладаючи такий кредит-
ний договір. При цьому не враховується поняття "ви-
ни" сторони, оскільки диспозиція даної норми перед-
бачає презумпцію вини у разі істотного порушення 
умов кредитного договору. Зміст ст. 652 ЦК України 
свідчить про можливість зміни або розірвання догово-
ру у зв'язку з істотною зміною обставин як з ініціативи 
кредитора, так і боржника. 

Правозастосовча практика ч.2 ст. 651 ЦК України є 
досить неоднозначною. Ознаки істотних змін договору у 
ч. 2 ст. 652 ЦК України є доволі загальними і потребу-
ють детального аналізу в кожному конкретному випад-
ку. На такій позиції твердо стоїть судова практика. 
Перш за все, істотний характер змін залежить від спе-
цифіки договірних відносин. На практиці досить складно 
довести одночасну наявність всіх умов для зміни дого-
вору у зв'язку з істотною зміною обставин. Судові рі-
шення про зміну договору на підставі ст. 652 ЦК Украї-
ни, ухвалені з дотриманням всіх вимог закону, у вітчиз-
няній судовій практиці зустрічаються рідко.  
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ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
В статье рассматриваются научные подходы по изменению кредитного договора, раскрывается суть понятий "существенное 

нарушение договора" и "существенное изменение обстоятельств", проанализированы действующее законодательство и судебная 
практика по изменению кредитного договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 
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CHANGES IN THE CREDIT AGREEMENT DUE WITH THE SUBSTANTIAL CHANGE OF CIRCUMSTANCES 

The article deals with scientific approaches to modify the credit agreement, reveals the essence of the concepts of "material breach of 
contract" and "substantial change in circumstances", analyzed the current legislation and judicial practice in the credit agreement amendment in 
connection with the substantial change of circumstances. 
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