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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМИ ТА ЗМІСТУ ДОГОВОРІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ 
  
В статті досліджуються форма та зміст форми договорів в екологічному праві. 
В статье исследуются форма и содержание договоров в экологическом праве. 

The article describes the form and contents of contracts in ecology law. 
Ключові слова: договори, договірні екологічні відносини, форма та зміст договорів. 

Ключевые слова: договоры, договорные экологические отношения, форма и содержание договоров. 
Key words: agreements, contract ecology relations, form and contents of contracts. 
 
Публічно-правовий характер договорів в екологічному 

праві обумовлює дослідження їх форми та змісту як необ-
хідної умови виконання еколого-правових вимог, норм, 
правил, нормативів та стандартів. Питання форми та зміс-
ту еколого-правових договорів торкалися в своїх працях 
А.К. Соколова, Л.В. Мороз, М.М. Бринчук, С.О. Боголюбов, 
М.О. Геталова, Д.В. Хаустов, О.Ф. Суров та інші вчені. 
При цьому береться до уваги, що еколого-правовим до-
говорам як будь-якій формі упорядкування суспільних 
відносин притаманні зовнішні та внутрішні ознаки. Такі 
ознаки відносяться безпосередньо до поняття самого 
договору у значенні соціально-правового явища, або до 
його внутрішнього змісту. Зокрема, зовнішніми ознаками 
договору є форма, внутрішніми – суб'єктивні ознаки, 
структурні елементи і зміст. Форма еколого-правових 
договорів як необхідна умова їх виконання. 

Форма договору традиційно представляє собою спо-
сіб зовнішнього виявлення і прояву: порядку реалізації 
волі, цільових прагнень, предмета, об'єму повноважень 
суб'єктів договірних відносин, характеру і строковості 
діяльності (взаємодії) сторін, що домовляються, а також 
негативних юридичних наслідків у результаті відхилень 
від домовлених сторонами умов такої взаємодії. Як відо-
мо, формою угоди в цивільно-правовій літературі нази-
вають формою волевиявлення сторін [1, с. 171]. 

Традиційно загальні правила про форму угод пе-
редбачаються в ЦК України. Цивільному праву відомі 
усні угоди та письмові договори. Зокрема, усно можуть 
вчинятися правочини, які повністю виконуються сторо-
нами в момент їх вчинення. Так само форми договорів 
в екологічному праві можуть буди усними або письмо-
вими. Наприклад, згідно з загальними положеннями 
екологічного законодавства з метою забезпечення пра-
ва громадян на здійснення загального використання 
природних ресурсів усними правочинами можуть висту-
пати безоплатні договори про встановлення земельних 
та лісових сервітутів, таких як право проходу, в тому 
числі до природної водойми, право забору води з при-
родної водойми, розташованої на сусідній земельній 
ділянці тощо (ст. 99 ЗК України, ст. 23 ЛК України). 

Водночас, зважаючи на публічно-правовий харак-
тер, еколого-правові договори в основному мають бути 
письмовими, такими, що вчиняються в простій або но-
таріально посвідченій формі. Особливо, коли такі пра-
вочини укладаються між юридичними особами, або між 
фізичними та юридичними особами, за винятком пра-
вочинів, передбачених у п. 1 ст. 207 ЦК України. Пись-
мова форма правочинів забезпечує, з одного боку, впо-
рядкування прав та обов'язків сторін у договорі, додер-
жання договірної дисципліни, особливо, коли це випли-
ває із необхідності забезпечення виконання екологічної 
правосуб'єктності осіб, з іншого – є гарантією письмово-
го доказування взятих контагентами повноважень, а 
також захисту їх прав у суді у разі виникнення спорів. 

Як правило, письмова форма еколого-правових дого-
ворів прямо визначається законом. Наприклад, ст. 14 
Закону України від 6 жовтня 1998 р. "Про оренду землі" 
[2] передбачено письмова форма договору, яка може 

бути простою, або за бажанням однієї із сторін може 
бути нотаріально посвідченою. Письмова форма еколо-
го-правового договору може випливати з таких положень 
закону, які передбачають затвердження в установленому 
порядку типових договорів. Так, відповідно до ст. 8 Зако-
ну України від 16 липня 1999 р. "Про концесії" [3] Кабінет 
Міністрів України постановою від 12 квітня 2000 р. № 643 
затвердив форму Типового коцесійного договору [4].  

Для забезпечення належної форми еколого-
правових договорів важливими є питання їх змісту, 
тобто тих умов, на яких укладена відповідна угода сто-
рін. У письмових договорах такі умови фіксуються в 
його пунктах, в яких можуть міститися посилання на 
норми чинного у цій сфері законодавства. Оскільки 
еколого-правовий договір може виступати підставою 
виникнення еколого-правових зобов'язань, то його зміст 
розкривається передусім через права та обов'язки його 
учасників, визначені умовами договору.  

За загальними положеннями цивільного законодав-
ства договір вважається укладеним, коли між сторонами 
досягнуто згоди за всіма істотними умовами. При цьому 
істотними умовами є ті умови договору, які визнані та-
кими за законом або необхідні для договорів даного ви-
ду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї із 
сторін має бути досягнено згоди. В екологічному праві 
переважають законодавчо визначені істотні умови дого-
ворів, які слід розглядати як вагомий засіб належного 
виконання таких договорів. Традиційно істотними умова-
ми договорів є найменування сторін угоди, їх об'єкт, 
строк дії договору, ціна договору, використання прав та 
виконання зобов'язань, відповідальність сторін. 

Коло таких умов можна визначити, проаналізувавши 
норми екологічного законодавства. Так, згідно із ст. 8 
Закону України від 14 вересня 1999 р. "Про угоди про 
розподіл продукції" [5] загальними істотними умовами 
угоди про розподіл продукції є: найменування сторін уго-
ди та їх реквізити; характеристика ділянки надр (родо-
вищ корисних копалин), щодо якої укладається угода, 
включаючи географічні координати району робіт, а також 
обмеження щодо глибини промислової розробки надр; 
умови надання земельної ділянки для потреб, пов'язаних 
з користуванням надрами, та ділянки надр; строк дії уго-
ди, дата, місце підписання та порядок набрання нею 
чинності; відповідальність сторін угоди та засоби її за-
безпечення; порядок розгляду спорів (пп. 1-3, 28-30 ст.8).  

Спеціальними істотними умовами такої угоди є: 
проект рекультивації земель, порушених під час прове-
дення пошуку, розвідки та видобування корисних копа-
лин; вид (види) використання надр; перелік, обсяги і 
строки виконання передбачених угодою робіт; права та 
обов'язки сторін, зокрема права інвестора щодо корис-
тування земельною ділянкою, надрами та інші права, а 
також його обов'язки, передбачені частиною 5 цієї стат-
ті; умови використання корисних копалин; порядок уз-
годження сторонами річних бюджетів та програм робіт, 
які зобов'язується виконати інвестор; порядок визна-
чення вартості видобутих корисних копалин; порядок 
внесення платежів за користування надрами та збору 
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за геологорозвідувані роботи, виконані за рахунок дер-
жавного бюджету; пункт виміру; обов'язок інвестора 
доставляти вироблену продукцію в пункт виміру; умови 
визначення обсягу компенсаційної продукції; склад ви-
трат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною 
продукцією; порядок та умови розподілу прибуткової 
продукції між державою та інвестором; порядок і строк 
передачі державі належної їй частини прибуткової про-
дукції. Угодою може бути передбачено передача дер-
жаві грошового еквівалента частини прибуткової проду-
кції, що належить державі; порядок переходу права 
власності на вироблену продукцію; порядок одержання 
інвестором частини прибуткової продукції, що належить 
йому відповідно до угоди; порядок переходу права вла-
сності на майно інвестора до держави (пп. 4-21 ст. 8). 

Особливими істотними умовами таких угод є: поря-
док контролю за веденням передбачених угодою робіт, 
виконанням інших умов угоди; строк, форми та зміст 
звітів, інформації, рахунків, що подаються інвестором 
Міжвідомчій комісії; вимоги щодо повернення ділянок 
надр та земельних ділянок, наданих для потреб, пов'я-
заних з користуванням надрами, після закінчення дії 
угоди у разі її дострокового припинення або закінчення 
окремих етапів робіт, а також строки та порядок повер-
нення цих ділянок; умови внесення змін, дострокового 
припинення або продовження дії угоди; умови переус-
туплення інвестором права та обов'язків, передбачених 
угодою; вимоги щодо раціонального і комплексного ви-
користання та охорони надр і довкілля, безпеки та охо-
рони праці персоналу, залученого до передбачених 
угодою робіт; порядок консервації або ліквідації гірни-
чих об'єктів; порядок передачі інвестором рухомого 
майна державі, яке було ним створене або придбане 
для виконання угоди про розподіл продукції та право 
власності на яке перейшло до держави відповідно до 
закону; інші істотні умови, передбачені цим Законом 
(пп. 22-27, 31-32 ст. 8).  

Закон передбачає, що за згодою сторін угодою про 
розподіл продукції можуть передбачатися й інші умови 
(абз. 3 ч. 2 ст. 8 цього Закону), а також те, що невід'єм-
ною частиною угоди про розподіл продукції є додатки, 
на які сторони посилаються в тексті угоди, зокрема ви-
черпний перелік встановлених правил, норм, стандар-
тів ведення робіт, пов'язаних із користуванням надра-
ми, охороною довкілля, використанням і переробкою 
мінеральної сировини, розрахунки, плани, переліки, 
програми, таблиці тощо, а в разі потреби – висновки 
експертів (акти експертиз), науковців і фахівців, залуче-
них до розроблення проекту угоди (ч. 4 ст. 8). Крім цьо-
го, угода про розподіл продукції повинна передбачати 
обов'язки інвестора щодо: надання переваг продукції, 
товарам, роботам, послугам та іншим матеріальним 
цінностям українського походження за рівних умов сто-
совно ціни, строку виконання, якості, відповідності між-
народним стандартам; прийняття (наймання) на роботу 
на території України працівників для зазначених в угоді 
потреб з числа громадян України та для організації їх 
навчання в обсягах, передбачених угодою (ч. 5 ст. 8). 

Зважаючи на публічно-правовий характер угод про 
розподіл продукції, Закон виділяє й особливі додаткові 
їх умови. Зокрема, угоди про розподіл продукції, укла-
дені щодо пошуку, розвідки та видобування вуглеводної 
сировини, а також щодо використання родовищ із знач-
ними запасами корисних копалин, повинні передбачати 
й такі істотні умови: щорічне декларування видобувних 
характеристик; порядок використання геологічною, 
геофізичною та іншою інформацією; порядок і особли-
вості обліку витрат на промислові та технологічні по-
треби; порядок і строки оцінки рівня забруднення до-

вкілля в районі експлуатації ділянки надр (земельної 
ділянки, наданої для потреб, пов'язаних із користуван-
ням надрами) на момент укладення угоди; обсяги і 
строки виконання природоохоронних заходів; порядок 
узгодження та затвердження річних програм робіт, зок-
рема програм проведення нафтових операцій; умови 
відповідального зберігання державної частки видобутих 
корисних копалин до передачі їх державі; умови стра-
хування майнових ризиків, включаючи втрату видобу-
тих корисних копалин внаслідок розливу, повені, поже-
жі; умови виключного ризику під час розробки родовищ 
(ч. 1 ст. 9 Закону). 

Із числа наведених істотних умов угод про розподіл 
продукції можна виділити власне еколого-правові умо-
ви, такі, зокрема, які стосуються забезпечення додер-
жання цільового використання природних ресурсів, на-
даних у користування, їх охорони, забезпечення еколо-
гічної безпеки в процесі користування такими природ-
ними ресурсами, укладання додаткових угод з метою 
забезпечення виконання таких істотних умов: договорів 
екологічного стахування, екологічного аудиту, екологіч-
ної та інших експертиз тощо. 

Найменування сторін в еколого-правових договорах 
традиційно стосується питання суб'єктів таких дого-
ворів. Як зазначається в літературі суб'єктний склад 
еколого-правових договорів аме й відмінний тим, що 
обов'язково хоча б одна із сторін має виступати як су-
б'єкт публічного права [6, с. 20]. Такими суб'єктами мо-
жуть бути передусім державні органи – Кабінет Мініст-
рів України, Міністерство екології і природних ресурсів 
України, Національне агенство екологічних інвестицій 
України, інші міністерства та відомства, їх територіальні 
органи, державні адміністрації, а також органи місцевого 
самоврядування – Ради, їх виконавчі комітети. Ці органи 
забезпечують свої регулятивні владні повноваження, 
пов'язані з передачею природних ресурсів, цілісних май-
нових комплексів, що знаходяться в державній чи кому-
нальній власності у користування, забезпечуючи при 
цьому суспільно значимий інтерес. Таких суб'єктів закон 
називає державними замовниками, державними парт-
нерами [7], орендодавцями, концесієдавцями тощо.  

Іншими суб'єктами еколого-правових договорів ви-
ступають фізичні особи – підприємці, юридичні особи, 
крім державних та комунальних підприємств, які вико-
ристовують природні ресурси, здійснюють екологічно 
небезпечні види діяльності – відвід в навколишнє при-
родне середовище небезпечних викидів, скидів, відхо-
дів чи інших небезпечних факторів, здійснюють переве-
зення небезпечних вантажів, використовують небезпе-
чні речовини чи об'єкти підвищеної небезпеки, викону-
ють еколого-експертні, еколого-аудиторські, страхові, 
підрядні та інші роботи, надають послуги у сфері вико-
ристання природних ресурсів, охорони довкілля та за-
безпечення екологічної безпеки.  

Таких суб'єктів закон може називати приватними 
партнерами, інвесторами, виконавцями, орендарями, 
концесіонерами тощо. Інколи законодавство вимагає, 
щоб в угодах були визначені документи, якими підтвер-
джується повноваження сторін щодо їх підписання (ч. 7 
ст. 8 Закону України "Про угоди про розподіл продук-
ції"). Як правило, повноваження таких суб'єктів визна-
чаються законами, положеннями, статутами тощо, під-
тверджуються документами про їх державну реєстра-
цію як суб'єктів підприємницької та іншої діяльності. 
Цим самим підтверджується належна правосуб'єктність 
сторін еколого-правових договорів.  

Права та обов'язки сторін еколого-правових догово-
рів, які в них зазначаються, не повинні суперечити пра-
вам та обов'язкам, визначених у законодавстві, однак 
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можуть деталізуватися з метою належного забезпечен-
ня істотних умов договорів. 

Змістовними елементами еколого-правових догово-
рів виступають їх об'єкти та предмет. Єдності думок 
щодо понять "об'єкт" і "предмет" договорів в літературі 
немає. Інколи ці поняття за своїми значеннями збіга-
ються. При цьому береться до уваги зобов'язальний 
характер правовідносин, у межах яких реалізуються 
договори. Наприклад, виділяють юридичний об'єкт 
(об'єкти) зобов'язання, яким визначається певна пове-
дінка (дія) зобов'язальної особи, і матеріальний об'єкт 
(об'єкти), яким є той або інший об'єкт цивільних відно-
син (майно, гроші) [8, с. 628]. Водночас вважається, що 
дії, які мають бути вчинені одним учасником зобов'яза-
льння на користь іншого, називаються предметом ви-
конання. Якщо ці дії пов'язані з передачею певного 
майна, поняттям предмета виконання охоплюється і 
конкретне майно [8, с. 659]. 

Об'єкти та предмет еколого-правових договорін, 
як правило, визначаються законодавством. Так, напри-
клад, об'єктом оренди землі згідно із ст. 3 Закону Украї-
ни "Про оренду землі" визначено земельну ділянку. 
Об'єктами концесії можуть виступати цілісні майнові 
комплекси, системи цілісних майнових комплексів для 
здійснення діяльності у сферах водопостачання, відве-
дення та очищення стічних вод, забезпечення функціо-
нування зрошувальних і осушувальних систем, збиран-
ня та утилізації сміття, оброблення відходів (ст. 3 Зако-
ну України "Про концесії"). Однак, об'єктом концесії ви-
значається й пошук, розвідка родовищ корисних копа-
лин і їх видобування (абз. 5 ч. 2 ст. 3 цього ж Закону). У 
Типовому концесійному договорі, затвердженому по-
становою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 
2000 р. № 643 окремо визначаються предмет та об'єкт 
такого договору. Зокрема, предметом концесійного до-
говору виначається право концесіонера впродовж ви-
значеного терміну створити (побудувати) чи істотно 
поліпшити та (або) здійснювати управління (експлуата-
цію) об'єкта концесії з метою задоволення громадських 
потреб у відповідній сфері. Об'єктом концесії визнача-
ється конкретний об'єкт – будівля, споруда, майновий 
комплекс, ділянка надр, земельна ділянка тощо.  

В окремих випадках в розділі договору про предмет 
може зазначатися рішення державного органу чи орга-
ну місцевого самоврядування, згідно з яким відповідно-
му суб'єкту передано у користування на тих чи інших 
умовах об'єкт природи, або інший об'єкт, їх місцезнахо-
дження, розмір тощо.  

Отже, об'єктами еколого-правових договорів можуть 
бути як природні ресурси (їх частини), природно-
соціальні умови, природні комплекси, ладшафти, еколо-
гічні системи, так і інші об'єкти матеріального світу – цілі-
сні майнові комплекси, споруди, будівлі тощо, в тому 
числі об'єкти підвищеної екологічної небезпеки. Пред-
метом еколого-правових договорів можуть бути відпо-
відні зобов'язання, якими визначається конкретна пове-
дінка здійснити певний вид господарської, науково-
дослідної, експертної, пошукувальної та іншої діяльності: 
виконати рекультиваційні, водоохоронні, лісовідновні, 
риборозводні, атмосфероочисні заходи, провести еколо-
гічну експертизу чи екологічний аудит, розробити проект 
меліоративних робіт, проект граничнодопустимих викидів 
чи скидів забруднюючих речовин тощо. Особливості ста-
новлять об'єкт та предмет договору екологічного страху-
вання – це життя та здоров'я громадян та їх майно, май-
но і доходи підприємств, установ і організацій на випадок 
шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього 
природного середовища та погіршення якості природних 

ресурсів (ст. 49 Закону України "Про охорону навколиш-
нього природного середовища"). 

Важливими істотними умовами (елементами змісту) 
еколого-правових договорів є їх ціна та строки. Особ-
ливості ціни (вартості робіт) в еколого-правових дого-
ворах обумовлена можливістю залучення до їх вико-
нання коштів місцевих та державних бюджетів, коштів 
фондів охорони навколишнього природного середови-
ща, коштів страхових фондів, коштів кредитних установ, 
власних коштів підприємств, установ, організацій, інших 
фінансових джерел. Наприклад, згідно зі ст. 9 Закону 
України "Про державно-приватне партнерство" фінан-
сування державно-приватного партнерства може здійс-
нюватися за рахунок: фінансування ресурсів приватно-
го партнера; фінансових ресурсів, запозичених в уста-
новленому порядку; коштів державного та місцевих 
бюджетів; інших джерел, не заборонених законом. 

В еколого-правових договорах можуть визначатися 
форми платежів, наприклад, орендна плата у грошовій, 
натуральній та відробітковій формі (ст. 22 Закону України 
"Про оренду землі"). Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону Укра-
їни "Про угоди про розподіл продукції" під час виконання 
угоди про розподіл продукції інвестор сплачує податки і 
збори (обов'язкові платежі), визначені Податковим кодек-
сом України, а також єдиний внесок на загальнообов'язко-
ве державне соціальне страхування українських та інозе-
мних громадян, нанятих на роботу в Україні.  

Інколи в еколого-правових договорах може визнача-
тися порядок внесення платежів за користування об'єк-
том договору: щомісячно, щоквартально, раз на рік. 
Якщо предметом еколого-правового договору є вико-
нання певних робіт, ціна договору може передбачати 
авансові платежі, грошові премії за своєчасність та 
якість таких робіт. 

Строки еколого-правових договорів можуть базувати-
ся на строках договорів відповідного виду, визначених в 
законі. Наприклад, концесійний договір може укладатися 
на строк, визначений у договорі, але має бути не менше 
10 років та не більше 50 років (ст. 9 Закону України "Про 
концесії"). Інколи строки еколого-правових договорів мо-
жуть обумовлюватися періодами виконання робіт (по-
слуг), включаючи сезони року, наприклад: весна-літо, 
або періодами фінансування таких робіт. 

Змістовним елементам еколого-правових договорів 
притаманні й заходи стимулювання та відповідальнос-
ті. Як правило, в таких договорах містяться розділи, 
присвячені цим питанням. Зокрема, заходами стимулю-
вання можуть виступати визначені щодо виконавця до-
говору пільги при оподаткуванні, кредитуванні та іншому 
фінансуванні, матеріальні та моральні заохочення [9, 
с. 63]. Зокрема, пільгове кредитування для одержання 
коштів, необхідних для впровадження природоохоронних 
заходів, використання коштів фондів охорони навколиш-
нього природного середовища передбачено в ст.ст. 47-
48 Закону України "Про охорону навколишнього природ-
ного середовища". Стимулювання в сфері реалізації 
еколого-правових договорів має стосуватися якості вико-
нуваних природоохоронних заходів. Моральними стиму-
лами може вважатися видача авторських свідоцтв, сер-
тифікатів, дипломів переможців всеукраїнських конкурсів 
на звання найкращий підприємець року, пріоритетна 
видача державних замовлень і дозволів при проведенні 
конкурсів на виконання таких робіт. Як відомо, більшість 
угод в екологічному праві укладається з переможцями 
відповідних аукціонів, конкурсів. 

В межах реалізації спеціальної еколого-правової су-
б'єктності регулюються і еколого-правові договірні та 
позадоговірні відносини в сфері відповідальності за 
порушення вимог екологічного законодавства, особли-
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во деліктної відповідальності, про що прописується у 
відповідних розділах вищезазначених договорів. Як 
правило, в розділі про відповідальність зазначається, 
що сторони несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством. 

Водночас, за неналежне виконання умов договору 
до винних осіб можуть бути застосовані різні види юри-
дичної відповідальності. Особливо таких як еколого-
правова відповідальність, санкцією якої є рішення про 
обмеження, зупинення (тимчасово) та припинення дія-
льності, яка порушує вимоги екологічного законодавст-
ва. Не менш важливою є майнова (цивільно-правова) 
відповідальність, особливо коли при виконанні договір-
них зобов'язань завдається шкода навколишньому при-
родному середовищу, життю і здоров'ю громадян, а та-
кож майновим правам інших осіб, включаючи державу. 

Отже, відповідна форма та зміст еколого-правових 
договорів виступають вагомими засобами забезпечен-
ня, з одного боку, порядка реалізації волі, цілей, пред-
мета, об'єма повноважень договорних сторін, з іншого – 

належного екологічного правопорядку, в межах якого 
досягається ефектний суспільний інтерес у галузі раці-
онального використання природних ресурсів, охорони 
довкілля та забезпечення екологічної безпеки. 
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ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК УОСОБЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ І ОСНОВНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ  
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 
Публікація присвячена дослідженню змісту основних прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, 

закріплених в ЦК України. 
Ключові слова: права, що забезпечують природне існування фізичної особи; цивільний кодекс. 

Публикация посвящена исследованию содержания основных прав, которые обеспечивают природное существо-
вание физического лица, закрепленных в ГК Украины. 

Ключевые слова: права, которые обеспечивают природное существование физического лица; гражданский кодекс. 

The paper examines the subject-matter of the fundamental rights, which guarantee the natural existence of a physical person, 
in accordance to the Civil Code of Ukraine. 

Keywords: rights, which guarantee the natural existence of a physical person, the Civil Code. 
 

Актуальність публікації випливає із самого змісту 
прав, яким вона присвячена як найбільш важливим для 
фізичної особи, для самого її існування і значення, яке 
надається реалізації цих прав в усіх розвинутих держа-
вах. Так, до особистих немайнових прав, що забезпе-
чують природне існування фізичної особи ЦК України 
відносить: право на життя; право на усунення небезпе-
ки, яка загрожує життю та здоров'ю; право на охорону 
здоров'я; право на медичну допомогу; право на інфор-
мацію про стан свого здоров'я; право на таємницю про 
стан здоров'я; права фізичної особи, яка перебуває на 
стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я; 
право на свободу; право на особисту недоторканність; 
право на донорство; право на сім'ю; право на опіку або 
піклування; право на безпечне для життя і здоров'я до-
вкілля, які закріплені у главі 21.  

Головним, фундаментальним правом людини є право 
на життя. Існування цього права обумовлено самим існу-
ванням людини, отже, воно є найбільш природним. ЦК 
України у ст. 281 закріплює невід'ємне право на життя 
кожної фізичної особи, яка не може бути позбавлена 
життя і має право його захищати від протиправних пося-
гань будь-якими засобами, не забороненими законом.  

Традиційно право на життя розумілося як право на 
збереження життя і трактувалося, перш за все, як від-
мова від війни і участі в ній, відмова від смертної кари, 
встановлення порядку застосування зброї і знаходжен-
ня її у цивільному обігу. Коментарі до Конституції Украї-
ни, роз'яснюючи поняття права на життя, вказують на 
те, що його зміст різниться у різних державах. 

Зміст наведеної ст. 27 Конституції України свідчить, 
на думку фахівців конституційного права, про те, що в 

Україні діє принцип не абсолютного, а відносного права 
на життя : "Ніхто не може бути свавільно позбавлений 
життя". ЦК України, як можна зрозуміти із тексту ст. 281, 
веде мову про абсолютне право на життя: "Фізична 
особа не може бути позбавлена життя". 

Не лише складним, але і дискусійним завжди було 
саме поняття життя. Можна погодитися з думкою, що 
життя – це фізичне, духовне та соціальне функціонуван-
ня людини як комплексного біосоціального організму.  

Оскільки життя є триваючим процесом, важливе 
значення має визначення моменту появи життя і моме-
нту його припинення. Для цивільного права ці проблеми 
пов'язані із визначенням юридично значимих фактів ї їх 
правовими наслідками. Саме завдяки праву на життя у 
правовій державі, де в повній мірі діють закони грома-
дянського суспільства, права та законні інтереси гро-
мадян є пріоритетними між всіма іншими.  

В сучасному розумінні право на життя розглядаєть-
ся як особисте немайнове право фізичної особи, яке 
виникає з приводу особистого нематеріального блага, 
яким є життя кожної людини. Характерною особливістю 
права на життя є те, що його виникнення чи припинення 
у більшості випадків не залежить від волі управомоче-
ної особи. Народження та смерть людини – особливий 
різновид юридичних фактів, що належать до подій. Од-
нак цивільне право не може не охоплювати своїм регу-
люючим впливом зазначені події, оскільки як наро-
дження людини, так і в ряді випадків її смерть, відбува-
ється у зв'язку з волевиявленням тих чи інших осіб, які 
можуть суттєво вплинути на зародження нового життя 
чи передчасне закінчення існуючого.  
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Право на життя має декілька аспектів, в тому числі 
право на збереження життя (індивідуальності) і право 
на розпорядження життям. Законодавче встановлення 
початку життя дозволяє відповісти на питання: на якій 
стадії свого розвитку людський ембріон чи плід стає 
життєздатним (може існувати поза організмом матері) і 
є суб'єктом права. При цьому під процесом народження 
в медичній практиці і теорії розуміється проміжок часу 
між початком фізіологічних пологів і моментом початку 
самостійного дихання дитини, а отже під юридичним 
фактом народження розуміється початок самостійного 
дихання дитини. 

Цивільне право України приділяє значну увагу питан-
ням штучного переривання вагітності і впровадження 
репродуктивних технологій . Така дія, як штучне перери-
вання вагітності, може здійснюватися за бажанням жінки, 
якщо вагітність не перевищує дванадцяти тижнів і може 
бути проведена при вагітності від дванадцяти до двадця-
ти двох тижнів у випадках, встановлених законом (ч. 6, 
ст. 281 ЦК України). Перелік обставин, що дозволяють 
переривання вагітності після дванадцяти тижнів вагітно-
сті встановлюється законодавством. Повнолітня жінка 
або чоловік мають також право за медичними показан-
нями на проведення щодо них лікувальних програм до-
поміжних репродуктивних технологій згідно з порядком 
та умовами, встановленими законодавством. 

Передбачена законом охорона прав та інтересів 
майбутньої дитини є способом збереження можливих 
суб'єктивних прав на випадок, якщо дитина народиться 
живою. Таким чином, законодавство, так само як і ра-
ніше, визнає суб'єктом права лише ту дитину, яка наро-
дилася живою, а до народження дитина є лише можли-
вим майбутнім суб'єктом права. Між тим, на нашу дум-
ку, доречно вести мову про повагу до життя зачатої 
дитини, враховуючи сучасні тенденції досліджень у 
сфері генетики і проблеми, пов'язані з донорством ор-
ганів, клонуванням тощо, а також європейські традиції. 

Початок і кінець життя людини являють собою юри-
дичний факт – подію, з якою пов'язані виникнення, зміна, 
припинення правовідносин. Щодо смерті, то розрізняють 
смерть клінічну та біологічну. Клінічна смерть передба-
чає можливість відновлення життєдіяльності, але в суво-
ро обмежений період. Біологічна смерть незворотна і 
ніякі медичні маніпуляції не можуть призвести до відро-
дження людини. У стані клінічної смерті громадянин за-
лишається суб'єктом права. Це означає, що медичні 
працівники зобов'язані надавати йому допомогу. Момен-
том смерті, таким чином, можна вважати лише незворо-
тне припинення діяльності мозку, яке визначається ме-
диками за спеціально розробленими ознаками. 

Право на життя в аспекті розпорядження життям 
проявляється як можливість піддавати його значному 
ризику і вирішувати питання про припинення життя. 
Прикладами розпорядження своїм життям свідомо і 
добровільно можуть слугувати робота каскадером, ря-
тівником, цирковим актором, а також здійснення щодо 
себе небезпечних наукових експериментів тощо. І на-
впаки, фізична особа має право вимагати усунення не-
безпеки, створеної внаслідок підприємницької або іншої 
діяльності, яка загрожує життю та здоров'ю, як це закрі-
плено у ст. 282 ЦК України. 

Слід зазначити, що ч. 4 ст. 281 ЦК України присвя-
чена проблемі евтаназії. Термін "евтаназія" у перекладі 
з грецької означає "легка, щаслива смерть". У сучасно-
му трактуванні "евтаназія" часто ототожнюється з по-
няттям "вбивство з милосердя" та розуміється як ско-
рочення руками медиків життя хворих певної категорії 
на їх прохання. Розрізняють активну (позитивну) евта-
назію, коли використовують засоби, які прискорюють 

настання смерті (передозування снодійного, смертель-
на ін'єкція та ін.) та пасивну (негативну), яка означає 
відмову від заходів, які сприяють підтримці життя. Оби-
два види евтаназії стосуються хворого пацієнта і мож-
ливі лише на його прохання. Звертає на себе увагу те, 
що законодавство України закріплює положення про 
однозначну заборону задоволення прохання фізичної 
особи про припинення її життя. 

Право на життя фізичної особи включає також пи-
тання про проведення медичних, наукових та інших 
дослідів щодо фізичних осіб. Медичні, наукові та інші 
досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої 
дієздатної фізичної особи за її вільною згодою (ч. 3 ст. 
281 ЦК України). 

Для правового обґрунтування проведення медичних 
дослідів необхідно встановити критерії, виходячи з яких 
вирішується питання про суперечність між суспільною 
зацікавленістю у новому науковому відкритті та інтере-
сами індивіда, охороною його життя та здоров'я. Ці кри-
терії називаються загальними положеннями про межі 
допустимості медичного експерименту. Серед них можна 
назвати: принцип пропорційності цілей, який полягає в 
тому, що заподіяна шкода повинна бути співрозмірною 
науковому внеску, який має значення для всього людст-
ва; принцип мінімального ризику, зміст якого полягає у 
вимозі знизити можливий ризик досліду на підставі попе-
редніх форм перевірки, дослідів на тваринах і відповід-
ного всебічного висновку про межу ризику аналогічних 
втручань у сфері профілактики, діагностики, лікування 
або реабілітації. У відповідності із ст. 28 Конституції 
України, жодна людина без її вільної згоди не може бути 
піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Крім 
того, громадянин може скасувати свою згоду у будь-який 
момент і без пояснень причин своєї відмови. 

Стерилізація належить до заходів медичного втру-
чання, що обмежують процеси репродукції у людини і 
може відбутися лише за бажанням повнолітньої фізич-
ної особи, за наявності медичних та соціальних пока-
зань за згодою опікуна цієї особи і з додержанням ви-
мог, встановлених законом. 

Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю 
та здоров'ю фізичної особи, створеної внаслідок під-
приємницької або іншої діяльності, пов'язане з відпові-
дним складом цивільних деліктів. Зокрема, у ст. 282 ЦК 
України йдеться про можливість виникнення деліктного 
зобов'язання внаслідок створення небезпеки (загрози) 
життю та здоров'ю фізичних осіб. 

Серед особистих немайнових прав, що забезпечу-
ють природне існування фізичної особи, важливе місце 
посідає право кожної фізичної особи на охорону здоро-
в'я (ст. 283 ЦК України), в цілому ж питанням прав у 
сфері охорони здоров'я присвячено ст. 283 – 287 ЦК 
України, крім того, окремі норми, які мають безпосеред-
нє відношення до даного права, містяться у інших стат-
тях ЦК, зокрема, у ст. 282 тощо. 

У відповідності із ст.49 Конституції України, кожен має 
право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медич-
не страхування. Міжнародний пакт про економічні, соціа-
льні і культурні права у ч. 1 ст. 12 визнає право кожної 
людини на найвищий досяжний рівень фізичного та пси-
хічного здоров'я, а згідно із Статутом Всесвітньої органі-
зації охорони здоров'я, який був прийнятий Міжнародною 
конференцією охорони здоров'я у Нью-Йорку і підписа-
ний 22 липня 1946 року, здоров'я є станом повного фізи-
чного, душевного і соціального благополуччя, а не лише 
характеризується відсутністю хвороб чи фізичних дефек-
тів. У відповідності із ЦК України охорона здоров'я забез-
печується системною діяльністю державних та інших 
організацій, передбаченою Конституцією України та за-
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коном. Так, ч. 3 ст. 49 Конституції України передбачає, 
що у державних і комунальних закладах охорони здоро-
в'я медична допомога надається безоплатно, а існуюча 
мережа таких закладів не може бути скорочена. 

Важливе місце серед відносин у сфері охорони 
здоров'я займають відносини "лікувальний заклад – 
фізична особа – пацієнт", які переважно виникають з 
ініціативи фізичних осіб. У виняткових випадках під-
ставою виникнення таких відносин є постанова суду 
чи адміністративний акт. 

Право на охорону здоров'я закріплено у ст. 6 Закону 
України "Основи законодавства України про охорону 
здоров'я" від 19 листопада 1992 р.1, яка передбачає 
життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний 
огляд та соціальне обслуговування і забезпечення, 
який є необхідним для підтримання здоров'я людини; 
безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне 
середовище; санітарно-епідемічне благополуччя тери-
торії і населеного пункту, де він проживає; безпечні і 
здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; 
кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи 
вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно 
до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я; до-
стовірну та своєчасну інформацію про стан свого здо-
ров'я, здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі 
фактори ризику та їх ступінь тощо. 

Ст.284 ЦК України проголошує право фізичної особи 
на надання їй медичної допомоги незалежно від будь-
яких обставин, при цьому фізична особа, яка досягла 
чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням їй 
медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір 
методів лікування відповідно до його рекомендацій. 
Фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, надан-
ня медичної допомоги провадиться за її згодою. Ці по-
ложення вказують на те, що підставою виникнення, 
тривання і припинення відносин з надання медичної 
допомоги є воля пацієнта, його усвідомлена згода, чим 
підтверджується цивільно-правовий характер відносин 
з надання медичної допомоги і відсутність у них елеме-
нтів відносин влади та підпорядкування. Це також свід-
чить про те, що законодавець стоїть на позиції визнан-
ня права на повагу людської особистості і самовизна-
чення фізичної особи. Така позиція повністю відповідає 
Декларації про політику у галузі забезпечення прав па-
цієнта у Європі, яка приділяє значну увагу згоді пацієн-
та на надання медичної допомоги і наголошує на тому, 
що інформована усвідомлена згода є передумовою 
будь-якого медичного втручання. Якщо пацієнт неспро-
можний висловити свою волю, а медичне втручання 
необхідне за невідкладними показниками, його згода на 
це втручання презюмується. 

Ч. 4 ст.284 ЦК України, у відповідності із положення-
ми Декларації, надає повнолітній дієздатній фізичній 
особі, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати 
ними, право відмовитися від лікування. Це положення 
можна розуміти, узагальнюючи, і як право відмовитися 
від медичної допомоги. Але у невідкладних випадках, за 
наявності реальної загрози життю фізичної особи, меди-
чна допомога надається без згоди фізичної особи або її 
батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника. 

Відносини між лікувальними закладами та фізични-
ми особами є цивільно-правовими договірними. У дія-
льності лікувального закладу проявляється диспозити-
вність у застосуванні одного чи декількох методів ліку-
вання та діагностики, різної форми укладення договору 

                                                           
1 Закон України "Основи законодавства України про охорону 

здоров'я" від 19 листопада 1992 р. // ВВР., 1993. – № 4. – Ст.19. 

на надання медичної допомоги (письмової, усної), ви-
борі місця надання допомоги.  

Правовідносини між лікувальними закладами і фізи-
чними особами мають складну структуру: їх зміст скла-
дають декілька груп взаємопов'язаних суб'єктивних 
прав та обов'язків. До першої групи входять основні 
права та обов'язки договірного правовідношення: право 
громадянина на забезпечення його кваліфікованою 
медичною допомогою та обов'язок лікувального закла-
ду таку допомогу надати. Крім того, громадянин корис-
тується правом повідомити необхідну інформацію про 
стан свого здоров'я, а лікувальний заклад зобов'язаний 
зберігати її у таємниці. Громадянин вправі вимагати 
роз'яснення діагнозу, методів лікування та можливих 
наслідків, а лікувальний заклад зобов'язаний дати таке 
роз'яснення. У визначених випадках громадянин зобо-
в'язаний оплатити медичні послуги, а відповідний ліку-
вальний заклад вправі вимагати їх оплати. ЦК України 
закріплює також право фізичної особи, яка перебуває 
на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я 
на допуск до неї інших медичних працівників, членів 
сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса, адвоката та 
священнослужителя для відправлення богослужіння та 
релігійного обряду (ст. 287 ЦК України).До другої групи 
входять права та обов'язки, які закріплені за окремими 
категоріями громадян, наприклад, право матері на пе-
ребування у стаціонарі з дитиною, яка потребує догля-
ду, або – за лікувальними закладами за особливих об-
ставин хвороби чи травми громадянина, а саме – обо-
в'язок інформувати родичів про доставленого у тяжкому 
стані громадянина до лікарні. Третю групу складають 
права та обов'язки, які є додатковими, тобто виконують 
допоміжну функцію щодо основного змісту зобов'язання 
– зберігання речей пацієнта тощо. 

У відповідності із ст.39 Закону України "Основи зако-
нодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопа-
да 1992 р. медичний працівник зобов'язаний надати па-
цієнтові в доступній формі інформацію про стан його 
здоров'я, мету проведення запропонованих досліджень і 
лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захво-
рювання, у тому числі наявність ризику для життя і здо-
ров'я, а пацієнт, який досяг повноліття має право на 
отримання достовірної і повної інформації про стан свого 
здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними 
медичними документами, що стосуються його здоров'я. 

Право кожної повнолітньої особи на достовірну і по-
вну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на 
ознайомлення з відповідними медичними документами, 
що стосуються її здоров'я, передбачається ст. 285 ЦК 
України. Крім того, дана стаття передбачає право бать-
ків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників на інфор-
мацію про стан здоров'я дитини чи підопічного. Даному 
праву кореспондує обов'язок лікаря надати відповідну 
інформацію у доступній формі. 

В літературі дискутується питання – як розуміти те-
рмін "повна інформація" та чи завжди лікар повинен 
подавати повну і вичерпну інформацію пацієнту про 
стан його здоров'я. Якщо інформація про хворобу осо-
би може погіршити стан її здоров'я, зашкодити проце-
сові лікування, медичні працівники мають право дати 
неповну інформацію про стан здоров'я фізичної особи, 
обмежити їх можливість ознайомлення з окремими ме-
дичними документами. ЦК України і Основи пропонує 
наступне: якщо інформація про хворобу фізичної особи 
може погіршити стан її здоров'я або погіршити стан 
здоров'я батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальни-
ка, зашкодити процесові лікування, медичні працівники 
мають право дати неповну інформацію про стан здоро-
в'я фізичної особи, обмежити можливість їх ознайом-
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лення з окремими медичними документами. Таким чи-
ном, праву пацієнта на повну інформацію про його хво-
робу кореспондує відповідний обов'язок лікувального 
закладу. Наголос при цьому слід поставити не на обо-
в'язку лікаря, а скоріше не праві пацієнта. Поряд з пра-
вом пацієнта на інформацію про стан свого здоров'я 
існує також право на інформацію про фактори, які мо-
жуть бути небезпечними для здоров'я людини. 

Слід підкреслити, що в разі смерті фізичної особи 
члени її сім'ї або інші фізичні особи, уповноважені ними, 
мають право бути присутніми при дослідженні причин 
смерті та ознайомитись із висновками щодо причин 
смерті, а також мають право на оскарження цих висно-
вків до суду. Назване право закріплено у ч.4 ст.285 ЦК 
України і включається до складу права на інформацію 
про стан здоров'я переважно через те, що дослідження 
причин смерті дає відповідь на питання про причини 
смерті, правильність лікувальних заходів, які застосо-
вувались за життя померлого. 

Під час надання фізичній особі медичної допомоги, 
проводячи її обстеження та лікування, медичні праців-
ники отримують відповідний комплекс відомостей про 
цю особу. Характер відносин між пацієнтом і медичним 
персоналом має довірчий характер і передбачає конфі-
денційність інформації, яку надає лікареві пацієнт і яку 
він отримує у процесі діагностики та лікування. Ч. 3 ст. 
286 ЦК України зобов'язує кожну фізичну особу утриму-
ватись від поширення будь-якої інформації про хворого, 
яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових 
обов'язків або з будь-яких джерел, встановлюючи неви-
значене коло суб'єктів таємниці про стан здоров'я.  

Звертає на себе увагу те, що, гарантуючи кожному 
громадянину таємницю його особистого життя (ст. 301 
ЦК України), закон зобов'язує медичних працівників та 
інших осіб, яким у зв'язку з виконанням професійних 
або службових обов'язків чи з інших джерел стало ві-
домо про стан здоров'я фізичної особи, факт звернення 
за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, 
одержані при її медичному обстеженні, утримуватись 
від поширення такої інформації. Доповнення об'єктів 
таємниці фактом звернення за медичною допомогою, а 
також захист від розголошення будь-яких відомостей, 
одержаних під час медичного огляду є важливим, оскі-
льки передбачити, яку саме інформацію надасть хво-
рий, звертаючись за медичною допомогою досить важ-
ко. Не можуть бути також розголошені відомості, почуті 
від хворого, коли він перебував у непритомному стані. 
Абсолютний характер таємниця про стан здоров'я паці-
єнта зберігає і після його смерті. 

Відомості, які складають зміст таємниці про стан 
здоров'я, можна поділити на такі групи: відомості про 

сам факт звернення особи за медичною допомогою; 
відомості про хворобу (діагноз, протікання хвороби, 
прогноз); відомості про застосовані методи лікування та 
їх ефективність; відомості про особу, яка звернулася за 
допомогою, – її минуле, звички, фізичні та психічні не-
доліки, інтимні зв'язки тощо; відомості про сім'ю хворо-
го, інтимні стосунки.  

Таким чином, об'єктом таємниці про стан здоров'я 
можна розглядати медичні дані та інформацію про осо-
бисте життя хворого, отриману при виконанні медичних 
обов'язків. Із загального правила про заборону розго-
лошувати таємницю про стан здоров'я існує ряд винят-
ків, передбачених чинним законодавством. ЦК України 
забороняє вимагати та подавати за місцем роботи або 
навчання інформацію про діагноз та методи лікування 
фізичної особи. Медична таємниця порушується, коли у 
листку тимчасової непрацездатності точно вказується 
діагноз. У випадках, встановлених законодавством, 
фізична особа може бути зобов'язана до проходження 
медичного огляду. 

Фізична особа, яка перебуває на стаціонарному ліку-
ванні у закладі охорони здоров'я має, перш за все, всі ті 
права, які мають пацієнти, які не перебувають на стаціо-
нарному лікуванні (ст. ст. 283 – 286 ЦК України). Разом з 
тим, ці особи мають ряд специфічних прав, які пов'язані з 
особливим режимом їх лікування та перебуванням у 
спеціальному медичному закладі, що дозволяє виділити 
їх в окрему групу даної статті. Такими правами, як видно 
із ст.287 ЦК України, є права фізичної особи на допуск до 
неї інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, пік-
лувальника, нотаріуса та адвоката, священнослужителя 
для відправлення богослужіння та релігійного обряду. 
Весь комплекс зазначених прав спрямований на те, щоб 
життя пацієнтів було максимально наближене до зви-
чайних умов, а оскільки значна частина життя людини 
пов'язане із спілкуванням з іншими людьми, то ЦК Украї-
ни справедливо встановлює, що фізична особа, яка пе-
ребуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони 
здоров'я має право на зустріч з близькими людьми, ад-
вокатом, священнослужителем тощо. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що ЦК України 
містить значний перелік особистих немайнових прав 
фізичної особи, які забезпечують її природне буття, а 
зміст цих норм відповідає не лише сучасному стану 
прав людини в Україні, але і прагненням нашої країни 
зайняти відповідне місце серед країн Європи, які приді-
ляють увагу не лише законодавчому закріпленню цих 
основоположних прав, але і реалізації їх на найвищому 
досяжному рівні. 
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У статті описуються різні фрагменти життя і наукової діяльності Я.Я. Шостака, М.М. Ступіна та М.Я. Могилян-

ського як учнів О.Ф. Кістяківського та представників Київської школи кримінального права. Визначається їх внесок у 
становлення і розвиток цієї наукової школи. 

Ключові слова: кримінальне право, історія науки, наукова школа. 

В статье описываются различные фрагменты жизни и научной деятельности Я.Я. Шостака, М.Н. Ступин и 
М.Я. Могилянский как учеников А.Ф. Кистяковского и представителей Киевской школы уголовного права. Определяе-
тся их вклад в становление и развитие этой научной школы. 

Ключевые слова: уголовное право, история науки, научная школа. 

In article various fragments of a life and scientific activity of J.J. Shostaсk, M.M. Stupin and M.J. Mogilianskiy as pupils of 
O.F. Kistiakivskiy and representatives of the Kiev science foundation of criminal law are described. Their contribution to 
formation and development of this science foundation is defined. 

Key words: criminal law, science history, science foundation. 
 

Традиційно в науці кримінального права найбільш 
відомими учнями ординарного професора кафедри 

кримінального права і кримінального судоустрою та 
судочинства Університету Святого Володимира (далі – 
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Київський університет), доктора кримінального права 
Олександра Федоровича Кістяківського вважаються 
його вихованці із числа випускників юридичного факу-
льтету цього навчального закладу: Дмитро Германо-
вич Тальберг та Леонід Сергійович Білогриць-
Котляревський. Кожного із них Кістяківський сприймав 
по-своєму, але так чи інакше, незалежно від того як 
змінювалось його сприйняття молодих Тальберга і Бі-
логриць-Котляревського та їх наукових здобутків, Олек-
сандр Федорович не переставав допомагати їм. В той 
же час ці вчені не були єдиними учнями видатного кри-
міналіста, хто робив перші кроки на ниві науки криміна-
льного права. Частина імен таких учнів сьогодні забута. 

В юридичній літературі України наукові здобутки та-
ких учнів О.Ф. Кістяківського, як Я.Я. Шостак, М.М. Сту-
пін та М.Я. Могилянський предметом окремого, само-
стійного кримінально-правового аналізу досі не були. У 
праці російського історика М.В. Шевиріна, який доклад-
но слідкує за життям О.Ф. Кістяківського, аналізується 
лише зміст щоденника Олександра Федоровича, проте 
імена вказаних осіб навіть не називаються [1]. Аналіз 
життєвих подій Я.Я. Шостака, М.М. Ступіна та М.Я. Мо-
гилянського також відсутній у монографічній праці 
О.В. Харитонової, присвяченої дослідженню наукової 
спадщини О.Ф. Кістяківського [2]. З урахуванням цього 
виникає потреба проаналізувати діяльність цих пред-
ставників кримінально-правової науки з метою визна-
чення особливостей зв'язку цих людей з Київським уні-
верситетом та Київською школою кримінального права. 

Минуло багато років з дня смерті Кістяківського. З 
того часу його ім'я було "предметом" численних науко-
вих і науково-публіцистичний статей, монографій, кіль-
кох дисертацій тощо. Проте багато епізодів його життя і 
досі залишаються своєрідними білими плямами. Зда-
валося б, Олександр Федорович зробив все що міг, аби 
запобігти цьому: активно співпрацював зі своїми учня-
ми, листувався з колегами, друзями, родичами й тими, 
до кого не дуже добре ставився, і, зрештою, залишив 
після себе значну кількість опублікованих праць. Серед 
таких праць лише одна має для нащадків Кістяківського 
буквально епохальне значення – це його щоденник. 

Цей щоденник, за словами М.В. Шевиріна, є пам'ят-
ником дивної епохи сподівань і розчарувань, історичного 
перехрестя великих реформ і реакцій, океан ціннішої 
інформації. Взявшись за цю книгу, відірватись від неї вже 
неможливо – настільки глибоко, всеосяжно, розумно, з 
відвертістю і вражаючим психологізмом відображена в 
ній багатолике життя Росії в переломний період її історії. 
Так показати її могла лише людина щедро обдарована, 
кришталево чиста й моральна [1, с. 1133]. Писався що-
денник впродовж понад десяти років (з 1874 й до самої 
смерті його автора у 1885 році), і саме він став джерелом 
перших згадок О.Ф. Кістяківського про Я.Я. Шостака, 
М.М. Ступіна та М.Я. Могилянського як його учнів. 

Про одного із перших учнів О.Ф. Кістяківського Яко-
ва Яковича Шостака достеменно відомо принаймні те, 
що він був одним із перших його вихованців на юридич-
ному факультеті Київського університету (задовго до 
того, як на факультет вступили Тальберг і Білогриць-
Котляревський).  

Походив Я.Я. Шостак з родини державного службо-
вця. Його батько – Яків Андрійович Шостак (1813 – 
4 березня 1878) в Бахчисараї обіймав посади міського 
голови, начальника залізничної станції, а також нагля-
дача колишнього Ханського палацу та бахчисарайсько-
го поліцмейстера [3, с. 67]. Мав Яків Андрійович 29 ро-
ків вислуги та чин полковника. Похований в Успенсько-
му Бахчисарайського скиту Сімферопольського повіту. 

"Сын бахчисарайського полицмейстера" [4, с. 585], – 
пише про свого учня (Якова Яковича Шостака) О.Ф. Кіс-
тяківський у щоденнику. 

Після закінчення навчання в Київському університеті 
син Я.А. Шостака Яків Якович був залишений за клопо-
танням О.Ф. Кістяківського на юридичному факультеті 
стипендіатом для приготування до професорського 
звання по кафедрі кримінального права та криміналь-
ного судоустрою і судочинства без утримання за раху-
нок коштів міністерства народної просвіти. Проте, не 
зважаючи на наполегливі поради свого вчителя по уні-
верситету (О.Ф. Кістяківського) присвятити себе науці, 
Яків обрав шлях практичного працівника по "суддівсь-
кому відомству". 

Сам Олександр Федорович Кістяківський високо ці-
нував знання Якова Шостака й дуже шкодував, коли 
молодий стипендіат вирішив кинути підготовку до про-
фесорського звання і відійти від написання магістерсь-
кої дисертації. У своєму щоденнику О.Ф. Кістяківський 
згадує про ці події з властивою йому гарячністю таким 
чином: "Февраль. 6 [1876]. Пятница. <…> Явился Шос-
так. Он огорчил меня тем, что, пробывши 1½ года сти-
пендиатом, уволился. Я старался, чтобы ему дана бы-
ла стипендия министер[ская]. Молодежь наша редко 
представляет выдержку характера. А человек способ-
ный Шостак, и я жалею, что оставил ученую карьеру" 
[4, с. 76]. "Способный и хороший человек был избран (в 
стипендиаты – П.Б.) – не устоял и уволился", – пише 
про Шостака Кістяківський [4, с. 247]. 

Як і його батько, Я.Я. Шостак став державним служ-
бовцем, отримав відповідний ранг. Станом на 1866-й 
рік він працював на посаді слідчого п'ятої дільниці при 
Херсонському повітовому суді (принаймні така інфор-
мація міститься в "Адресі-календарі Херсонської губер-
нії" за цей рік), був губернським секретарем. Подальші 
дані про нього та його кар'єрний зріст поки що невідомі. 

Отже, випускник Київського університету Я.Я. Шостак 
розпочав свою практичну діяльність у 1865 або 1866 році 
з посади слідчого Херсокнського повітового суду. Йому 
був присвоєний один із найнижчих цивільних (статських) 
чинів згідно з "Табелем про ранги"* – чин губернського 
секретаря (ХІІ клас, що в той час відповідав військовому 
чину поручика, корнета в кавалерії, мічмана на флоті та 
ін.). Проте швидкого зростання в статських чинах Яків 
Якович не мав. Про це свідчать наступні факти. 

Після Херсону новим місцем служби Шостака стала 
Полтава. В це місто він переїжджає у 80-х роках 
ХХ століття і поступає (переводиться) на службу в міс-
цевий Харківський судовий округ. В Полтаві він обіймає 
посаду члена Полтавського окружного суду. 

Мені вдалося знайти "Загальний розпис" посадових 
осіб у всіх управліннях Російської імперії на 1891 рік, в 
якому міститься розділ, присвячений службовцям Пол-
тавського окружного суду, що перебував у складі Хар-
ківського судового округу. В цьому розділі містяться 
наступні дані (мовою оригіналу): "ПОЛТАВСКИЙ [окру-
жной суд] <...> КСк. Як. Як. ШОСТАК. – Секр. Отд. 
Угол." [5, столб. 617-618]. 

Скорочення "КСк." означає, що Яків Якович мав 
статський чин "Колезького секретаря", а "Секр. Отд. 
Угол." – що він обіймав також посаду секретаря Кримі-
нального відділення Полтавського окружного суду. 
Статський чин колезького секретаря відповідає Х класу 
"Табелю про ранги" (на одному рівні з ним визначались, 
наприклад, такі військові чини, як штабс-капітан в пехо-

                                                           
* Повна назва (мовою оригіналу) "Табель о рангах всех 

чинов воинских, статских и придворных, которые котором 
классе чины; и которые в одном классе" ("Табель" існувала 
впродовж 1722-1917 років з неодноразовими змінами). 
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ті, штабс-ротмістр в кавалерії тощо). Тобто за 25 років 
державної служби по судових відомствах Я.Я. Шостак 
"просунувся" по службі лише на один клас, оскільки 
наступний після губернського секретаря ХІ-й клас кора-
бельного секретаря існував лише до 1834 року. На 
державній службі Яків Якович залишався до першої 
половини 10-х років ХХ століття [6, с. 141; 7, с. 147]. 

Очевидно, що наприкінці ХІХ століття службова ка-
р'єра Якова Яковича пійшла вгору, оскільки у виданому в 
1901 році в Санкт-Петербурзі "Загальному розписі" поса-
дових осіб у всіх управліннях Російської імперії на 1901 
рік зазначається, що Я.Я. Шостак в той час обіймав по-
саду члена судової палати Одеського окружного суду, 
маючи цивільний чин статського радника: "ОДЕССКИЙ 
[окружной суд]. СУДЕБНАЯ ПАЛАТА <...> СС: 
Як.Як. ШОСТАК" [7, с. 147; 8, столб. 594]. Скорочення 
"СС" відповідає цивільному чину – статський радник. 

Михайло Миколайович Ступін був ще одним учнем 
– випускником юридичного факультету Київського уні-
верситету (закінчив навчання в університеті з вченим 
ступенем кандидата прав у 1879 році), який під керівни-
цтвом О.Ф. Кістяківського готував магістерську дисер-
тацію з кримінального права. Окремою брошурою ця 
праця була опублікована у Владікавказі вже після сме-
рті Олександра Федоровича [9]. При цьому, як показали 
проведені пошуки, магістерської дисертації Михайло 
Миколайович так і не захистив. Причина, яка цьому 
завадила досі невідома. 

В один із днів свого приїзду на батьківщину (5 вере-
сня 1879 року) і відвідин свого батька, О.Ф. Кістяківсь-
кий зустрічався з М.М. Ступіним, який щойно закінчив 
навчання на юридичному факультеті Київського універ-
ситету. Спогади про цю зустріч Олександр Федорович 
записав у своєму щоденнику: "В это время посетили: 
Федотов и молодой Ступин, кандидат нашего у-та, то-
лько что кончивший курс и работающий над кандидатс-
кой диссерт[ацией] на тему: "История телесных наказа-
ний в России". Он внук уроженца городинского 
А.Ф. Бородухи, приятель отца, давно покойного, старо-
го служаки старого покроя, кончившего образование у 
дьячка, но дослужившегося в Петербурге до некогда 
немаловажного чина стат[ского] сов[етника]. Отец Сту-
пина был генеральным консулом вначале в Адриана-
поле, а потом в Тавризе, старший Ступин, как видно из 
недавно помещенных в "Р[усском] в[естнике]" воспоми-
наний некоего Леонтьева, был человек умняй, характе-
рный и не без значения на Востоке. Он занимался и 
литературой. Переложил евангелевскую жизнь Христа 
в стихи. Оставил и еще одну драму. Жизнь Христа в 
стихах запечатана в 1862 г., но у моего ученика нет и 
памятного экземпляра. Да, кажется, и у семи не оста-
лось. Я упрекнул его за такое невнимание к памяти 
отца и советовал воодушевиться мыслию когда-нибудь 
собрать материал о жизни и деятельности св[ятых] 
отц[ов]. Этим-бо зиждется цивилизация. <…> Со Сту-
пиным я беседовал о многих универ. делах. Ему я 
предлагал остаться стипендиатом для приготовления к 
профессорскому званию, но пока на своем содержании. 
По двум причинам. Раз потому, что нет свободной сти-
пендии. В другой раз вследствие принятого мною пра-
вила: представлять ф-ту о молодых людях после того, 
как они сами себя испытают и я их испытаю: способны 
ли они к научной карьере. Такое правило я принял, 
обжегшись на Шостаке и Бородине: первый из них че-
ловек и хороший, и умный <…>. Второй оказался по-
лнейшею умственною и нравственною несостоятельно-
стию, человеком шарлатановатым, без правил совести 
и чести внутренней" [4, с. 502-503]. 

На старших курсах навчання в університеті Михайло 
Ступін під керівництвом О.Ф. Кістяківського написав 
твір "Історія тілесних покарань в Росії", за який був удо-
стоєний радою Київського університету золотої медалі. 
В подальшому саме це дослідження послужило осно-
вою для опублікування у 1887 році у Владикавказі на-
званої вище книги.  

О.Ф. Кістяківський після закінчення М.М. Ступіним 
курсу університетського навчання запропонував йому 
залишитись на факультеті професорським стипендіа-
том власним коштом. Причини, які спонукали Олексан-
дра Федоровича піти на такий крок, зводяться до того, 
що жоден з його тогочасних учнів, яким за його допомо-
ги були виділенні кошти (стипендії) за рахунок коштів 
міністерства народної просвіти, не виправдали споді-
вань їхнього вчителя. По суті, єдиним винятком з цього 
був Д.Г. Тальберг, стараннями якого Олександр Федо-
рович був задоволений. 

Оскільки ж брак коштів не дозволив М.М. Ступіну 
продовжити свою наукову діяльність як професорського 
стипендіата в О.Ф. Кістяківського. "Так я и поступил в 
отношении к Ступину: сказал ему, что если он чувству-
ет призвание к науке, то может остаться при у-те на 
своем содержании. Впоследствии, когда он себя испы-
тает и его узнают, он может надеяться на казенную 
стипендію. Он сразу сказал, что он не имеет средств 
остаться при у-те. Я думал найти для него какое-
нибудь место учителя, как это мне некогда удалось по 
отношению к Белогриц-Котляревскому, но это не уда-
лось" [4, с. 585]. 

Хоча Олександр Федорович й намагався підшукати 
Михайлу посаду якого-небудь вчителя, щоб якось "пе-
рекрити" витрати на навчання, його зусилля виявились 
марними. Михайло Ступін, сподіваючись на надання 
утримання за рахунок коштів зазначеного міністерства, 
відмовився від стипендіатства в Києві, присвятивши 
себе практичній діяльності за його межами. Очевидно, 
саме в один із епізодів такої його діяльності він зміг 
опублікувати написаний ще в студентські роки твір. 

Наприкінці 1879 року М.М. Ступін переїхав у Пяти-
горськ. 

Пізніше М.М. Ступін значно віддалився від науки 
кримінального права, зосередившись на дослідженнях 
основ державного устрою Росії, про що свідчить опублі-
кування ним у 1905 році фундаментальної праці "Осно-
ви державного устрою Росії та державні права руського 
народу в минулому й тепер. Нова Державна дума" [10]. 

Ще один член окружного суду, якого Кістяківський 
вважав своїм учнем, – Михайло Якович Могилянський (? 
– ?), – працював і мешкав у Чернігові. Він був випускни-
ком Чернігівської духовної семінарії, в якій також вчився 
Кістяківський, та юридичного факультету Київського уні-
верситету. З середині 70-х років ХІХ століття Могилянсь-
кий обіймав посаду члена Чернігівського окружного суду, 
а згодом – голови цього суду. Згадки про відвідування 
ним свого вчителя можна знайти у щоденнику Олексан-
дра Федоровича: "Апрель. 5 [1876]. Понедельник <…> 
Вчерап осетил меня Могилянский – член Черниг[овского] 
окруж[ного] суда; вдвойне мой ученик: раз по бурсе, я 
был его репетитором; другой раз в унив., он занимался 
уголовным правом, писал сочинение о преступлениях 
против веры; нене он состоит членом окр[ужного] суда 
по угол[овному] отделению. Я с ним не прекратил свія-
зей и добрых отношений. При проезде чрез Киев он ме-
ня не минает. Посетивши вчера, он вручил мне 160 руб. 
для раздачи бедным студентам" [4, с. 146]. 

Очевидно, що М.Я. Могилянський вийшов у відста-
вку до початку 90-х років ХІХ століття, оскільки його 
прізвище взагалі не зустрічається у вивченому мною 
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змісті "Загального розпису" посадових осіб у всіх 
управліннях Російської імперії на 1891, 1901 роки, а 
також у "Алфавітному вказівнику прізвищ", що міс-
титься у цьому розпису [5; 7; 11]. 

У 1871 році в Михайла Яковича народився син Мико-
ла (1877-1933). В майбутньому М.М. Могилянський закін-
чить фізико-математичний факультет (його природниче 
відділення) Петербурзького університету і стане відомим 
вченим-антропологом, завідуючим етнографічним відді-
ленням Руського музею. На політичній ниві Микола Ми-
хайлович досягне чималих успіхів. Він, зокрема, деякий 
час обійматиме посаду товариша державного секретаря 
в уряді гетьмана П.П. Скоропадського, вестиме у 
1918 році переговори з представниками Австро-
Угорського командування. Після падіння гетьманату він 
виїде спочатку до Константинополя, а згодом – до Пари-
жу, де впродовж трьох років (з 1921 по 1923 роки) чита-
тиме лекції в Університеті Сорбони. Після цього викла-
датиме в Руському педагогічному університеті у Празі та 
в Руському педагогічному інституті імені Яна Каменсько-
го. Помер М.М. Могилянський у 1933 році в Празі [12]. 

Я.Я. Шостака, М.М. Ступіна та М.Я. Могилянського 
О.Ф. Кістяківський вважав своїми учнями. Саме Олек-
сандр Федорович займався їхньої підготовкою з кримі-
нального права в той період, коли всі вони були студен-
тами, а після закінчення ними навчання в університеті 
як міг допомагав кожному з них готуватися до "профе-
сорського звання". Проте жоден з них не виправдав 
надій свого вчителя, присвятивши себе практичній дія-
льності. На відміну від відомих сьогодні Д.Г. Тальберга і 
Л.С. Білогриць-Котляревського, названі учні взагалі не 
захистили навіть магістерських дисертацій з криміналь-
ного права, хоч в період свого навчання на юридичному 
факультеті Київського університету й підготували ґрун-
товні дослідження з різних проблем кримінального пра-
ва. Проте це аж ніяк не означає, що їх іменам немає 
місця в історії української науки кримінального права. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА БАЗИ ДАНИХ  

У ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

Обґрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавст-
ва ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії.  

Обосновано необходимость и оптимальные пути адаптации законодательства Украины о базах данных к 
законодательству ЕС. Проанализировано соответствующий опыт постсоциалистических европейских стран, в 
частности Польши, Словакии и Чехии.  

Substantiated necessity and best ways to adapt Ukrainian legislation on databases to the EU legislation. Analyzed the 
relevant experience of post-socialist European countries, particularly Poland, Slovakia and the Czech Republic. 

Ключові слова: Бази даних, право sui generis, гармонізація авторського права в Європейському Союзі, адаптація 
законодавства. 

Ключевые слова: Базы данных, право sui generis, гармонизация авторского права в Европейском Союзе, адаптация 
законодательства. 

Key words: Databases, sui generis right, harmonization of copyright in the European Union, adaptation of legislation. 
 
Директивою 96/9 ЄС Європейського Парламенту та 

Ради від 11 березня 1996 року про правову охорону баз 
даних [найточніший, на нашу думку, український пере-
клад див.: 1, с. 716-724] передбачено обов'язок держав-
членів ЄС доповнити вже існуючу авторсько-правову 
охорону творчих баз даних (далі – БД) виключним пра-
вом sui generis виробників некреативних баз даних.  

Темі охорони прав на БД у контексті європейської ін-
теграції України поки що не приділено достатньої уваги 
вітчизняними науковцями. Лише деякі її аспекти частково 
розглянуті в колективній монографії за редакцією 

Ю.Капіци [1, c. 143-147], монографії В.Дроб'язка [2], стат-
тях Г.Андрощука [3] і С.Литвина [4]. Все це актуалізує 
питання вдосконалення законодавства про БД й викли-
кає необхідність подальшого дослідження цієї проблеми.  

Метою цієї статті є аналіз стану охорони прав на БД 
в Україні через призму його відповідності законодавству 
Європейського Союзу, висвітлення досвіду країн 
Центрально-Східної Європи в цій сфері в контексті 
європейської інтеграції і обгрунтування оптимальних 
шляхів використання зазначеного досвіду для адаптації 
вітчизняного законодавства до acquis communitaire. 
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Для більшої ефективності адаптаційної діяльності 
(як це передбачено Законом України "Про 
Загальнодержавну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу" від 
18.03.2004 р. № 1629-ІV) варто було б використати від-
повідний досвід постсоціалістичних європейських країн, 
зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Вказані країни 
адаптували своє законодавство про БД дещо різними 
способами – внісши відповідні зміни до законів про ав-
торське право і суміжні права (Словаччина – Четверта 
частина "Особливе право на базу даних", §§ 72-77 [5]) і 
(Чехія – Глава ІІІ "Особливе право виробника бази да-
них", §§ 88-94 [6]) чи, як Польща, внісши відповідні змі-
ни до закону про авторське право і суміжні права [7] і 
прийнявши спеціальний закон ("Про охорону баз да-
них", від 27 липня 2001 р. [8]). Особлива важливість для 
нас польського, словацького і чеського досвіду розвитку 
теорії і практики охорони прав на БД зумовлена, при-
наймні, кількома обставинами. Це, по-перше, схожість 
загальноісторичного досвіду, проблем і завдань постсо-
ціалістичної трансформації суспільних відносин у цих 
державах та в Україні; по-друге, значна подібність украї-
нської, польської, словацької і чеської правових систем.  

Актуальною проблемою є також розмежування охо-
рони прав на БД у рамках різних правових інститутів.  

Ряд зарубіжних науковців (зокрема, Л.Бентлі і 
Б.Шерман [9, p. 297-305], В. Калятін та О. Войніканіс [10, 
с. 13], А.Матляк [11, s. 141-142], С. Станіславска-Клоц 
[12, s. 195-206, 219]), відносять охорону прав на інвести-
ційні БД до інституту суміжних прав. Зокрема, В. Калятін 
та О. Войніканіс порівнюють право виробника БД з пра-
вом виробника фонограми, оскільки підставою їх виник-
нення є "організаційна [а не творча (у вузькому – в кон-
тексті сучасної пануючої інтелектуально-правової пара-
дигми – розумінні). – Л.К.] діяльність" [10, с. 13].  

Цей підхід застосовується й у законодавстві низки дер-
жав (наприклад, Грузії, Росії, Словенії, Угорщини та ін.).  

Російський досвід цікавий ще й тим, що в Росії вже 
діяв спеціальній закон про БД ("Про правову охорону 
програм для електронних обчислювальних машин і баз 
даних", від 23 вересня 1992 р.). Цей закон не передба-
чав охорони виключних прав виробників некреативних 
баз даних. У процесі гармонізації російського законо-
давства в рамках співробітництва з ЄЄ (про що в Украї-
ні ще мало відомо) відповідні положення були внесені 
до глави 71 "Права, суміжні з авторськими" Цивільного 
кодексу РФ (параграф 5, статті 1333-1336). Тому у зв'я-
зку з набранням чинності частиною четвертою ЦК РФ з 
1 січня 2008 р. втратив чинність згаданий спеціальний 
закон [13, c. 113-115, с. 254].  

Варто підкреслити методологічне значення того фа-
кту, що в авторських законах Словаччини і Чехії поло-
ження щодо БД містяться в окремих спеціально їм при-
свячених структурних елементах (відповідно, главі і 
частині). Це є свідченням того, що в зазначених країнах 
ні законодавець, ні доктрина не відносять їх до інститу-
ту суміжних прав (див.: 14, s. 113-116).  

У цьому контексті вкажемо на недоцільність ототож-
нення (змішування) охорони прав на БД в рамках інсти-
туту суміжних прав та інституту sui generis, що має міс-
це, зокрема, в зазначеній праці В.Дроб'язка. Вважаючи, 
що "охорону нетворчих баз даних в Україні доцільно 
забезпечити sui generis, яке недавно запроваджено в 
Російській Федерації", він водночас пропонує, викорис-
тавши досвід Росії, "до Закону України "Про авторське 
право і суміжні права" ввести нове суміжне право – 
право упорядника бази даних, доповнивши ІІІ розділ 
"Суміжні права"" відповідними статтями [2, c. 77-78 та 
ін]. А С. Станіславска-Клоц навіть висловила погляд на 

право sui generis виробників БД як на специфічне сумі-
жне право [12, s. 201]. 

Втім, віднесення норм про некреативні БД до інститу-
ту суміжних прав викликає у нас певні застереження, 
оскільки Директивою 96/9 ЄС все ж передбачено щодо 
них дещо інший правовий режим (хоча й досить сутнісно 
споріднений із суміжними правами). Все ж, дискусійною 
вважаємо точку зору С. Литвина про те, що ""суміжність", 
яка має місце у виконаннях і навіть у фонограмах, втра-
чається у змісті баз даних і в правах видавця, тобто там, 
де авторських прав не просто немає, але, більше того, 
передбачається їхня відсутність" [4, c. 263]. Водночас, не 
існує, на нашу думку, ніякої загрози розмивання меж ін-
ституту суміжних прав у зв'язку з можливим включенням 
до нього норм щодо БД, на що вказує С. Литвин [4, 
c. 263], адже за своєю юридичною природою він і так 
настільки гетерогенний і "еластичний", що ці норми якіс-
но не збільшать його наявну неоднорідність.  

Тому, визначаючи перспективи охорони прав на БД, 
потрібно визначитися у виборі оптимального інституту – 
або суміжних прав, або sui generis. Ця ситуація вибору 
не зникає навіть від того, що є підстави вважати інсти-
тут суміжних прав таким собі правом sui generis щодо 
авторського права у вузькому розумінні в рамках інсти-
туту вищого рівня – авторського права і суміжних прав 
(або, якщо застосувати концептуальні підходи А. Дітца 
та інших зарубіжних науковців, які автор поділяє, – ав-
торського права у широкому розумінні).  

Наша позиція полягає в тому, що в Україні варто 
віддати перевагу варіанту запровадження (відповідно 
до вимог ЄС) додаткової (понад авторсько-правову) 
спеціальної, sui generis, охорони прав на БД шляхом 
прийняття спеціального закону, що передбачав би ре-
жим їх комплексної кумулятивної охорони. Існуючу в 
ст. 10 Закону України "Про авторське право і суміжні 
права" бланкетну норму з цього питання варто сфор-
мулювати більш чітко і розгорнуто, із відсиланням на 
спеціальний закон про БД. Відповідні положення мають 
міститись і в ЦК. При цьому, використавши польський 
досвід, доцільно передбачити набрання чинності зако-
ном про БД і змінами, внесеними до ЦК, одночасно з 
набрання чинності угодами між Україною та ЄС про 
асоціацію і поглиблену зону вільної торгівлі (у польсь-
кому варіанті – зі вступом до ЄС, що для України є до-
сить віддаленою перспективою).  

Дослідники сходяться на думці, що авторсько-
правова охорона БД, передбачена Директивою 96/9 
ЄС, співпадає з охороною, що надається законодавст-
вом України. Але при цьому варто звернути увагу, що 
відповідно до ст. 3 (1) творчі БД охороняються авто-
рським правом як такі. Саме це формулювання потрі-
бно включити до майбутнього вітчизняного закону про 
БД і до ЦК. Не виключаємо, що воно є свідченням по-
чатку формування окремого комплексного інституту 
охорони прав на БД. 

Що ж стосується змісту прав на інвестиційні БД, то 
при запровадженні (у процесі адаптації вітчизняного 
законодавства) норм щодо охорони виключних прав sui 
generis виробників цих баз даних потрібно передбачити 
норми, аналогічні тим, які містяться у вказаній Директи-
ві 96/9 ЄС. Саме так поступили в свій час, зокрема, в 
Польщі, Словаччині і Чехії.  

Основними з цих норм є: 
 Право виробника БД перешкоджати вилученню 
і/або повторному використанню всього змісту БД 
або значної, визначеної кількісно або якісно, части-
ни змісту БД, одержання, перевірка або представ-
лення змісту якої свідчать про істотне інвестування 
з точки зору якості чи кількості (ст. 7 (1)). При цьому 
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під "вилученням" мається на увазі "постійне або 
тимчасове перенесення всього або істотної частини 
змісту бази даних на іншій носій будь-яким способом і 
в будь-якій формі" (ст. 7(2)(а), а під "повторним вико-
ристанням" розуміється "будь-яка форма публічного 
надання всього або істотної частини змісту бази да-
них шляхом розповсюдження копій, прокату, передачі 
в безпосередньому зв'язку з налагодженням видачі 
даних або в іншій формі" (ст. 7(2)(б).  
 Не допускається "вилучення і/або неодноразове 
повторне і систематичне використання неістотних 
частин змісту БД, що складає дії, які суперечать но-
рмальному використанню даної бази даних або яке 
завдало б невиправданої шкоди законним інтересам 
виробника баз даних" (ст. 7 (5)).  
 Відповідно до ст. 8, якщо БД надана невизначе-
ному колу осіб, законний користувач має право ви-
лучати і/або повторно використовувати несуттєві 
частини її змісту, з якою б метою це не здійснюва-
лось. Проте користувач не може виконувати дії, які 
суперечать нормальному використанню цієї БД, або 
які невиправданим способом завдають школу за-
конним інтересам виробника БД. 
 Винятки з права sui generis стосуються БД, на-
даних у користування невизначеному колу осіб. За-
конний користувач має право вилучати і/або повто-
рно використовувати суттєву частину змісту БД, коли 
йдеться про: а) вилучення для використання для 
власних потреб змісту неелектронної БД; b) про ви-
користання даних метою ілюстрації у процесі навчан-
ня або з науково-дослідною метою за умови зазна-
чення джерела і тією мірою, якою це виправдано не-
комерційною метою цих дій; c) про вилучення і/або 
повторне використання в інтересах суспільної безпе-
ки або адміністративного чи судового процесу (ст. 9).  
 Строк дії права sui generis починається з момен-
ту закінчення виготовлення БД та закінчується через 
п'ятнадцять років, рахуючи з початку року, наступно-
го за датою виготовлення. Якщо БД надається неви-
значеному колу осіб і п'ятнадцятирічний строк з дати 
її виготовлення ще не закінчився, строк охорони 
правом sui generis встановлюється в п'ятнадцять 
років від року, який слідує за датою, коли БД вперше 
була надана невизначеному колу осіб (ст. 10). 
Потребує уточнення твердження С. Литвина про те, 

що право sui generis "не використовується відносно 
вмісту бази даних, якщо твори, що складають її вміст, 
вже охороняються авторським правом або суміжними 
правами" [4, с. 264]. Адже у ст. 7 (4) Директиви 96/9 ЄС 
прямо вказується, що право sui generis застосовується 
незалежно від можливості БД чи змісту даної БД одер-
жати охорону авторським правом або будь-яким іншим 
правом і що охорона БД правом sui generis не відміняє 
прав, існуючих щодо їх змісту. Відповідні положення 
містяться і з законодавстві Польщі, Словаччини і Чехії 
(наприклад, § 72 словацького закону [5], ч. 1 § 88а чесь-
кого закону [6]).  

На цінності кумулятивності охорони прав на БД, пе-
редбаченої Директивою 96/9 ЄС, наголошують зарубіж-
ні дослідники, зокрема С.Станіславска-Клос [12, s. 208-
210], а Я. Барта і Р. Маркєвіч охарактеризували як "аб-
сурдну" позицію польського законодавця, який перед-
бачив у згаданому вже нами законі про БД лише право 
sui generis, виключивши не лише кумулятивність, але й 
альтернативність охорони прав [12, s. 222].  

Розробляючи проект закону про БД, потрібно, на 
нашу думку, взяти до уваги застереження щодо можли-
вих негативних наслідків фактично безстрокової охоро-
ни, яка випливає з положення ст. 10 (3) Директиви 96/9 

ЄС про надання нового строку охорони при будь-якій 
"істотній зміні змісту" БД. Зокрема, на Дипломатичній 
конференції ВОІВ з деяких питань авторського права і 
суміжних прав у 1996 р. у цьому контексті навіть вказу-
валось на загрозу для наукового, науково-технічного і 
суспільного розвитку [15, с. 99]. Одним із пропонованих 
шляхів уникнення такої ситуації є закріплення в законі 
про БД поняття "нової БД", яка є результатом "істотної 
зміни змісту" "старої" БД, і забезпечення можливості 
правомірного використання "старої" БД для усіх, хто 
набув цього права у встановленому законом чи догово-
ром порядку, незалежно від такої ж можливості викори-
стання "нової БД". Строк охорони прав на "стару" БД не 
повинен перевищувати 15 років. 

Ми не можемо погодитись з висновком Ю.Капіци [1, 
c. 146], що, оскільки зміст права sui generis "передбачає 
охорону інвестицій та захист від недобросовісної конку-
ренції, найбільш доцільним є введення відповідних 
норм у Законі України "Про інвестиційну діяльність", а 
також "Про захист від недобросовісної конкуренції"", 
адже названі закони регулюють зовсім інші за приро-
дою суспільні відносини. Хоча в деяких країнах (США, 
Японії та ін.) і досі застосовуються саме норми законо-
давства про захист від недобросовісної конкуренції, в 
цілому зарубіжний досвід свідчить, що це вже "пройде-
ний етап" і така охорона є недостатньою [12, s. 323-325, 
344-345]. При цьому не варто ставити під сумнів доці-
льність співіснування Закону України "Про захист від 
недобросовісної конкуренції" і спеціальних законів що-
до охорони прав на певні об'єкти ІВ, наприклад, Закону 
України "Про охорону прав на знаки для товарів і по-
слуг". Адже в окремих статтях Закону України "Про за-
хист від недобросовісної конкуренції" йдеться не про 
набуття, об'єкти, суб'єктів, зміст і захист прав на знаки 
для товарів та послуг (що врегульовано у "базовому" 
законі), а лише про певні додаткові спеціальні аспекти 
захисту прав на знаки для товарів та послуг (в адмініст-
ративному порядку) і лише у випадках, коли порушення 
прав пов'язане з недобросовісною конкуренцією. Тому 
норми Закону України "Про захист від недобросовісної 
конкуренції" можуть мати лише субсидіарне значення 
для захисту прав на нетворчі БД. 

Крім того, значимість проблематики БД (особливо в 
контексті формування економіки знань та інформацій-
ного суспільства) зумовлює потребу у всебічному, роз-
горнутому і комплексному врегулюванні всіх аспектів 
охорони прав на них в одному спеціальному законі. При 
цьому в інформаційному законодавстві, на нашу думку, 
доцільно по суті врегулювати лише організаційно-
правові аспекти використання БД, а норми щодо змісту 
прав повинні мати бланкетний характер і відсилати до 
спеціального закону про БД.  

Узгодження норм інформаційного права і виключ-
них прав на БД потрібно здійснювати також з ураху-
ванням балансу інтересів особи і суспільства, особли-
во в контексті забезпечення права на інформацію, 
передбаченого ст. 34 ("кожен має право вільно збира-
ти, зберігати, використовувати і поширювати інфор-
мацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій ви-
бір") та ст. 50 ("кожному гарантується право вільного 
доступу до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а також право 
на її поширення. Така інформація ніким не може бути 
засекречена") Конституції України.  

Показово, що однією з причин блокування у США 
проектів законодавства про охорону прав на нетворчі БД 
(не дивлячись навіть на потужні лобістські зусилля інфо-
рмаційного бізнесу) є побоювання науковців, громадсь-
кості і політикуму щодо негативних наслідків такої охоро-
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ни для глибоко вкоріненої у суспільстві традиції свободи 
доступу до незасекреченої інформації (особливо ґрунто-
вна критика міститься в працях П. Самуельсона). Але, 
оскільки економічні інтереси США у конкурентній бороть-
бі з європейською інформаційною індустрією вимагають 
такого законодавства, продовжується активний пошук 
компромісних варіантів правового регулювання [2, c. 8-9]. 
Розв'язання цієї проблеми у США може бути корисним 
для вдосконалення законодавства з метою надання со-
ціально збалансованого характеру виключним правам 
sui generis на БД і в Європі, в тому числі в Україні. 

Ще одним нагальним питанням є необхідність по-
долання неспроможних у теоретичному і практичному 
плані правових конструкцій "права власності на інфо-
рмацію", що використовуються в інформаційному за-
конодавстві, наприклад, у Законі України "Про інфор-
мацію" та ін.  

Уточнити потрібно і формулювання ст. 118 ЦК щодо 
можливості (властивості) інформації як об'єкта цивіль-
них прав (ст. 117 ЦК) "вільно відчужуватися або пере-
ходити від однієї особи до іншої в порядку правонасту-
пництва або іншим чином", оскільки тут правильніше 
було б говорити про відчуження прав на інформацію як 
"безтілесну річ", яку фізично відчужити неможливо.  

У контексті вдосконалення методологічних засад ін-
ституту права ІВ, зокрема й права ІВ на БД, потребує 
змін і формулювання ст. 41 Конституції України ("кожен 
має право володіти, користуватися і розпоряджатися 
своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності"), в якій втілена вже давно застаріла 
так звана "пропрієтарна" концепція ІВ. Натомість, в 
Конституції слід у загальній формі закріпити гарантії 
охорони і захисту прав ІВ.  

Отже, для адаптації законодавства України про БД 
до законодавства Європейського Союзу,з нашої точки 
зору, доцільно було б:  

1) використати відповідний досвід постсоціалістичних 
європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії;  

2) запровадити (відповідно до Директиви 96/9 ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 

1996 року про правову охорону баз даних) додаткову 
(понад авторсько-правову) спеціальну, sui generis, охо-
рону прав на БД шляхом прийняття спеціального зако-
ну про БД, що передбачав би режим їх комплексної 
кумулятивної охорони;  

3) існуючу в ст. 10 Закону України "Про авторське 
право і суміжні права" бланкетну норму з цього питання 
сформулювати більш чітко і розгорнуто, із відсиланням 
на вказаний спеціальний закон про БД;  

4) внести зміни до ЦК України, які б містили відпові-
дні положення.  
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СТРАХУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН 
 
У статті досліджуються актуальних питань соціально – економічного феномену страхування як об'єктивного 

атрибуту ринкової економіки. 
В статье исследуются актуальных вопросов социально – экономического феномена страхования как объектив-

ного атрибута рыночной экономики. 

In the article probed pressing questions socio-economic phenomenon of insurance as objective attribute of market economy. 
Ключові слова: страхування, соціально-економічна сутність страхування, функції страхування. 
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Сучасний етап розвитку України потребує вдоскона-

лення страхових відносин та створення ефективної 
системи формування страхових фондів, які б дієво 
впливали на соціальний захист населення та розвиток 
системи господарювання.  

 Актуальність теми. Проблеми раціоналізації соці-
ального навантаження на економіку особливо актуальні 
для сучасної України. Перед нашою державою стоїть 
завдання побудови такої системи ефективного розвитку 
підприємництва та рівень розвитку економіки України. 
Розв'язання цього питання лежить у площині страху-
вання і забезпечення його можливостей як механізму 
надання гарантій розвитку та соціально-економічних 
стандартів населення в країні.  

Ажан на сучасному етапі розвитку страхування в 
Україні перебуває в стані становлення а його розвиток 
супроводжується проблемами нормативного, правово-
го, організаційно-методичного, інформаційно-аналітич-
ного характеру та недосконалості державного регулю-
вання страховою діяльністю [18, 3]. 

Історію виникнення та розвитку страхування досліджу-
вали: В.Р. Ідельсон, В.К. Райхер, Л.І. Рейтман, В.І. Сереб-
ровський, В.К. Турбіна, Ю.Б. Фогельсон, Г.Ф. Шершене-
вич, М.Я. Шимінова, В.П. Янишен та інші автори. 

Окремі аспекти теоретико-методологічного обґрун-
тування сутності страхування досліджувалися у працях 
таких західних фахівців, як В. Берг, А. Вагнер, Дж. Гла-
убер, С. Маккі, А. Манес, К. Маркс, М. Міранда, П. Мюл-
лер, В. Нордхаус, К. Пфайффер, М. Ротшильд, П. Са-
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муельсон, Дж. Стігліц, У. Хаасен, Р. Холлі, П. Шиміков-
ський, Х-П. Шиміковський та ін.  

Для розуміння особливостей функціонування сучас-
ної системи страхування важливе значення мають пра-
ці науковців України, зокрема В.Д.Базилевича, К.С. Ба-
зилевич, О.І.Барановського, О.Д.Василика, В.М.Гейця, 
М.С.Клапкова, П.А.Лайка, О.В.Ніколаєнка, С.С.Осадця, 
В.М. Фурмана, А.А.Чухна, С.І.Юрія, О.І. Ястремського, а 
також Росії – І.Г.Іванової, Є.Т.Коголовської, Л.І. Рейт-
мана, Г.М.Тагієва. 

Отже, визначення соціально – економічної сутності 
страхування як об'єктивного атрибуту ринкової економі-
ки потребує комплексних наукових розробок. 

Цілями статті є дослідження актуальних питань со-
ціально – економічного феномену страхування як об'єк-
тивного атрибуту ринкової економіки. 

Страхування, як загальнонаукова категорія, є пред-
метом інтересу представників різних суспільних наук [2; 
7; 10; 23; 27; 30; 31; 32; 36], з огляду на те, що воно на-
лежить до суттєво важливих інститутів народного гос-
подарства роль і значення якого, в останні роки, постій-
но зростає. Проте навряд чи знайдеться будь-який ін-
ший інститут, реальне значення якого оцінювалося б 
настільки недостатньо, саме цей фактор впливає на 
відсутність наукових розробок та широкого роз'яснення 
принципових засад страхування [26, 3]. Дане тверджен-
ня, яке було дано проф. В.К. Райхером у 1947 році, і на 
сьогодні не втратило своєї актуальності.  

Страхуванню, як і будь якому явищу, притаманна 
соціальна сутність, яка, на думку професор П.М. Раби-
новича – є здатністю слугувати засобом задоволення 
потреб членів суспільства [25, 4]. 

Термін "потреби" визначає потребу в будь-чому [19, 
339]. Потреби можуть бути досить різноманітними: фізі-
ологічні, духовні, культурні, економічні, соціальні, тощо. 
Саме соціальний характер потреби піднімає її до ново-
го якісного рівня – рівня інтересу [35, 7; 15, 23]. 

Р.Е. Гукасян в роботі "Проблема интереса в советс-
ком гражданском процессуальном праве" розглядаючи 
співвідношення категорій "потреба – інтерес", відзначав, 
що категорія "потреба" застосовується до всього живого, 
а категорія "інтерес" – це соціальна потреба [9, 9-10]. 

Сучасний дослідник російський дослідник С. В. Ми-
хайлов вивчаючи категорію інтересу та узагальнюючі 
погляди різних вчених на цю правову категорію відзна-
чає, що зміст інтересу складають саме потреби [курсив 
наш – Н.П.] [17, 5]. 

Таким чином, можна стверджувати, що інтерес це 
певна потреба в чомусь. В зв'язку з цим, слід погодити-
ся із думкою В.П. Грибанова та Р.Е. Гукасяна, які вва-
жають, що інтерес і потреба це різні категорії, хоча між 
ними існує нерозривний зв'язок. За їх концепцією по-
треба породжує інтерес, становлячись його змістом. 
Інтерес, що сформувався, означає конкретизацію по-
треби, тобто завершення процесу проходження потре-
би через свідомість суб'єкта і спрямованість суб'єкта на 
певний об'єкт дійсності. Таким чином являючись пер-
винним по відношенню до інтересу, потреба [курсив 
наш – Н.П.] скеровує інтерес [6, 233; 9, 10]. 

З огляду на викладене виникає питання, яка саме по-
треба (або потреба в чому) породжує інтерес у страху-
ванні? Саме відповідь на це питання дозволить визначи-
тися із соціально-економічним змістом страхування. 

Історія розвитку суспільства доводить наявність по-
стійної боротьби, яка виникає між природою і людиною 
у безлічі варіантів її прояву [20, 77]. Вказана боротьба 
зумовлює реалізацію певних ризиків [34, 26] шляхом 
настання несприятливих подій (випадків) [4, 3], які, як 
правило, втілюються у заподіянні матеріальних збитків 

або окремому члену суспільства (індивіду, фізичній осо-
бі) або їх спільноті (об'єднанню осіб в будь-якій формі).  

Таким чином, потреба у попередженні, подоланні, 
зменшенні і відшкодуванні руйнівних наслідків несприя-
тливих подій (стихійних лих та нещасних випадків), що 
завдали матеріальних збитків, має об'єктивний харак-
тер і формує потребу у "страховому захисті".  

Специфіка страхового захисту обумовлює форму-
вання в суспільстві певного інтересу щодо: нагрома-
дження і витрачання ресурсів (як грошових так і нату-
ральних) для здійснення заходів з попередження, по-
долання або зменшення негативного впливу ризиків і 
відшкодування збитків, спричинених їх настанням. 

З огляду на це, є підстави стверджувати, що потре-
ба у страхуванні для людства обумовлюється наступ-
ними обставинами: по перше, члени суспільства у будь-
яких сфера своєї життєдіяльності не є вільними від ви-
падкових небезпек, часто катастрофічних; по друге, ці 
небезпеки завдають збитків членам суспільства; по 
трете, можливість настання випадкових небезпек і ма-
сштаби негативних наслідків від них прогресивно зрос-
тають; по четверте, з'являються нові небезпеки, як на-
приклад техногенні, екологічні, соціальні. 

Відомо, що соціально – економічний розвиток суспі-
льства завжди був пов'язаний з ризиком, породженим 
як небезпечними природними явищами і процесами, 
так і самою господарською діяльністю людини. При 
цьому досить істотною обставиною минулого було те, 
що такі надзвичайні ситуації залишалися по суті одини-
чними подіями, наслідки яких обмежувалися господар-
ськими системами окремих районів або регіонів країни, 
у виняткових випадках – національними економіками. 
Стан справ радикально змінилося в останні десятиліття 
минулого сторіччя, коли безпрецедентні за соціально-
економічними наслідками природні і техногенні катаст-
рофи змусили суспільство замислитися про власну 
уразливість і зайнятися пошуком шляхів та засобів за-
доволення вказаних потреб. 

За висновками фахівців, світова економіка в осяж-
ному майбутньому не буде мати змоги компенсувати 
збитки від стихійних лих і нещасних випадків, витрача-
ючи усе більше ресурсів на подолання наслідків таких 
подій і зменшуючи частку ресурсів на відтворення ма-
теріальних благ та поліпшення якості життя. Накладаю-
чись на менш значні надзвичайні ситуації (повсякденні 
соціально-економічні проблеми), катастрофи і стихійні 
лиха, за висловом У. Бека, перетворюють сучасну циві-
лізацію в "суспільство ризику".  

З огляду на викладене у членів суспільства виникає 
гостра потреба у відшкодуванні матеріальних збитків, 
що є наслідками реалізації вказаних ризиків. З метою 
задоволення потреби у оперативному і повному від-
шкодуванні збитків (компенсації втрат, які зазнали чле-
ни суспільства) зацікавлені особи створюють спеціальні 
запаси (страховий фонд) шляхом поступового, регуля-
рного акумулювання (накопичення) коштів та/або мате-
ріальних ресурсів. 

Таким чином, істотну роль у забезпеченні стабіль-
ності економічної системи відіграють певні ресурси (гро-
шові коти), якими оперує суспільство для зниження ри-
зику настання нещасних випадків і катастроф та мінімі-
зації завданих ними збитків, мова іде насамперед про 
грошовий страховий фонд [24, 37], який формується 
професійними суб'єктами страхової діяльності з метою 
який утворюється з метою забезпечення майбутніх ви-
плат страхових сум і страхового відшкодування залеж-
но від видів страхування (перестрахування). 

Без задоволення вказаної потреби стає неможли-
вим забезпечити безперервність процесу виробництва 
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суспільних матеріальних благ та підтримати належний 
рівень життєдіяльності тих осіб, потреби яких підляга-
ють задоволенню. 

Таким чином, суспільні відносини щодо попере-
дження, подолання, зменшення і відшкодування за ра-
хунок заздалегідь акумульованих коштів руйнівних нас-
лідків несприятливих подій (стихійних лих та/або неща-
сних випадків, тощо), що завдали матеріальних збитків, 
мають об'єктивний характер і формують зміст економі-
чної категорії "страхування", як ефективного способу 
боротьби із різного роду небезпеками та із наслідками 
згубного впливу небажаних подій.  

З огляду на це стає зрозумілим, що потреба у стра-
хуванні або страхова потреба, як наукова категорія, по-
роджує категорію страхового інтересу стаючи її змістом. 

Не дивлячись на те, що страховий інтерес є основ-
ною категорією страхових відносин, його поняття у чин-
ному законодавстві України відсутнє. Дослідження кате-
горії страхового інтересу дозволило встановити, що саме 
страховий інтерес виступає об'єктом страхування [16, 6]. 

Слід вказати, що у законодавстві Російської Феде-
рації також, не визначено поняття "страховий інтерес". 
Проте, п.1 ст.930 Цивільного Кодексу Російської Феде-
рації зазначає, що страхувальником може бути тільки 
така особа, інтерес якої до збереження речі (одержання 
прибутку і т.п.) засновано на якому-небудь юридичному 
титулі. При відсутності такого інтересу у страхувальни-
ка та вигодонабувача договір вважається недійсним 
(п.2 ст.930 ЦК РФ).  

Таким чином, основним етапом у досліджені сутнос-
ті страхового інтересу є висновок про те, що в збере-
женні того чи іншого майна може бути зацікавлено чи-
мало осіб, але ж основою для страхового інтересу по-
винен бути юридичний зв'язок особи з предметом інте-
ресу, який В.К. Райхер назвав страховим титулом.  

Питання, що є страховим інтересом, можна назвати 
центральним питанням страхової справи [11, 5]. 

Слово "інтерес" має походження від латинського 
interest – мати значення, важливо. Латинський вислів 
"Suam quisque homo rem meminit" – кожна людина зав-
жди піклується про власний інтерес, підтверджує ска-
зане вище. 

Інтерес як велика за своїм змістом категорія поділя-
ється на різні види, одним з яких є страховий інтерес. 
Теза про те, що "не має інтересу – не має страхування" 
є фундаментальною для страхової справи, і страхового 
права зокрема [8, 17]. 

Страховий інтерес, будучи видом категорії "інтересу", 
характеризується як загальними ознаками, які притаман-
ні науковій категорії інтересу, так і спеціальними ознака-
ми інтересу, які характеризують його особливість у стра-
хових відносинах. Зокрема, доктрина права до спеціаль-
них ознак категорії страхового інтересу відносить певні 
елементи, які визначають його специфіку, а саме – стра-
ховий інтерес має бути: а) майновим; б) юридичним (ти-
тульним); в) суб'єктивним; г) правомірним. 

З огляду на наведене слідвідзначити, що передумо-
вою до виникнення інституту страхування є інтерес у 
задоволенні потреб певних осіб (або груп таких осіб), 
щодо захисту майнових благ від настання наслідків 
випадкових небезпек, переважним чином, стихійних лих 
і нещасних випадків. 

Дослідники визначають низку чинників, що стали 
підставою виникнення страхування як соціально-
економічного явища, що спричинило розвиток страхо-
вих відносин, серед яких виділяють: 
 наявність небезпек, здатних заподіяти майнових 
та/або інших збитків, настанню яких неможливо ні 
запобігти, ні попередити (об'єктивний фактор); 

 наявність у фізичних осіб потреби у схоронності 
і цілісності належних їм матеріальних (суб'єктивний 
фактор); 
 прагнення фізичних осіб долати наявними засо-
бами небезпеки, які викликають у них страх і побою-
вання, щодо настання негативних наслідків (об'єкти-
вно – суб'єктивний фактор) [1, 29]. 
У сукупності наведені фактори стали передумовами 

виникнення інституту страхування як способу боротьби 
з наслідками небезпечних явищ. Більше того, зазначе-
на сукупність факторів є тією історично сформованою 
моделлю, що у своїй сутності не змінилася, і у наш час 
є підставою для розвиту, реалізації та трансформації 
страхових відносин. 

Слід вказати, що призначення будь-якої соціально-
економічної категорії, як правило, аналізується через 
призму соціального ефекту (необхідності), який досяга-
ється в суспільстві завдяки її функціонуванню. Соціаль-
ний ефект інституту страхування проявляється у його 
функціях, які визначають конкретні напрями досягання 
мети, що покладена в основу страхування [22, 91]. 

Науковці класифікують функції страхування за різни-
ми критеріями, та за рівнем реалізації страхових відно-
син угруповують їх на мікро-, та макроекономічні функції. 
На мікроекономічному рівні виділяють: 1) ризикову, 
2) попереджувальну, 3) фінансову, 4) контрольну; на 
макроекономічному рівні (загально-господарському) ви-
діляють: 1) функцію звільнення держави від додаткових 
фінансових видатків по компенсації збитків; 2) забезпе-
чення безперервності суспільного виробництва [21, 29]. 

Класична економічна наукова література виділяє дві 
класифікації функцій страхування. Перша – подана 
проф. В.В. Шаховим – відносно змісту страхування, 
друга – визначена акад. Л.І. Рейтманом – в залежності 
від суспільного призначення даної категорії. 

За своїм змістом страхування виконує наступні функції:  
1) Функція формування спеціалізованого страхово-

го фонду. За даною функцією страховик за рахунок 
страхових платежів та за рахунок доходів від інвести-
ційної діяльності формує страховий фонд (страхові ре-
зерви), який утворюється з метою забезпечення майбу-
тніх виплат страхових сум і страхового відшкодування 
залежно від видів страхування (перестрахування). 

2) Друга функція – відшкодування збитку і особис-
того матеріального забезпечення фізичних осіб. За 
вказаною функцією право на відшкодування збитку ма-
ють лише ті особи, які є учасниками формування стра-
хового фонду у межах визначених договорами страху-
вання та у разі настання страхового випадку. 

3) Третя функція – попередження страхового випа-
дку і мінімізація збитку. Вказана функція передбачає 
широкий комплекс заходів щодо попередження або 
зменшення негативних наслідків страхових випадків – 
саме тут знаходить своє втілення ознака правового 
впливу на страхувальника, яка закріплюється в умовах 
договору страхування і зорієнтовує його на пильне ста-
влення об'єкта страхування [30, 16]. 

Друга класифікація функцій страхової діяльності бу-
дується за критерієм зовнішнього прояву (залежно від 
суспільного призначення), як зауважив Л.І. Рейтман: 
"вона дозволяє виявити особливості страхування як 
ланцюга фінансової системи" [29, 17], а вказаною кла-
сифікацією страхуванню притаманні ризикова, попере-
джувальна і контрольна функції. 

А) Ризикова функція вважається головною функцією 
у страхуванні. Ризик, як можливість спричинення збит-
ків, обумовлює необхідність формування і функціону-
вання в суспільстві системи страхових правовідносин, 
які можуть бути реалізовані лише завдяки професійній 
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страховій діяльності суб'єктів господарювання, з приво-
ду надання страхових послуг. Тобто, поки існує ризик 
заподіяння збитків фізичним і юридичним особам вна-
слідок настання певних небезпек (страхових випадків), 
доти буде наявною в суспільстві необхідність у ство-
ренні і належному функціонуванні суб'єктів страхової 
діяльності (страхових та перестрахувальних компаній; 
страхових посередників; об'єднань страховиків; това-
риств взаємного страхування і т.ін.), завдяки яким мо-
жуть бути реалізовані страхові правовідносини. 

Б) Завдяки попереджувальній функції частина кош-
тів страхового фонду спрямовується на фінансування 
заходів щодо зменшення страхового ризику (ступеня 
ризику), якщо такі умови передбачені договором стра-
хування або чинним законодавством. Крім того, на під-
ставі даної функції як на страховика, так і на страхува-
льника договором страхування можуть бути покладені 
додаткові обов'язки щодо попередження настання 
страхового випадку та мінімізації розмірів збитків. 

В) Реалізація контрольної функції має два прояви. 
По перше, завдяки зазначеній функції здійснюється 
цільове формування і використання коштів страхового 
фонду. По друге, на підставі контрольної функції в сус-
пільстві функціонує система органів державного нагля-
ду за страховою діяльністю і здійснюється контроль за 
учасниками страхового ринку [29, 17]. 

Викладене вище, дозволяє нам погодитися з дум-
кою проф. В.Р. Ідельсона, який, характеризуючи розви-
ток страхової діяльності ще у 1907 році відзначив її ва-
жливу соціально-економічну сутність і зауважив, що: 
"Потужний розвиток страхової діяльності обумовив її 
самостійний розвиток у народному господарстві…  

Велике соціально-економічне значення страхування 
було швидко оцінено, і ми бачимо, що навіть державна 
влада, то стає одним із конкуруючих страховиків, то 
своїм владним приписом організує примусові союзи для 
здійснення страхування. Цією своєю діяльністю держа-
ва несе ідею страхування у широкі народні маси, ... і ти 
самим сприяє розвитку страхової справи.. [14, 6]. 

Сучасний стан економіки доводить, що реалізацію 
ринкового механізму господарювання повинен забезпе-
чувати суттєве зростання ролі страхової діяльності у 
суспільному відтворювальному процесі.  

Як зазначає В.Д. Базилевич: "Світовий досвід пере-
конує – де створено сучасну систему страхового захис-
ту, там забезпечується більш високий рівень стабільно-
сті народногосподарського відтворювального процесу." 
[3, 6]. Розгортання ринкових відносин, коли товарови-
робник починає діяти на свій страх і ризик і несе повну 
відповідальність за свої дії, підвищує роль і значення 
страхової діяльності не лише в державі, а і в приватно – 
господарській сфері, і тому, страхова діяльність слугує 
важливим фактором стимулювання виробничої актив-
ності і забезпечення здорового способу життя, створює 
нові стимули росту продуктивності праці відповідно до 
особливого вкладу у виробництво і забезпечення влас-
ного благополуччя [16, 20]. 

Роль страхування є особливо важливою у контексті 
економічних реформ оскільки воно стимулює розвиток 
ринкових відносин і ділової активності, поліпшує інвести-
ційний клімат. Ступінь розвитку страхового ринку віддзер-
калює можливості економічного зростання країни [13, 4]. 

Як вказав проф. К.Г. Воблий: "страхування є важли-
вим народногосподарським інститутом, який займає 
своє особливе місце у соціальному господарстві, що 
має великий вплив на різноманітні сторони економічно-
го життя" [4, 20]. 

Проте, деякі автори виділяють ще одну сторону стра-
хування. Так, наприклад, В. І. Серебровський вказував, 

що "страхування має ще і моральне значення: воно сти-
мулює активність людини", тому що, "елімінуючи [20] або 
послабляючи момент ризику, страхування тим самим 
дає носію господарської діяльності можливість із упевне-
ністю дивитися в невідоме майбутнє" [28, 267]. 

Висновок. Сучасна економічна теорія використовує 
наступну систему понять, що покликані віддзеркалити 
економічні і соціальні особливості інституту страхування: 
 передача ризику – як спосіб управління ризиком, 
що передбачає передачу ризику на підставі договору 
від однієї сторони іншій методом страхування стра-
ховиком за умови сплати страхувальником страхової 
премії, встановленої договором страхування; 
 страхова організація – як професійний суб'єкт 
страхової діяльності, що має необхідне майно, ви-
значене законодавством та статутними документа-
ми і який забезпечує суспільну функцію управління 
ризиками страхувальників на підставі договорів 
страхування; 
 страховий фонд – як сукупність коштів, які є в 
наявності у страховика для виконання зобов'язань 
перед страхувальником (вигодонабувачами) по 
страховим виплатам; 
 мета страхування – як відшкодування збитків і 
відшкодування майбутніх потреб, що виникають у 
результаті страхових випадків; 
 замкнений характер страхових відносин – виклю-
чно страхувальники, що є учасниками договірних від-
носин або треті особи за договором страхування ма-
ють право на отримання страхової виплати; 
 еквівалентність страхових відносин – як умова 
рівності між страховими внесками, що надходять від 
страхувальників і страховими виплатами страхови-
ка, що дозволяє математично (актуарно) обґрунту-
вати розмір страхового платежу, який має бути 
сплачений страхувальником з врахуванням ступеню 
страхового ризику і змісту страхового зобов'язання; 
 державний нагляд за страховою діяльністю – ви-
значає умови при дотриманні яких страховик ство-
рюється і отримує ліцензію на здійснення страхової 
діяльності, а також дотримуючись яких забезпечує 
поточну фінансову платоспроможність. 
Перспективи подальших розвідок у напрямку ви-

значення соціально – економічного феномену страху-
вання як об'єктивного атрибуту ринкової економіки до-
водить, що в умовах ринкової економіки та наслідків 
глобальної економічної кризи страхування повинно на-
лежати до тих галузей народного господарства, які 
стрімко розвиваються, адже саме в таких умовах при-
ватний сектор потребує всебічного захисту за відсутно-
сті фінансових гаранті з боку держави. При виході укра-
їнської економіки із стану депресії потреба у страхових 
послугах буде зростати разом із ростом господарської 
діяльності. У багатьох галузях народного господарства 
страхування є необхідною передумовою економічного 
росту, його складовим компонентом. Це відноситься 
перш за все до сільського господарства, де пріоритет-
ним напрямком страхування визнається страхування 
майбутнього врожаю, страхування професійної відпові-
дальності. Тому більш ніж скромні обсяги вітчизняного 
страхування не засвідчують про відсутність у нього ве-
ликого потенціалу розвитку [21, 24]. 
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ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ФРАНЦІЇ 
 

У статті досліджуються проблемні питання поняття, ознак та функцій деліктних зобов'язань у цивільному пра-
ві Франції. Стаття базується на дослідженні як зарубіжних, так і вітчизняних наукових джерел цивільного права 
Франції. Автор робить висновок про тісний правовий зв'язок між деліктними зобов'язаннями у французькому та укра-
їнському цивільному праві. 

Ключові слова: деліктні зобов'язання, недоговірна відповідальність, генеральний делікт, спеціальні делікти, Циві-
льний кодекс Франції. 

В статье исследуются проблемные вопросы понятия, признаков и функций деликтных обязательств в граждан-
ском праве Франции. Статья базируется на исследовании як зарубежных, так и отечественных научных источников 
гражданского права Франции. Автор делает выводы о тесной правовой связи между деликтными обязательствами 
во французском и украинском гражданском праве. 

Ключевые слова: деликтные обязательства, внедоговорная ответственность, генеральный деликт, специаль-
ные деликты, Гражданский кодекс Франции. 

An article is devoted to the research of problem questions concerning definition, features and functions of torts in French 
civil law. The article is based on the research of Ukrainian and foreign scientific sources of French civil law. An author made a 
conclusion about a strong legal link between torts in Ukrainian and French civil law. 

Key words: torts, tort responsibility, general tort, special torts, French Civil Code. 
 
Деліктні зобов'язання або зобов'язання із заподіяння 

шкоди є одним з найважливіших інститутів цивільного 
права зарубіжних країн. Грошове або інше матеріальне 
відшкодування заподіяної особі або майну шкоди в свій 
час замінило особисту помсту та виявилося прийнят-
ним як на ранніх етапах розвитку цивільного права, так і 
у сучасних економічних умовах. Деліктні зобов'язання 
спрямовані на відшкодування шкоди, заподіяної особі 
або майну в результаті протиправного діяння, не пов'я-
заного із порушенням договору, отже їх відносять до 
групи так званих недоговірних зобов'язань. 

Деліктне право України, знаючи поняття генераль-
ного делікту, у своїх загальних витоках має норми циві-
льного права Франції. Положення французького делікт-
ного права, які самі по собі базуються на рецепції рим-
ського права, враховувалися при розробці Цивільного 
уложення Російської імперії, цивільних кодексів УРСР 
та сучасного українського Цивільного кодексу. Отже 
аналіз положень деліктного права Франції є важливим 
для розуміння витоків та тенденцій розвитку сучасного 
вітчизняного деліктного права.  

Положення французького цивільного права в цілому 
та деліктного права зокрема аналізувалися як зарубіж-
ними, так і вітчизняними дослідниками: Є. Годеме, 

О.О. Терновою, В.В. Залеським, К Цвайгердтом, Х. Ке-
тцем, Д.О. Грачовим, С.Д. Гринько та ін. 

На перших стадіях розвитку деліктне право являло 
собою конгломерат зібраних разом окремих та розріз-
нених судових рішень, які захищали абсолютно визна-
чені матеріальні інтереси від абсолютно визначених 
проявів їх порушень шляхом фізичного насильства. Так, 
наприклад, право Риму визнавало деліктами тільки ті 
правопорушення, які були визначені в законі або були 
передбачені преторським правом. Звідси до деліктів 
відносилися Iniuria – особиста образа, Furtum – крадіж-
ка, Rapina – грабіж, Damnum iniuria datum – неправомі-
рне пошкодження або знищення чужого майна [1]. Од-
нак в римському праві так і не було розроблено загаль-
ного підходу, відповідно до якого особа, яка завдала 
шкоду, повинна була її відшкодувати.  

І в подальшому принцип генерального делікту ще 
тривалий час не був відомий правовим системам. Впе-
рше на загальнодержавному законодавчому рівні у 
країнах континентального права цей принцип був за-
кріплений у Цивільному кодексі Франції (Кодексі На-
полеона) 1804 р.  

У Франції норми, що регулюють зобов'язання із за-
подіяння шкоди (деліктні зобов'язання) містяться у Гла-
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ві ІІ ("Про делікти та квазіделікти") Титулу IV ("Про зо-
бов'язання, що виникають за відсутності угоди") Книги 
ІІІ Цивільного кодексу Франції. Первісно французьке 
деліктне право ґрунтувалося на 5 статтях ЦК (1382-
1386). Законом № 98-389 від 19 травня 1998 р. ЦК 
Франції був доповнений Титулом IV bis "Про відповіда-
льність за шкоду, заподіяною недоброякісною продукці-
єю" (статті 1386-1 – 1386-18). Крім того, джерелами 
правового регулювання деліктних відносин у Франції є 
також ряд спеціальних законів, основними з яких є За-
кон № 85-677 від 5 липня 1985 р. "Про нещасні випадки 
у сфері дорожнього руху" та Закон № 98-389 від 19 тра-
вня 1998 р. "Про відповідальність за недоброякісний 
продукт", Закон № 68-943 від 30 жовтня 1968 р. "Про 
цивільну відповідальність в області ядерної енергії", 
Закон № 99-245 від 30 березня 1999 р. "Про відповіда-
льність за заподіяння шкоди при використанні руднику". 

Значення французького Цивільного кодексу для ре-
гулювання деліктних зобов'язань важко переоцінити. 
Саме в цьому кодексі вперше було сформульований та 
закріплений принцип генерального делікту та визначе-
но правило відповідальності за вину. На сьогодні сис-
тему, яка передбачає наявність загального поняття 
протиправного діяння, яке застосовується до будь-яких 
фактичних складів цивільних правопорушень назива-
ють "Системою генерального делікту" або "Французь-
кою системою". 

Основою деліктного права Франції є стаття 1382 
ФЦК, відповідно до якої "Будь-яка дія особи, яка завда-
ла шкоди іншій особі, зобов'язує того, хто винен у її за-
подіянні, цю шкоду відшкодувати". Далі йде стаття 1383 
– "Будь-яка особа несе відповідальність за шкоду, за-
подіяну нею не тільки в результаті її навмисних дій, але 
і в результаті її недбалості або необережності" [2]. Ос-
новоположна ідея цих норм – зведення всього деліктно-
го права до єдиного принципу – відшкодуй шкоду, запо-
діяну з твоєї вини. Ідея ця належить видатним теорети-
кам природного права XVII сторіччя Гуго Гроцію (Hugo 
Grotius) та Жану Дома (Jean Domat). Вони вірили в за-
гальний правопорядок, єдиним джерелом якого є ро-
зум. І це надало їм мужності узагальнити окремі право-
порушення минулого, вивести та сформулювати прин-
цип генерального делікту, який охоплює всі види пору-
шень суб'єктивних прав особи – від вбивства до образи. 
Саме цей принцип в подальшому був покладений в 
основу деліктного права Франції. 

Класична французька доктрина покладає в основу 
деліктної відповідальності вину заподіювача шкоди. 
Позивач, вимагаючи відшкодування шкоди, має довес-
ти її наявність, наявність вини у діях порушника, при-
чинно-наслідковий зв'язок між шкодою та винними дія-
ми правопорушника. Цій традиційні теорії протистоїть 
теорія об'єктивної відповідальності, заснована на ідеї 
ризику. Відповідно до даної теорії кожний несе відпові-
дальність за ризик, який він створює своєю діяльністю, 
навіть якщо в його діях немає вини. Позивач має довес-
ти тільки наявність шкоди та причинно-наслідковий 
зв'язок між діями заподіювача та шкодою. 

Французький законодавець сприйняв теорію ризику 
у тому, що стосується нещасних випадків на виробниц-
тві, дорожньо-транспортних пригод. В тому ж, що сто-
сується цивільних деліктів, судова практика продовжує 
виходити із ідеї вини. За загальним правилом, тягар 
доказування вини лежить на потерпілому. В разі відпо-
відальності за дії третіх осіб, вина відповідальної особи 
презюмується та вона має довести, що є невинною [3]. 

Цивільний кодекс Франції розрізняє делікти та квазі-
делікти. Під деліктами розуміються дії, вчинені внаслі-
док обману або злого умислу. А квазіделікти – це дії, 

внаслідок яких шкода завдається без злого умислу, але 
в результаті непробачної необережності. Разом з тим, 
загальний обов'язок відшкодування шкоди виникає у 
заподіювача і за наявності умислу, і при необережності, 
тобто і делікти, і квазіделікти тягнуть за собою однакові 
наслідки. Розмежування деліктів та квазіделіктів має 
значення більше у страховій практиці, оскільки за фра-
нцузьким законодавством не допускається страхування 
відповідальності за навмисно заподіяну шкоду. 

Французька доктрина не проводить чіткої межі між 
протиправністю та виною, дані категорії охоплюються 
єдиним поняттям вини ("faute"). Найбільш поширеною у 
Франції доктринальною концепцією вини є теорія вини 
Мазо да Тунка, за якою умисне прагнення порушника 
завдати шкоду є деліктною виною, а помилка у поведі-
нці, яку розумна людина не вчинила б, якщо знаходи-
лася б за тих зовнішніх обставин, як заподіював шкоди 
– неделіктною виною. Вищенаведені підходи до понят-
тя вини мали наслідком її розуміння у судовій практиці 
як недотримання порушником загальновизнаних норм 
поведінки [4]. Традиційним елементом вини вважається 
також деліктоздатність заподіювача шкоди. Однак її 
значення для настання відповідальності зменшилося у 
зв'язку із включенням у ФЦК у 1968 р. статті 489-2, яка 
встановила, що душевнохворі самі несуть відповідаль-
ність за заподіяну ними шкоду. 

Не завжди необережні дії мають бути вчинені делінк-
вентом особисто. Допустимим є варіант, коли одна особа 
буде відповідати перед іншою за дії третьої особи, якщо 
делінквент скористався послугами цієї третьої особи для 
виконання певної діяльності, в результаті якої потерпі-
лому була заподіяна шкода навмисними або необереж-
ними діями згадуваної третьої особи. Саме цим у фран-
цузькому цивільному праві пояснюється відповідальність 
роботодавця за шкоду, заподіяну його працівниками під 
час виконання ними своїх трудових обов'язків. В таких 
випадках до уваги береться власна вина роботодавця, 
яка проявилася у наймі недосвіченого або неуважного 
працівника або у недостатньому контролю за якістю 
професійної підготовки працівника або в тому, що він не 
зумів примусити працівника дотримуватися правил, що 
діють в його сфері діяльності (правил дорожнього руху, 
правил безпеки на виробництві тощо) [5]. 

Обов'язковою умовою настання деліктної відповіда-
льності є наявність матеріальної (майнової) або мора-
льної (немайнової) шкоди. Мова йде про шкоду безпо-
середню, достовірну та таку, що відноситься до конкре-
тної особи [6]. Тобто шкода має бути очевидною 
(certain) та зачипати законні інтереси, що знаходяться 
під захистом права. Шкода має бути дійсною та визна-
ченою. Майбутня шкода може бути відшкодована, якщо 
абсолютно очевидно, що вона буде мати місце та її 
можна оцінити. 

Майнова шкода виражається у знищенні або пошко-
дженні майна потерпілого, у витратах на лікування та 
відновлення, втраченому заробітку в разі заподіяння 
шкоди здоров'ю тощо. Моральна шкода виникає в разі 
посягання на честь та гідність потерпілого (зокрема в 
разі образи, наклепу), внаслідок душевних страждань, 
викликаних тілесними ушкодженнями, загибеллю бли-
зької людини тощо. Оскільки людські страждання вель-
ми важко оцінити в грошовій формі, велику роль у вста-
новленні розміру та умов виплати компенсації за мора-
льну шкоду грають судові органи. 

Ще однією умовою, яка обов'язково аналізується 
судом при прийнятті рішення про відшкодування запо-
діяної шкоди є причинний зв'язок між протиправною 
дією та шкодою. Іншими словами відшкодуванню підля-
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гає лише та шкода, яка є причинно обумовленою про-
типравним діянням, яке її викликало. 

Французьке право знає цивільну відповідальність за 
дії інших осіб, за яких відповідає делінквент. Батько та 
мати, що здійснюють свої батьківські права, несуть солі-
дарну відповідальність за шкоду, заподіяну їхніми непов-
нолітніми дітьми, що проживають разом з ними. Госпо-
дарі та роботодавці відповідають за шкоду, заподіяну 
їхніми слугами та працівниками при виконанні останніми 
обов'язків, для виконання яких вони були найняті. Наста-
вники та ремісники відповідають за шкоду, заподіяну 
їхніми вихованцями та підмайстрами у час, коли останні 
знаходилися під їхнім контролем. Віщезазначена відпо-
відальність виникає тільки якщо батько та мати та реміс-
ники не доведуть, що вони не могли припинити дії, які є 
підставою для цієї відповідальності [7].  

Крім того, ст. 1384 ЦК Франції передбачає відпові-
дальність за шкоду, заподіяну речами, що перебувають 
у зберіганні делінквента. Ця загальна норма доповнена 
двома спеціальними: відповідальність власника та ко-
ристувача тварини за шкоду, заподіяну останньою 
(ст. 1385) та відповідальність власника будівлі за шко-
ду, заподіяну руйнуванням останньої, коли руйнування 
було викликано недостатнім доглядом за будівлею або 
вадами її конструкції (ст. 1386). Така відповідальність 
носить об'єктивний характер, тобто настає незалежно 
від вини делінквента. 

Окремо у ЦК Франції регулюється відповідальність 
за шкоду, заподіяну недоброякісною продукцією. Відпо-
відно до статті 1386-1 виробник несе відповідальність 
за шкоду, заподіяну в результаті недоліків його продук-
ції незалежно від наявності між ним та потерпілим до-
говірних відносин. Продукцією в силу статті 1386-3 ви-
знається будь-яке рухоме майно, навіть якщо воно 
включено у склад нерухомого майна, в тому числі про-
дукція землеробства, тваринництва, полювання та ри-
боловства, а також електрична енергія. Продукція вва-
жається недоброякісною, якщо вона не забезпечує тієї 
безпеки, на яку можна було правомірно розраховувати.  

Поряд з виробником продукції відповідальність за її 
недоліки несуть і продавець та наймодавець, але лише 
в тому випадку, коли виробник продукції не встановле-
ний (ст. 1386-7). 

Тягар доказування наявності шкоди, наявності не-
доліків продукції та причинного зв'язку між недоліками 
продукції та заподіяною шкодою покладається на пози-
вача (ст. 1386-9). Договірні умови, які усувають або об-
межують відповідальність виробника за шкоду, заподія-
ну недоброякісною продукцією, не допускаються та 
вважаються неіснуючими. 

Французька правова доктрина ґрунтується на прин-
ципі "некумулятивності деліктної і договірної відповіда-
льності", тому суди не задовольняють деліктні позови 
про відшкодування шкоди, якщо сторони знаходяться в 
договірних відносинах [8]. Отже якщо шкода заподіяна 
покупцеві-споживачеві внаслідок недоліків придбаного 
товару, він вправі пред'явити позов до роздрібного тор-
говця. Роздрібний торговець може притягнути до спра-
ви оптового торговця. Останній – свого продавця і так 
далі аж до виробника товару. Це дозволяє споживачу 
врешті решт "дістатися" до виробника та отримати ком-

пенсацію. Більш того, суди дозволяють споживачу "пе-
рестрибнути" через декілька сходинок у вигляді промі-
жних продавців (якщо він не знає їх, або вони виявили-
ся неплатоспроможними тощо) та звернутися безпосе-
редньо до первісного продавця або виробника. І тільки 
так звані "випадкові потерпілі", які не є покупцями не-
доброякісного товару, але яким заподіяно шкоду вна-
слідок його недоліків, вправі пред'явити деліктні позови. 

Немайнова шкода у французькому законодавстві не 
виділяється в якості окремого різновиду шкоди. Розділен-
ня шкоди на майнову та немайнову здійснюється здебі-
льшого у правовій доктрині та судовій практиці, де для 
визначення моральних страждань та пов'язаних з цим 
вимог застосовується термін dommage moral. Право на 
компенсацію моральної шкоди передається у спадщину. 

Слід зазначити, що французька доктрина та судова 
практика не обмежують особисті немайнові блага, що 
захищаються законом, якимось вичерпним переліком. 
Будь-яка шкода, заподіяна особі, підлягає відшкоду-
ванню. Разом з тим в доктрині виділяють певні види 
немайнової шкоди, яка підлягає компенсації шляхом 
подання відповідного позову до суду. Така шкода може 
виражатися у посяганні на честь, гідність, релігійні пе-
реконання людини, а також у болі, душевних страждан-
нях, пов'язаних із скоєним деліктом, які включають не-
врози, емоційні неспокої, боязнь, острах, побоювання 
тощо. Компенсації підлягає також втрата задоволення 
від життя (prejudice d'agrement), яке є результатом погі-
ршення якості життя у зв'язку із, наприклад, втратою 
слуху або нюху, неможливістю вести статеве життя або 
скоювати тривалі прогулянки.  

При визначенні розміру компенсації моральної шко-
ди суди часто звертаються до медичних експертів, які, 
однак, лише встановлюють факт душевних страждань, 
але не здійснюють грошову оцінку заподіяної шкоди та 
не визначають грошовий розмір компенсації. 

Правила ЦК Франції, що стосуються деліктних зобо-
в'язань в подальшому були втілені у законодавстві ін-
ших європейських країн (Швейцарський закон про зобо-
в'язальне право 1911 р. (ст. 41), ЦК Греції (1940 р. 
ст. 914), ЦК Португалії (1966 р. ст. 483) тощо). 
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ІНСТИТУТ ПОСАГУ У РАННЬОВІЗАНТІЙСЬКОМУ ПРАВІ:  

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТА СИСТЕМНИЙ АСПЕКТИ 
 

Досліджуються регулятивно-юридичні механізми узгодження інтересів і захисту майнових прав суб'єктів шлюбу 
за нормами правового інституту посагу у контексті еволюції правової системи як структурного елемента Візан-
тійської цивілізації. 
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Исследуются регулятивно-юридические механизмы согласования интересов и защиты имущественных прав 
субъектов брака за нормами правового института приданого в контексте эволюции правовой системы как струк-
турного элемента Византийской цивилизации. 
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The regulatory and legal machinery of concordance interests and defense of property rights of marriage's subjects are 
probed after the norms of legal institute of dowry in the context of evolution of the legal system as a structural element of 
Byzantine civilization. 
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Закономірністю кожної з історичних цивілізацій є 
формування механізмів відтворення та розвитку суспі-
льних тенденцій в контексті самоорганізації суспільства 
та у визначенні корелятивних зв'язків між особою, ін-
ститутом сім'ї та соціумом. Важливою рисою останнього 
є особливість основної мікроструктури соціальної орга-
нізації – сім'ї – у контексті цивілізаційних тенденцій роз-
витку. Структурною основою кожної цивілізації є спе-
цифіка функціональних і корелятивних зв'язків між соці-
ально-економічними, політико-правовими та культуро-
логічними чинниками, що визначають та формують те-
нденції розвитку, суспільні та державні інститути, тра-
диції, громадські ідеали у відповідних просторово-
часових межах[1]. Такі зв'язки обумовлюються змістом 
морально-ціннісних понять, світоглядних доктрин, соці-
ально-економічними, політичними та правовими регу-
лятивними механізмами, стійкими ментальними сте-
реотипами суб'єктів соціокультурного процесу відповід-
ної релігійно-етнічної спільноти. Важливе значення для 
стабільного, поступального розвитку має право (пози-
тивно-об'єктине та індивідуально-суб'єктивне) як сис-
темний фактор цивілізації, яке, у контексті названих 
зв'язків, здатне забезпечувати свободу волевиявлення 
особи, іманентно не порушуючи правових інтересів та 
свободи волевиявлення інших суб'єктів правовідносин. 
Там де зовсім немає свободи, – писав видатний філо-
соф права, професор Університету Св. Володимира, 
князь Євген Трубецький, – там взагалі не може бути 
ніякого права, оскільки свобода складає зміст права [2, 
с. 290-291]. Продовжуючи його думку зауважимо, що 
там, де немає права, яке ґрунтується в усіх випадках на 
релігійних цінностях, закорінених через різні форми 
соціально-духовного досвіду в первісних "табу" [3, с. 90-
92], там немає свободи, оскільки "свобода передбача-
ється правом" [2, с. 290]. Особливості корелятивних 
зв'язків свободи і відповідальності у суспільстві свід-
чать про специфіку кожної цивілізації і тенденції її істо-
ричного розвитку. Однією з характерних ознак візантій-
ської християнської цивілізації було те, що християни 
"Ромейської" (Візантійської) імперії вперше в контексті 
світового духовного досвіду та власної самоідентифіка-
ції були наділені даром розумінням життя соціуму в 
напрямку історичної перспективи. В християнському 
середовищі історія уявлялась, на відміну від античних 
концепцій коловороту людського буття, як поступаль-
ний рух від створення світу до Різдва Христового і від 
актів Боговтілення та Воскресіння до другого Пришестя 
і Божого Суду. Головною телеологічною метою вселен-
ської історії стало самовдосконалення кожної людини 
та усієї ecclesia за образом та у євхаристичному зв'язку 
з Спасителем. Тому для розуміння правової системи, 

що формувалась на основі християнських цінностей, 
необхідно досліджувати усі її структурні елементи в 
контексті соціокультурних внутрішніх зв'язків візантійсь-
кої цивілізації, що торкаються реалізації індивідуальної 
свободи – в сфері матерії та духу, іманентного та 
трансцендентного, тлінного та вічного. Об'єктом дослі-
дження повинно стати людське (в контексті вказаних 
дихотомій) життя в його іманентних, зокрема, нормати-
вно-правових відносинах, у контексті середньовічного і 
сучасного екзистенційного тлумачення. Вирішення та-
ких завдань залежить від ефективного використання в 
наукових дослідженнях традиційних гносеологічно-
евристичних властивостей історії права в контексті тео-
ретико-методологічних підходів трьох основних напря-
мів сучасної юриспруденції: догми (аналітичної юрис-
пруденції), філософії та соціології права. Безперечно, 
розглядаючи еволюцію правових явищ в контексті вка-
заного теоретико-методологічного синтезу (або при-
наймні логічного гносеологічного співіснування, щоб 
"повернути ці дисципліни обличчям одну до одної" [4, 
с. 6]), ми зобов'язані залучати підходи та методи істо-
рико-правової науки і, передовсім, історичний підхід, що 
реалізується через історико-генетичний метод юридич-
ного дослідження. Оскільки тільки в контексті відповід-
них періодів, характерними ціннісними парадигмами, ми 
можемо з'ясувати історичне значення, філософсько-
правовий зміст та мету, особливості та суспільні нас-
лідки залучення тих чи інших регулятивно-юридичних 
механізмів. Йдеться про ідею (право як ідея) та мету 
права першого християнського соціуму.  

В стародавніх східних та античній цивілізації меха-
нізм їх відтворення мав два рівні – матеріальний та іде-
альний. Матеріальний передбачав виробництва мате-
ріальних благ та продовження роду. Ідеальний – релі-
гійне, філософське та правове осмислення і врегулю-
вання матеріальних процесів. Завдяки християнській 
правовій доктрині процес фізичного відтворення суспі-
льства набрав ідеального смислу, в якості сакрального 
явища – народження богоподібної істоти – людини. В 
такому контексті християнської парадигми праобразом 
особистих (майнових та немайнових) відносин подруж-
жя були взаємини Ісуса Христа та його Церкви, що 
сприяло усвідомленню шлюбу як християнського таїнс-
тва [5, с.227-228].  

Характерною рисою християнської правової доктри-
ни і відповідної системи права була ідея забезпечення 
індивідуальної свободи на рівні суспільства та сім'ї. 
Тому особливу актуальність мають юридичні дослі-
дження механізмів правових гарантій індивідуальної 
свободи та особистих інтересів суб'ктів правовідносин в 
контексті чинної правової системи. Особливість візан-
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тійського права полягає у тому, що досягнення христи-
янського правового ідеалу особистих відносин суб'єктів 
шлюбу на нормативно-правовому рівні відбувалось в 
процесі довготривалої і суперечливої еволюції шлюбно-
сімейного права та його складових частин. Для того 
щоб з'ясовати механізми правового регулюван-
ня/забезпечення особистих прав подружжя необхідно 
вдатися до аналізу їх окремих елементів. Відомо, що 
ще Аристотель підкреслював роль дослідження аспек-
тів цілісності в процесі пізнання. Натомість К. Поппер 
однозначно заявляв, що ціле не може бути предметом 
дослідження. Разом з тим існують так звані холістичні 
позиції, що цілісність може і повинна бути об'єктом нау-
кового дослідження [1, с. 6-7]. Поділяючи таку думку 
мусимо зауважити, що йдеться як про структурно-
системний аналіз цілісності, у нашому випадку візантій-
ського шлюбно-сімейного права, так і про дослідження 
окремих елементів цілого – інститутів і норм шлюбу і 
сім'ї, оскільки вони мають свою особливу історію і спе-
цифіку правового регулювання на різних етапах еволю-
ції і набуття нових правових ознак. Враховуючи дану 
гносеологічну ситуацію дослідницьке завдання даної 
статті полягає в тому, що б проаналізувати еволюцію 
правового статусу суб'єктів шлюбу в контексті врегулю-
вання шлюбно-сімейних відносин нормативними припи-
сами правового інститутів посагу, який займав особли-
ве місце через свої нормативно-регулятивні властивос-
ті у правовій системі Візантії. Таким чином, йдеться у 
кінцевому рахунку про забезпечення інтересів та сво-
боди волі суб'єктів шлюбу та сім'і через особисті май-
нові правовідносини, які вперше у світовій історії регу-
лювались на засадах та аксіологічній основі християн-
ського соціо-антропологічного вчення. 

Усе вищесказане обумовлює актуальність дослі-
дження візантійського шлюбно-сімейного права та його 
окремих галузей, оскільки Візантійська цивілізація на-
копичила унікальний досвід нормативно-правового ре-
гулювання суспільних відносин, яке здійснювалось за-
вдяки системно-юридичним та ціннісним якостям візан-
тійського права, що стало синтезом римської правової 
системи, греко-елліністичних інститутів права та юри-
дичних явищ правової культури етнокультурних спіль-
нот Візантійської імперії. Їх синтез і еволюція на основі 
християнських цінностей та принципів правової каноніс-
тики виражає ціннісно-юридичну суть візантійського 
права. Попри великий інтерес до візантійської правової 
культури – від падіння Візантійської імперії [6] і до сьо-
годення [7] – кількість наукових праць, присвячених 
шлюбно-сімейним відносинам, не відповідає значимості 
даної проблематики як у візантійській юриспруденції та 
її місцю в суспільних відносинах Візантії, так і в контекс-
ті рецепції шлюбно-сімейного права серед християнсь-
ких народів трьох світових континентів. Так в Русі-
Україні процес засвоєння візантійського правового до-
свіду, передовсім, регулювання шлюбно-сімейних від-
носин, почався у часи запровадження християнства і 
завершився появою останнього українського збірника 
права на початку ХІХ ст.  

Серед вчених, що досліджували окремі аспекти 
шлюбно-сімейного права, слід відзначити наступних: 
М. Горчаков детально проаналізував заборони на шлюб 
через кровну спорідненість [8]; І. Соколов досліджував 
нормативно-правові акти Візантії по всиновленню [9] та 
юридичні підстави розлучень [10, с. 111-308]; Н. Гуляєв 
здійснив порівняльний аналіз інституту дошлюбного 
дару в римському та візантійському праві [11]; Ф. Шен-
віц досліджував юридичні основи та еволюцію прав 
домовладики за римським та візантійським законодав-
ством [12]; М. Неволін досліджував різні аспекти шлюб-

но-сімейних правових відносин, зокрема, історичну рет-
роспективу видів спорідненості як перепон для здійс-
нення шлюб [13, c. 176-179, 180-188, 189-191]. Наукові 
оцінки інституту заручин здійснив відомий дослідник 
церковної проблематики Візантії А. Лєбедєв [14, c.85]. 
Окремі аспекти шлюбного права Візантії досліджували 
історики християнської Церкви та канонічного права: 
А. Павлов [15, c. 503-504], І. Громогласов [16], Н. По-
кровський [17], Н. Заозерський [18], Н. Суворов [19]. За 
відображенням проблематики цивільного візантійського 
шлюбу дане коло спорідненої літератури, опублікованої 
в другій половині ХІХ століття, можна поділити на три 
групи. Частина названих досліджень присвячена пра-
вовим аспектам світського шлюбу у Візантії. В інших 
розглядається взаємовплив державного та канонічного 
законодавства, об'єктом якого являються інститути та 
норми шлюбного права. Насамкінець, низка праць до-
тична до змісту названої проблематики, оскільки зосе-
реджується на канонічній концепції чи окремих аспектах 
церковного шлюбу. 

Окрім спеціальних досліджень шлюбного права Ві-
зантії є низка праць, в яких ця проблематика відобра-
жена в окремих розділах видань. Їх цінність полягає в 
розгляді шлюбно-сімейного права у системі з іншими 
правовими явищами. Досить вдалою та інформаційно 
насиченою, в цьому сенсі, є дослідження Михайла Бе-
неманського, присвячена відомому пам'ятнику візантій-
ського права Прохірону [20 с. 275-324]. В короткому 
історико-правовому екскурсі він відобразив основні по-
ложення інституту шлюбу у їх відношенні до принципів 
канонічного права. Важливе значення для досліджень 
шлюбно-сімейних правових інститутів ранньовізантійсь-
кого (античного) періоду історії візантійського права 
мають підручники дореволюційних авторів з римського 
права. Їх цінність полягає в широкому історико-
правовому енциклопедизмі та глибокому аналітичному 
характері юридичних текстів. Йдеться про багаторазові 
видання курсів історії римського права Й. Покровського 
[21], Н. Боголєпова, [22], В. Хвостова [23] та ін. Для ви-
рішення поставлених завдань інтерес викликають роз-
діли названих видань, що охоплювали періоди посткла-
сичного та юстиніанівського права, оскільки вони спів-
падають з ранньовізантійським періодом візантійської 
правової традиції. В цьому сенсі теоретико-
методологічне значення має низка курсів з догми рим-
ського права. Йдеться про відомі праці Ю. Барона, Пе-
ретерського, Новицького, Д. Дождєва, О. Підопригори, 
Є. Харитонова, Чезаре Санфіліппо (Італія) та інших 
відомих дослідників римського права [24]. Окрім публі-
кацій з римського права Є. Харитонов окремі дослі-
дження присвятив різним аспектам права Візантії (сис-
тематизація, рецепція і т. ін.) та розглянув її правову 
систему в якості Східної традиції права [25]. Останніми 
часом з'явилась низка досліджень молодих науковців з 
різних аспектів візантійського права: переважно в кон-
тексті його систематизації та рецепції (Ю. Цвєткова [26], 
Форманюк В. [27], Харитонова Т. [28], Достдар Р. [29]. 
Однак майнові правовідносини подружжя у візантійсь-
кому праві, зокрема інститути посагу, не стали предме-
том спеціальних наукових досліджень, що є додатковою 
підставою визначення мети та завдань даної статті в 
контексті розглянутих вище духовних та матеріальних 
явищ і процесів.  

Генеза візантійського права почалась з християніза-
ції інститутів та норм римської правової системи класи-
чного періоду. Вона торкнулася як публічного, так і при-
ватного права [30, с. 161-181]. Однак процес християні-
зації різних галузей права відбувався нерівномірно і 
лише окремі з них завдяки реформам імператора Лева 
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ІІІ та Константина V (VІІІ) ст. досягли рівня вимог хрис-
тиянської правової доктрини. Відомий дослідник візан-
тійського та канонічного права з цього приводу писав, 
що видавці Еклоги намагались "узгодити свої постанови 
з вимогами Євангельської дисципліни" [20]. Йдеться, 
перш за все, про шлюбне право, що походило з римсь-
кого класичного права, систематизація якого здійсню-
валась на християнських ціннісних засадах. Впродовж 
існування Візантійської імперії найбільш суттєві зміни у 
сфері шлюбно-сімейного права відбулись завдяки ре-
формістським заходам візантійських імператорів. Серед 
них поворотне значення мали наступні: 

1) початок християнізації римського права започат-
кований реформою імп. Константина (306-337 рр.); 
2) визначення lex generalis – імператорської конституції 
у видовій формі едикту як основної форми права, а ім-
ператора як головного суб'єкта законодавства [31]; 
3) реформа імператора Юстиніана (527-565 рр.): коди-
фікація римської спадщини (Дигести), імператорських 
конституцій попереднього періоду (ІV-V ст.) (Кодекс), 
систематизація чинного права та створення підручника 
(Інституції Юстиніана), який отримав статус чинного 
джерела права, а також систематизація норм права на 
рівні окремих нормативно-правових актів (168 Новел), 
які були реакцією на необхідність врегулювання актуа-
льних суспільних проблем; 4) реформа імператорів 
іконоборців в контексті соціальних ідей раннього хрис-
тиянства (Еклога, її доповнення та переробки); 5) ре-
форма імператорів Македонської династії – Василя І 
(867-886) та Лева VІ (886-912). Завдання останньої ре-
форми полягало у систематизації усієї греко-римської 
правової традиції та сучасного законодавства, а також 
у переведенні у грекомовну юридичну систему. Тим не 
менше, візантійські систематизатори, здійснюючи на-
звані реформи у контексті християнської правової докт-
рини, залучаючи до вирішення актуальних проблем 
інститути та норми грецької та інших правових систем 
(культур), в основу реформованої системи права у кож-
ному разі закладали джерела римського права, систе-
матизовані в Corpus juris civilis. Попри редакційні зміни, 
римський регулятивно-правовий досвід та юридична 
техніка стали теоретичною та юридично-технічною осно-
вою візантійської правової науки та законодавчої практи-
ки. Гносеологічні та онтологічні аспекти візантійського 
шлюбно-сімейного права обумовлюють необхідність 
звернення до римської правової традиції та юридичного 
досвіду, оскільки візантійські імператори та юристи вва-
жали що греко-римське (візантійське) право історичним 
продовженням правової традиції Стародавнього Риму, 
але на якісно новій християнській ціннісній основі. 

Початок майнових відносин подружжя захований на 
початках міфологізованої історії римського соціуму. 
Тоді ж разом з інститутом шлюбу з'являється норма 
звичаєвого права, що передбачала для здійснення 
шлюбу залучення посагу встановленого домовладикою 
нареченої для чоловіка дочки або його домовладики, 
якщо наречений був під його владою. Пізніше, увійшо-
вши в римські юридичні джерела, норми посагу стали 
частиною позитивного цивільного права. Посаг, на дум-
ку Ф. Шуліна, тривалий час вважався лише моральним 
обов'язком paterfamilias нареченої і засобом для під-
тримки чоловіка з його боку для утримання створеної 
сім'ї [32, c.217]. Однак невиконання цієї норми, формою 
якої був правовий звичай, що став відображенням мо-
рально-релігійних цінностей в екзистенційному вимірі 
життя людини, передбачало моральний осуд, що у часи 
архаїчного права сприймався як infamia (безчестя, га-
ньба, погана репутація). Мотиви батька нареченої при 
встановленні посагу, окрім моральних факторів, були 

пов'язані з цілком практичними наслідками шлюбної 
угоди: по-перше, завдяки одруженню доньки обов'язок 
надавати їй alimenta переходив від батька до її чоловіка 
або до особи, під владою якої він (чолові) знаходився 
як persona alieni juris [32, с.217]; по-друге, батько зму-
шений піклуватися про те, "щоб його дочка не вступала 
в дім чоловіка злидаркою, а рівною йому за походжен-
ням" [32, с.217]; по-третє, посаг розглядався як віддяка 
дочці за втрачені спадкові права у сім'ї батька і як засіб 
набуття відповідних прав у сім'ї чоловіка. 

Будучи обов'язковим елементом шлюбу за сакраль-
ними цінностями, які втілилися у відповідній нормі зви-
чаєвого права, встановлення і передання посагу в ча-
совому вимірі не завжди збігалося з укладенням шлюб-
ної угоди, як це було характерно для інших народів. 
Батько міг надати майно дочці при її emansipacio, а до-
чка згодом передавала його чоловікові як компенсацію 
за батьківський посаг. При цьому чоловік мав певні ви-
годи, оскільки не тільки батьківська частка, але й усе 
добросовісно набуте особисте майно нареченої, після 
здійснення акту шлюбу, через форму tradicio (передача 
права власності) ставала власністю чоловіка, а римська 
власність, за jus civile, не передбачала жодних обме-
жень. Разом з тим в юридичній літературі існує інше 
тлумачення причин відсутності будь-яких прав дружини 
на посаг, яке по суті відповідає тогочасній правовій 
культурі і корелюється з попереднім: посаг входив до 
загального тіла майна paterfamilias, "так як дружина in 
manu [підвладна] свого майна не могла мати" [23, 
с.259]. Таким чином після укладення законного шлюбу 
посаг втрачав будь-яку чинність, а в матеріальному 
сенсі – перетворювався у невід'ємну частину власності 
чоловіка чи іншого домовладики. Тому судова практика 
цих часів не знала жодної форми позову щодо захисту 
майнових прав суб'єктів шлюбу (дружина чи її колишні 
родичі) та їх спадкоємців у контексті посагу. Натомість 
дружина, за нормами агнатської сім'ї, могла претенду-
вати разом (і пропорційно) з дітьми на відповідну частку 
спадщини чоловіка, оскільки у шлюбі cum manu набу-
вала cімейного становища дочки (loco) чоловіка чи ін-
шого домовладики.  

У випадку, коли суб'єктом шлюбної угоди була жінка 
(persona sui juris), то все її майно, як зауважив В. Хвостов 
(пославшись на відомий твір Ціцерона та компіляцію 
посткласичного (ранньовізантійського) періоду – 
Fragmenta Vatikana), заміняло собою посаг [23, с. 259]. У 
зв'язку з цим виникає цілком правомірне питання: чи мо-
жна вважати його посагом, чи лише майном, яке мало 
його функції. Дослідники римського права вирішували 
його неоднозначно. Так, Ю. Барон у визначенні самого 
поняття посаг писав: "Dos (res uxoria, посаг) є все те, що 
надається чоловікові (або його батьку, якщо він знахо-
диться під батьківською владою) дружиною чи за неї 
ким-небудь іншим як внесок для полегшення onera 
matrimony (витрат сімейного життя)" [33, с.823-824]. На-
томість Ф. Шулін чітко визначає суб'єкта надання посагу 
(домовладика нареченої) та особу, що його отримувава-
ла (чоловік або його домовладика) [32, с.217]. Така пози-
ція підтверджується відомими фрагментом з 31-ї книги 
Ульпіана "Коментарі до Сабіна" (D. 23. 3. 5), із тексту 
якого випливає наступний правовий зміст: посаг встано-
влювався і надавався батьком або з його волі.  

Дана проблема, на наш погляд, вирішується таким 
чином. Як відомо, батько чи інший домовладика наре-
ченої не тільки встановлював та передавав посаг, але й 
з'ясовував усі його умови, натомість наречена, як 
persona sui juris, при вступі у шлюб cum manu була по-
збавлена такого права – усе її майно автоматично вхо-
дило до майна чоловіка, оскільки в результаті capitas 
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deminutio minima вона втрачала право власності. Отже, 
майно, яке втрачала наречена паралельно з правом 
власності та попереднім сімейним статусом, виконува-
ло функцію посагу, але не було таким, оскільки при 
встановленні та передачі посагу батьком нареченої 
завжди був присутній вольовий момент щодо умов 
встановлення посагу (предмет посагу, його об'єм, час 
передачі та ін.). Натомість дочка, як persona sui juris, 
виявляла волевиявлення лише до шлюбу, але посаг не 
встановлювала, оскільки усе її майно було компенсаці-
єю за посаг, який чоловік уже не міг отримати від батька 
дружини, а вона ще раніше вийшла з-під його влади. 
Втім, очевидно, майно дочки чи його частина мала ба-
тьківське походження. 

 Коли ж дочка була підвладною (persona alieni juris), 
шлюбна угода, що опиралась на матеріальну основу 
посагу, підтверджувала її попередній статус. Однак, на 
наш погляд, її становище в контексті внутрішніх відно-
син у новій сім'ї у певному розумінні погіршувалось, 
оскільки, маючи рівні права з своїми дітьми, тобто вва-
жаючись за правовим становищем дочкою свого чоло-
віка, вона не могла претендувати на особливу роль 
materfamilias. Інакше кажучи, правовий статус та відпо-
відне становище підвладної дружини не сприяв її мора-
льному статусу (авторитету). Після смерті чоловіка жін-
ка не мала права на опіку над власними дітьми. Разом з 
тим, посаг став засобом відлучення дочки від спадщини 
своїх батьків та їхньої сім'ї. Передбачивши посаг за 
дочкою, батько втрачав будь-які зобов'язання щодо неї, 
як і дочка по відношенню до батька та його спадкоєм-
ців, оскільки юридично, за агнатським принципом, вона 
вже не вважалася дочкою своїх батьків. Зрозуміло, що 
така правова доктрина не тільки не відповідала майбу-
тнім цінностям християнства, джерелом якого було 
Священне Писання, яке у частині Старого Заповіту бу-
ло відоме у Римі періоду Республіки, але й суперечила 
природно-правовим інтенціям, що супроводжували 
людство впродовж його суспільно-правової еволюції.  

Отже, юридична функція посагу, окрім його матеріа-
льного призначення – компенсації батьком нареченої 
витрат на її утримання та народжених нею дітей, пе-
редбачала певний регулятивно-правовий механізм для 
впорядкування традиційних шлюбно-сімейних відносин. 
В юридичному сенсі в до-класичні часи інститут посагу 
передбачав наступні правові та юридичні наслідки: 
1) встановлення посагу (його передання, оголошення 
та обіцянка передати) надавала шлюбу законності; 
2) батько не мав жодних зобов'язань щодо дочки, яка 
вступила у шлюб; 3) у зв'язку з витратами батька на 
посаг дочка, ставши агнатом сім'ї чоловіка, не мала 
жодних прав на батьківську спадщину, оскільки набува-
ла відповідного правового статусу та становища у сім'ї 
чоловіка; 4) вона не мала традиційних для багатьох 
народів материнських прав та обов'язків, але як loco 
чоловіка або його домовладики, як член агнатської сім'ї 
(завдяки також посагу) була разом з дітьми спадкоєм-
цем чоловіка; 5) посаг встановлювався батьком або 
мав батьківське походження; 6) встановлення посагу, 
очевидно, почалось з часів існування синкретичних са-
кральних норм, що поєднували релігійно-моральні при-
писи, понтифікальне сакральне право та норми приват-
ного звичаєвого права (приватна частина майбутнього 
jus csvile); 6) відмова від надання посагу сприймалась 
як порушення сакрального правового звичаю, що пе-
редбачало моральний осуд домовладики нареченої, а 
це мало більш серйозні наслідки для особи архаїчної 
доби, ніж приватно-цивільна відповідальність пізніших 
часів, оскільки сприймалось як порушення священних 
традицій та звичаїв (mores) предків. Отже, юридична 

функція посагу пов'язана зі зміною правового станови-
ща жінки, підтвердження (або набуття) підвладного пра-
вового статусу та набуттям спадкових прав на майно 
чоловіка в якості (loco) його дочки.  

З появою шлюбу sine manu правовий статус та сі-
мейне становище жінки у шлюбі зазнали суттєвих змін. 
За догмою римського права такий вид шлюбу передба-
чав принцип роздільності майна. Це частково, зауважу-
вав Йосип Покровський, вплинуло на майнове стано-
вище дружини у шлюбі cum manu, коли майно дружини, 
надане їй у вільне розпорядження, юридично мало ста-
тус пекулія і могло в будь-який час повернутись чолові-
кові [21, c.357]. На думку професора Хвостова, який 
успішно поєднував дослідження з історії римського пра-
ва та філософії загальної історії, появою шлюбу sine 
manu майнове становище дружини спочатку не зміни-
лось. Посаг залишався у власності чоловіка. Дружина у 
такому шлюбі втрачала право після смерті чоловіка на 
спадщину (за законом), але відповідно до звичаю пе-
редбачалося повернення їй посагу або його еквівален-
та за заповітом [23, c. 259].  

Зміни майнового становища дружини починаються у 
зв'язку з прийняттям нормативно-правового акту, який 
римські юристи датували 231 р. до н.е. Він започатку-
вав еволюційний процес лібералізації прав подружжя 
на суб'єктивне припинення шлюбу. Свобода розлучень 
обумовила зміну правового статусу посагу, який при 
попередній умовах міг стати предметом численних спе-
куляцій з боку paterfamilias. 

Для того, щоб захистити майнові права дружини, в 
контексті норм інституту посагу, законодавець перед-
бачив договір cautio rei uxoriea. Він укладався між тим, 
хто встановлював посаг (у переважній більшості бать-
ком або іншою особою за волею батька чи у випадку 
наявності певних зобов'язань третьої особи перед 
paterfamilias нареченої), та чоловіком, який зобов'язу-
вався у випадку розлучення чи припинення шлюбу по-
вернути посаг дружині або, якщо вона залишалась 
persona alieni juris, її домовладиці. З часом договір 
cautio rei uxoriea став сприйматися як традиційне пра-
вове явище. Під його впливом у суспільстві сформува-
лась думка про bona fide (добропорядність, без юриди-
чного примусу) самого повернення посагу при відсутно-
сті спеціального договору. Для уникнення можливих 
непорозумінь та зловживань, щоб врегулювати таке 
становище, при передбаченні можливих недобросовіс-
них дій чоловіка, ще в кінці передкласичного періоду 
(до 17 р. до н.е.), на початку доби принципату з'явився 
преторський едикт, що встановлював право на особли-
вий позов (actio rei uxoriea) про повернення посагу при 
припиненні шлюбу на випадок, коли особливого дого-
вору про його повернення укладено не було. Право на 
цей позов отримувала виключно дружина, оскільки во-
но не поширювалось на її спадкоємців. Спочатку позов 
передбачався при розлученні, але пізніше – на випадок 
смерті чоловіка. Варто зауважити, що дружина, за 
edictum de alteruro, чинним до часів Юстиніана, мала 
право вибору: actio rei uxoriea або спадщину відписану 
чоловіком за заповітом [34, с. 436]. Преторський едикт 
передбачав повернення дружині посагу родичами по-
мерлого чоловіка. Оскільки цей едикт належав до так 
званих "добросовісних" актів, то судді при цьому брали 
до уваги різні обставини, що ґрунтувались на "справед-
ливості" і не вимагали повернення усієї суми посагу. 
Виникла ціла система вирахувань із посагу (наприклад, 
вирахування на дітей) та різного роду пільг, що стосу-
вались термінів повернення [35, c. 9-17]. Отже, сфор-
мувались дві системи повернення посагу: більш сувора, 
при укладенні договору, та ліберальна, при його відсут-
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ності. Змінивши юридичний зміст посагу, встановивши 
його позовний захист та порядок повернення жінці або 
її когнатам, законодавець, очевидно керуючись прин-
ципом справедливості, передбачив певні гарантії захи-
сту майнових прав чоловіка. Тим більше передбачена 
відповідальність чоловіка за посаг обумовлювала необ-
хідність його реального встановлення та надання. В 
зв'язку з цим, як зауважив німецький дослідник Ф.Шулін, 
замість морального обов'язку встановлення посагу за-
конодавець у відомому Lex Julia et Papia Poppaea доби 
Октавіана Августа зобов'язував домовладику надати 
посаг чоловікові його доньки [32, с.218]. Таким чином 
традиційний моральний обов'язок батька нареченої 
перетворився у юридичне зобов'язання. 

Це, безперечно, не відповідало jus civilis, оскільки 
порушувався принцип свободи, однак стало можливим, 
при збереженні юридично-технічних і правових вимог 
до законодавчих актів, в добу принципату. Ініціатором 
закону, що мав досить широке значення за визначени-
ми законодавцем об'єктами правового регулювання, 
був перший із сенаторів (princeps) Октавіан Август, але 
формально Lex ухвалювався сенатом, який отримав 
законодавчі повноваження від народних зборів (комі-
цій). Таким чином принцепс безпосередньо не ніс ні 
моральної, ні політичної, ні, тим більше, юридичної від-
повідальності за втручання в право приватної власнос-
ті, а сенат, виражаючи волю народу (юридичні основа 
законодавства в Римі), не міг відповідати за справед-
ливий, з точки зору наречених-чоловіків нормативно-
правовий акт, що мав найбільшу, серед інших форм-
джерел права, юридичну силу, оскільки, як вважалося, 
виражав волю народу. Отже, парадоксальність політи-
ко-правової ситуації полягала у тому, що принцепс-
імператор, який поєднав владу найвищих магістратів, 
не міг формально вважатися суб'єктом законодавства, 
а тільки нормотворчості (імператорські інституції даного 
періоду). Однак до кінця принципату законів видавало-
ся все менше, а імператорських конституцій – все біль-
ше. Тому останні на початку ІІІ ст. тлумачились як такі, 
що мають силу закону (Ульпіан) (D. 1.4.1). Натомість на 
початку принципату Октавіан Август, як принцепс, імпе-
ратор, батько держави, головний понтифік і т. ін., міг і був 
ініціатором видання відомих Lex (законів), не претендую-
чи на їх авторство. По суті, як принцепс – перший сена-
тор – він проводив відповідну законодавчу політику. Тому 
не випадково Й. Покровський вживав категорію "шлюбне 
законодавство Октавіана" [34, c. 428].  

Задовольнивши чоловіків у праві вимоги посагу за 
Lex Julia et Papia Poppaea Октавіан Август заборонив 
відчуження земельних ділянок, що входили у посаг, без 
дозволу дружини. Їх заборонялось віддавати під заставу 
навіть із дозволу дружини. Юстиніан же взагалі заборо-
нив будь-яке відчуження з посагу, навіть при згоді дру-
жини (С. 5, 13, 1, 15; І. 2,8 pr). В юстиніанівський, як і в 
класичний період римського права домінував принцип 
роздільності майна чоловіка та дружини. У зв'язку з цим, 
щоб кожний із подружжя (передусім дружина) не втрати-
ли передбачених шлюбною угодою майнових прав, будь-
які дарування між чоловіком та дружиною були заборо-
нені (Д. 24.1.1-5). У роки правління імператора Антоніна 
Каракали такі заборони дещо пом'якшуються, але не 
скасовуються (Д. 24.1.32) . Але якщо римське право кла-
сичної доби передбачало можливість успадкування по-
сагу чоловіком після смерті дружини, то Юстиніан зобо-
в'язував його повертати спадкоємцям дружини.  

Неоднозначний характер права власності на посаг 
(з одного боку, посаг належить чоловікові, який може 
вільно відчужувати його і т. ін., а з іншого – дружина 
розпоряджається ним (у більшості випадків) після при-

пинення шлюбу) поставив римських юристів класичної 
доби у складне становище. Так, юрист класичного пері-
оду Павло наголошував, що "посаг має постійне при-
значення і... завжди знаходиться у чоловіка" (Д. 23.3.1). 
Натомість Трифонін зауважив: "Хоч посаг знаходиться 
у майні чоловіка, але він належить дружині ..."  
(Д. 23.3.75). Варто взяти до уваги, що в класичний пері-
од римська власність взагалі вважалася абсолютною, 
всепоглинаючою, імунною та вільною від усіляких об-
межень. Тому цей правовий казус викликав різні тлума-
чення серед романістів ХІХ та ХХ століття. Наприклад, 
проф. Московського університету В. Хвостов вважав, 
що посаг усе ж таки був власністю чоловіка, якою він 
користувався не у своїх інтересах, а для спільного сі-
мейного життя. Після припинення шлюбу, у більшості 
випадків, чоловік втрачав право на посаг [23, c. 261]. 
Натомість проф. Київського університету Йосип По-
кровський підкреслював, що чоловік юридично був вла-
сником посагу, але фактично ні ким іншим, як користу-
вачем [21, c. 360-361]. З нашої точки зору рацію мають 
обидва римські юристи, але в контексті певних періодів 
історії римського: Сентенція Павла відображає юридич-
ний зміст посагу.  

Отже, характер призначення посагу, який спочатку 
був компенсацією чоловікові за його витрати по утри-
манню сім'ї, згодом підтримкою становища жінки у новій 
сім'ї, а в добу лібералізації права на розлучення засобом 
забезпечення можливості жінки для другого шлюбу, де-
що змінився. Завдяки тому, що за двома сенатконсуль-
тами доби принципату Андріана (117-138 рр.) та Марка 
Аврелія (161-180 рр.) між матір'ю та дітьми був установ-
лений режим взаємного права на спадщину, посаг пере-
творюється у своєрідний фонд для забезпечення дітей. 
Юстиніан скасував існуючі позови стосовно посагу і 
створив новий, який поєднував риси двох попередніх. 
Передбачалось, що при відсутності угоди про посаг та-
кий вважався укладеним на користь дружини (Nov. 89). 
Це означало, що посаг розглядався в режимі cautio rei 
uxoriea, отже, право на посаг залишалось за спадкоєм-
цями дружини. Але позов обговорювався за "правилами 
доброго тону" (правда, без численних пільг на користь 
чоловіка, які передбачались actio rei uxoriea). До того ж 
на користь дружини встановлювалось право не тільки на 
першочергову компенсацію перед іншими кредиторами 
померлого чоловіка, що діяло з часів класичного періоду, 
але й іпотеки на усе майно чоловіка. 

Посаг в законодавстві Юстиніана, не обов'язково 
передавався в момент укладення договору [33, с. 825-
828]. Час встановлення та передачі посагу не визнача-
вся однозначно. Норми законодавства Юстиніана (сис-
тематизовані сентенції римських юристів та інституції 
імператорів, яким він надав юридичної сили) по суті у 
своїй сукупності передбачали три основні варіанти 
встановлення і передачі посагу а) він міг бути встанов-
лений і переданий до шлюбу; б) встановлений до шлю-
бу та переданий опісля шлюбу; в) встановлений і пере-
даний після шлюбу. Два останні варіанти не могли не 
визначити відповідних зобов'язань особи, яка встанов-
лювала чи була зобов'язана встановити і передати 
особисто або через договірно-зобо'язальні відносини з 
третіми особами. З цими нормами Дігест цілком коре-
люються норми Кодексу Юстиніана. Так, Конституція 
імператора передбачала право чоловіка або його спад-
коємців впродовж одного року з часу смерті чоловіка чи 
дружини або з часу припинення шлюбу закласти позов 
про обіцяний, але не переданий посаг (С. V.15. 1-3.). 
Після надання законності Кодексу, Дігестам та Інститу-
ціям імператор Юстиніан у новелі De tempore non 
solutar dotis [час (обставини) не звільняють від посагу] 
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передбачив позов чоловіка та його спадкоємців при 
існуючому шлюбі після двохрічного терміну, але впро-
довж одного року. Якщо шлюб тривав від 2 до 10 років, 
чоловік та його спадкоємці мали тримісячний термін на 
позов, а після 10 років його втрачали (Nov. 100). Вказані 
норми сприяли впорядкуванню інституту посагу і оче-
видно були спрямовані на збереження балансу інтере-
сів чоловіка та дружини, а також їх кровних родичів та 
нащадків. Натомість до Юстиніана правові норми інсти-
туту посагу про юридичну суть, порядок та час встанов-
лення і передання посагу, про права та відносини чоло-
віка і дружини, чоловіка та родичів дружини і навпаки, 
позови та зустрічні позови суб'єктів шлюбної угоди та 
сімейних відносин, родичів та третіх осіб, під час шлюбу 
та після його припинення – усе це до Юстиніана було 
не впорядковане, оскільки попередні спроби система-
тизації чинного норм права (вкрай заплутаного і колізій-
ного) торкнулася лише кодифікації імператорських кон-
ституцій (Кодекс Грегоріана, Гермогеніана та Феодосія).  

Отже, саме в контексті широких кодифікаційних ро-
біт в добу Юстиніана було здійснено систематизацію 
норм інституту посагу (dos), оскільки в ранньовізантій-
ському праві це була найбільш актуальна сфера регу-
лювання майнові відносини суб'єктів шлюбу та сім'ї. В 
Кодексі були систематизовано конституції християнсь-
ких імператорів та окремих імператорів ІІ-ІІІ століть. 
Відповідно до принципів системи юстиніанівських юрис-
тів, які посилались на систему Постійного (вічного) еди-
кту (perpetum edictum), Кодекс поділявся на 12 книг, 
кожна з яких представляла норми для врегулювання 
певної сфери суспільних відносин. Так, інститути та 
норми шлюбно-сімейного права увійшли у п'яту книгу 
Кодексу. Відповідно до порядку Постійного едикту вся 
сукупність норм шлюбу та сім'ї імператорських консти-
туцій була впорядкована за предметами правового ре-
гулювання відповідних правових інститутів, розташова-
них в 75-х титулах п'ятої книги Кодексу та у межах титу-
лів за хронологічним принципом з іменною ідентифіка-
цією кожної імператорської інституції (С. 5. 1-75) . Нор-
ми інституту dos, що регулювали його окремі аспекти, 
були розташовані 13-х титулах п'ятої книги Кодексу 
(С. 5. 11-23). Їх можна поділити на три частини: 1) юри-
дичний зміст dos, право на посаг, порядок його встано-
влення та наслідки недотримання, відповідальність за 
розтрату посагу (С. 5. 11; 12; 14;, 15; 19); 2) правовідно-
сини під час шлюбу за нормами інституту посагу (С. 5. 
12-14), доля посагу після припинення шлюбу (C. 5. 
17.18, 21-23). Аналізуючи структуру п'ятої книги Кодексу 
Юстиніана, необхідно зауважити, що окрім титулів, які за 
назвою та за змістом розкривають юридично-регулятивні 
аспекти правового інституту dos, окремі його норми або 
дотичні до нього нормативні приписи увійшли в інші ти-
тули відповідної книги, в контексті інших правових інсти-
тутів (С.5.1.6; С. 5. 3.20 та ін.). Однак в цілому можна 
стверджувати, що норми права (імператорські конститу-
ції) інституту посагу (за прикладом Постійний едикту ІІ ст. 
н.е.) було впорядковано у Кодексі Юстиніана за принци-
пами інституційної системи. Такий досвід кодифікації 
нормативно-правових джерел стане нормою у період 
системних законодавчих реформ імператорів іконобор-
ської доби та Македонської династії.  

Натомість систематизація сентенцій юристів класи-
чного періоду римського права у Дигестах Юстиніана, 
що в 533 р. набули юридичної силу закону, здійснюва-
лась за пандектною системою. Тому окрім книг, у які 
увійшли норми інституту опіки (D.26. 1-10; D. 27. 1-10), 
нормативні приписи dos представлені в усіх трьох кни-
гах Дигест (D. 23-25), в яких систематизовані норми усіх 

інститутів шлюбно-сімейного права римсько-візантійсь-
кої правової традиції. В книзі 23-й після норм інститутів 
заручин (De sponsalibus: D. 23.1.) та шлюбу (De rita 
nuptiarum: D. 23.2) розташовані три наступні титули: про 
право посагу (De iuгe dotium: D. 23.3), про угоди щодо 
посагу (De pactis dotalibus: D. 23.4) та про майно, що 
входить у посаг (De fundo dotali: D. 23.5). Усі три титули 
дотичні до інституту шлюбу, що, власне, визначило їх 
розташування у 23-тій книзі, але в цілому це структурні 
елементи самостійного інституту посагу, мета якого 
полягає у регулюванні майнових та інших відносин су-
б'єктів шлюбу та сім'ї.  

Наступний структурний елемент теоретичного ана-
лізу та юридичного змісту інституту dos, що торкається 
становища посагу в сім'ї і після розлучення, був розта-
шований у титулі про майнові взаємини подружжя та 
припинення сімейних відноси: De donationibus inter 
verum et uxorem [Про дарування між чоловіком та дру-
жиною] та титулу (D. 24.2) De divortiis et repudiis [Про 
розлучення і заявах про припинення шлюбу] під назвою 
Soluto matrimonio dos quemadmodum [Яким чином посаг 
можна витребувати після припинення шлюбу] (D. 24.3). 
Отже, відповідний елемент інституту посагу розгляда-
ється в контексті врегулювання сімейно-майнових від-
носин та їх припинення. 

Нарешті останній титул, який започатковує 25-ту 
книгу Дигест, увійшли норми інституту посагу що регу-
люють майнові відносини в контексті витрат з речей, 
тобто з його фізичного тіла. Ульпіан з цього приводу пи-
сав: "Деякі витрати являються необхідними, деякі – ко-
рисними, деякі робляться для задоволення" (D. 25. 1.1). 
Норми відповідного титулу застосовувались очевидно 
після припинення шлюбно-сімейних відносин при необ-
хідності виконання тих чи інших зобов'язань, що випли-
вали з юридичного змісту інституту посагу. Титули тре-
тьої книги з шлюбно-сімейного права Дигест (D. 25.1; 
25.2; 25.3; 25 4) на перший погляд складають Vario (різ-
не). З точки зору класичних римських та юстиніанівсь-
ких юристів вони переважно пов'язані з процесуальним 
правом в контексті особистих та майнових відносин 
суб'єктів шлюбно-сімейних відносин.  

Закінчуючи аналіз систематизації норм правового 
інституту посагу в Кодексі та Дигестах необхідно під-
креслити, що вони відсутні в Інституціях. Тільки один 
раз назва інституту згадується в іншому контексті. При-
чина такої "прогалини" невідома. Очевидно, автори 
вважали, що на початковому рівні студентам Констан-
тинопольського університету (назва не аутентична) 
достатньо ознайомитись з нормами, що визначали 
шлюб і причини, з яких він не міг бути укладений (забо-
рони на шлюб за різними принципами), норми усинов-
лення, про батьківську владу та емансипацію дітей та 
норми інституту опіки. Якщо в Дигестах основну частину 
норм шлюбу та сім'ї займають норми посагу, то в Інсти-
туціях з 17-титулів шлюбно-сімейного прав 11 титулів 
безпосередньо за назвою та юридичним змістом відно-
сяться до інституту опіки. Якщо розглянути тематику 
норм шлюбно-сімейного права Інституцій в контексті 
приватного та канонічного права, Інституції за темати-
кою цілком відображають вплив канонічного права, 
оскільки майнові відносини в контексті шлюбу та сім'ї не 
регулювались канонічним правом (а лише торкалися 
Церкви як юридичної особи). Можна припустити, що це 
була основна причина відсутності норм посагу в Інсти-
туціях Юстиніана, який також проводив активну політи-
ку у сфері релігійно-церковних відносин та канонічного 
права. Церква завжди дивилась на людину в контексті 
трансцендентних зв'язків (таїнство народження, хре-
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щення, євхаристії, шлюбу та ін.), натомість світське 
право розглядало її в контексті іманентних економічних 
(jus commercii), політичних (громадянських) (jus pub-
licum) та шлюбних відносин (jus conubii). Тому, мабуть, 
не випадково за нормами Інституцій регулюється шлюб 
(без майнових аспектів), відносини батька і дітей, уси-
новлення, емансипація та опіка, але не посаг чи до-
шлюбний дар. Тобто Інституції за тематикою, але не 
завжди за правовим змістом, виявляли тенденцію гума-
ністично-антропологічних інтерпретації суспільних відно-
син, яка найбільш повно виразилась в Еклозі (726 р.) 
Лева ІІІ та Константина V (Див. Вступ та І-ІІІ титули).  

Розглянувши процес еволюції та з'ясувавши особ-
ливості систематизації структурних елементів інституту 
посагу, ми цілком усвідомлюємо необхідність спеціаль-
них досліджень, присвячених аналізу системи інституту 
посагу. Таке дослідження викликає науковий інтерес, 
оскільки саме систематизоване законодавство Юстині-
ана було джерелом еволюції візантійського права, при 
наявності впливу інших факторів, до кінця існування 
Візантії. Так, відомий законодавчий збірник імператорів 
Лева ІІІ та Костантина, в якому вперше був досягнутий 
найвищий ступінь розвитку шлюбно-сімейного права, у 
напрямі досягнення християнського правового та суспі-
льного ідеалу, не дивлячись на вияв іншої ціннісної 
парадигми, не тільки називався "вибіркою" (Еклогою) із 
Кодексу, Дигест, Інституцій та Новел Юстиніана, але 
має з текстами вказаних збірник опосередковані та без-
посередні паралелі. Однак Еклога, попри задекларова-
ну у вступі загальну орієнтацію на законодавство Юс-
тиніана, все ж таки відображала правову доктрину вла-
сної доби. Натомість Basilicorum libri (Василіки) Лева VІ 
у більшості випадків майже дослівно відтворювали в 
контексті власної методики та методології текст норм 
складових частин Сorpus juris civilis (Сodex, Digesta, 
Instituciones, Novellae Justiniani). Окрім того вони також 
до певної міри стали джерелом компактних збірок пра-
ва імператорів Македонської династії Epanagoge 
(Isagoga) Василя І (867 – 876 рр.) та Procheiros nomos 
(Прохірон) Лева VІ (876 – 912 рр.). Тому актуальність 
догматичного аналізу інституту посагу за чинними нор-
мами доби Юстиніана, яке необхідно відобразити у 
спеціальній публікації, зберігаючи цілісність її підходів 
та теоретико-методологічних засад, пов'язана з тим, що 
тільки в паралельних історико-правовому та догматич-
ному дослідженнях розкрити правовий зміст та юриди-
чні наслідки норм інституту dos зокрема, як джерела 
законодавства середньо – та пізньовізантійського пері-
одів візантійського права. Завдяки юридичним збіркам 
цих періодів, які стали джерелами правової рецепції на 
Русі-Україні, окрім канонічного права як необхідної 
юридичної структури для регулювання релігійно-
церковних відносин дістали поширення норми приват-
ного та передусім шлюбно-сімейного права першої хри-
стиянської країни – Візантії. 
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СФЕРА ДОПУСТИМОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНІ  

 
На основі аналізу чинного законодавства про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необ-

хідності та практики Європейського суду з прав людини у справах про захист права власності досліджуються: тер-
мінологічна проблема навколо понять "суспільна необхідність" та "інтереси суспільства"; проблема належного ви-
значення переліку підстав для примусового відчуження; проблема забезпечення мінімальних гарантій захисту прав 
інших осіб (крім власників земельних ділянок) при примусовому відчуженні. 

Ключові слова: право власності, примусове відчуження землі, суспільна необхідність, інтереси суспільства. 

На основе анализа действующего законодательства о принудительном отчуждении земельных участков по мо-
тивам общественной необходимости и практики Европейского суда по правам человека в делах о защите права соб-
ственности исследуются: терминологическая проблема касательно понятий "общественная необходимость" и 
"общественные интересы"; проблема надлежащего определения перечня оснований для принудительного отчужде-
ния; проблема обеспечения минимальных гарантий защиты прав других лиц (кроме собственников земельных участ-
ков) при принудительном отчуждении. 

Ключевые слова: право собственности, принудительное отчуждение земли, общественная необходимость, об-
щественные интересы. 

Based on analysis of current legislation in the sphere of land expropriation by reason of public necessity and the European 
Court of Human Rights practice in cases concerning the protection of property rights the authors study: the terminological 
problem regarding the concepts of " public necessity" and "public interest"; the problem of appropriate definition of the list of 
grounds for compulsory purchase; the problem of providing other persons (except land owners) with minimum standards of their 
rights protection in case of expropriation. 

Key words: property law, land expropriation, public necessity, public interest. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв'язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. За даними Міжнародного індексу захисту 
прав власності, станом на 2010 рік Україна посідає 98 
місце із 125 представлених країн [12, с. 34]. В свою чер-
гу, чітко визначені та захищені права власності є умо-
вою, без якої неможливе повноцінне залучення інвес-
тицій та процвітання економіки. Інститут примусового 
відчуження земельних ділянок, знаходячись на перети-
ні приватного і публічного права та будучи найекстре-
мальнішою формою державного втручання, є лакмусо-
вим папірцем, який яскраво проявляє існуючі проблеми 
захисту власності в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запо-
чатковано розв'язання даної проблеми і на які спира-
ється автор, виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Проблема примусового відчуження земельних 
ділянок ґрунтовно досліджувалася у працях М.В. Вене-
ціанова, О.В. Дзери, О.В. Єлісєєвої, М.В. Краснової, 
П.Ф. Кулинича, В.Є. Мармазова, В.В. Носіка, П.В. Пуш-
кара, М.С. Федорченка, В.Д. Швеця та інших вчених. 
Втім, масштабність проблеми та порівняно нещодавнє 
оновлення чинного законодавства у зв'язку із прийнят-
тям Закону України "Про відчуження земельних ділянок, 
інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 
які перебувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності" від 
17.11.2009 р. N1559-VI [2] (далі – Закон) обумовлює 
необхідність нового аналізу окремих проблем, що за-
лишаються актуальними у правовому регулюванні від-
носин примусового відчуження земельних ділянок. До 
таких проблем належить, зокрема, точна ідентифікація 
сфери, у якій допускається застосування примусового 
відчуження земельних ділянок. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Прийнятий майже рік тому Закон врегулював процедуру 
примусового відчуження, вирішив деякі із існуючих про-
блем, проте одночасно породив нові. На наше переко-
нання, все ще не можна вважати задовільно вирішеним 
питання про те, коли саме допустимо застосовувати 
примусове відчуження земельних ділянок. Для відповіді 
на це питання необхідно: 1) вирішити термінологічні 
проблеми навколо понять "суспільна необхідність" та 
"інтереси суспільства"; 2) задовільно визначити перелік 

підстав примусового відчуження. Крім того, при аналізі 
механізму примусового відчуження земельних ділянок 
стає очевидно, що при такому відчуженні відбувається 
не лише позбавлення власника його права власності; 
припиняються або звужуються також права інших суб'єк-
тів, що робить актуальною ще одну проблему – 
3) проблему забезпечення мінімальних гарантій захисту 
прав інших осіб (крім власників земельних ділянок) при 
примусовому відчуженні. Завданням даної статті є виро-
блення пропозицій щодо вирішення зазначених проблем. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  

1) Згідно із Конституцією України (ст. 41) [3], при-
мусове відчуження можливе тільки з мотивів "суспіль-
ної необхідності". Дане поняття є оціночним і абстрак-
тним, проте наявність таких понять у законі – необхід-
на плата за загальний (а не казуальний) характер су-
часного правового регулювання. Крім загального ха-
рактеру правового регулювання, оціночні поняття за-
безпечують гнучкість правового регулювання, можли-
вість його пристосування до сьогочасних потреб сус-
пільства без зміни тексту закону.  

Норми Основного закону, у т.ч. ст.41, є нормами 
прямої дії. Тому спроби визначити поняття "суспільна 
необхідність" у актах нижчої юридичної сили, зокрема, у 
абз. 6 ч. 1 Закону, є непотрібними і шкідливими. Яким 
би не було запропоноване визначення (вдалим чи, як у 
Законі, не дуже), суб'єкт застосування (насамперед, 
суд) завжди буде змушений звертатися до ст. 41 Кон-
ституції України і аналізувати наявну ситуацію з точки 
зору власного розуміння абстрактного поняття "суспі-
льна необхідність". Шкідливість визначення, наведено-
го у Законі, полягає у тому, що воно буде заважати су-
б'єкту правозастосування аналізувати акт вищої сили – 
Конституцію України. Тому визначення, яке є зайвим, 
не слід аналізувати з точки зору, чи вдале воно, чи ні. 
Його слід просто ігнорувати. 

Окрім поняття "суспільна необхідність", необхідно 
зважати також на інше абстрактне поняття – "інтереси 
суспільства". Згідно із § 1 ст. 1 Протоколу І до 
Європейської конвенції про прозахист прав людини та 
основоположних свобод (далі – Конвенція) [5], лише 
наявність "інтересів суспільства" ("public interest") може 
виправдати примусове відчуження. Як видається, у 
сучасному розумінні "інтереси суспільства" (за 
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Конвенцією) є категорією ширшою, ніж "суспільна 
необхідність" (за Конституцією України), а отже, у цьому 
відношенні Конституація України надає вищий ступень 
гарантій при примусовому відчуженні. Втім, слід зважати, 
що право тлумачиться динамічно, тому зміст описаних 
понять, а отже, і їх співвідношення можуть змінитися. 
Тому, крім тесту на наявність суспільної необхідності за 
Конституцією України, завжди слід проводити тест на 
наявність "інтересів суспільства" за Конвенцією. 

Аналіз прецедентної практики Європейського суду з 
прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України 
"Про виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини" є джерелом права в Укра-
їні [1], дозволяє сформулювати загальні вимоги сучасно-
го тесту на наявність інтересів суспільства за Конвенці-
єю: блага від примусового відчуження повинні переви-
щувати витрати на нього; цінність нового використання 
земельної ділянки має бути вищою за існуючу; ціль при-
мусового відчуження має бути важливою; цілі примусо-
вого відчуження можна задовольнити виключно за раху-
нок окремо визначеної земельної ділянки [14, с. 4]. При 
цьому Європейський суд віддає на відкуп національному 
законодавцю визначення критеріїв поняття "суспільна 
користь" із умовою, що встановлені критерії не будуть 
явно суперечити раціональним основам [4, с. 145]. 

Таким чином, при визначенні поняття "суспільний ін-
терес" держава користується значним полем розсуду. 
При цьому нагляд Європейського суду обмежується ли-
ше випадками зловживання владою та явного свавілля, 
на що Суд вказує у справі Former King Of Greece And 
Others v. Greece [7]. Європейський суд також стверджує, 
що національні органи влади знаходяться у кращому 
становищі, ніж міжнародний суддя для оцінки того, що 
становить "суспільний інтерес". Отже, відповідно до сис-
теми захисту запровадженої Конвенцією саме націона-
льні органи мають здійснювати початкову оцінку існуван-
ня проблеми, що становить суспільний інтерес, яка б 
вимагала таких заходів, як позбавлення власності. При 
цьому Суд поважатиме судження національного законо-
давця щодо того, що становить "суспільний інтерес" доки 
таке судження не є явно необґрунтованим [8].  

За таких обставин Європейський суд тлумачить 
Конвенцію з метою дотримання принципу пропорційно-
сті державного втручання та балансу приватних і публі-
чних інтересів в конкретній справі. Все це відбувається 
у відповідності із формулою, яка вимагає досягнення 
повноцінного справедливого балансу між вимогами 
загальних інтересів суспільства і вимогами захисту фу-
ндаментального права індивіда-власника [13, с. 313]. 

2) Поряд із оціночним критерієм "суспільної необхід-
ності", Конституція України (ч.5 ст.41) допускає примусо-
ве відчуження об'єктів приватної власності "лише як ви-
няток … на підставі, встановлен[ій] законом". За таких 
умов закон повинен, на наш погляд, вичерпно і чітко ви-
значити цілі, для яких допускається примусове відчужен-
ня. Вичерпний перелік таких цілей зменшує невизначе-
ність шляхом надання зрозумілого та такого, що не під-
лягає поширюваному тлумаченню, переліку підстав, за 
межами якого здійснення примусового відчуження немо-
жливе [9, с. 14]. При цьому такий перелік цілей повинен 
відповідати оціночним критеріям "суспільної необхіднос-
ті" та "публічного інтересу" (див. вище). 

Перелік, передбачений ч.1 ст.15 Закону, на перший 
погляд, відповідає описаним вимогам. Втім, у абз.3 ч.1 
цієї ж статті вміщено посилання на можливість приму-
сового відчуження для розміщення об'єктів, необхідних 
для експлуатації лінійних об'єктів та об'єктів транспорт-
ної і енергетичної інфраструктури, які, таким чином, 
безпосередньо не належать до лінійних об'єктів та від-

повідної інфраструктури. Дане положення, на наш по-
гляд, не відповідає вимогам "ясності та вичерпності" і 
потенційно створює можливість для зловживань. Втім, 
при належному правозастосуванні бар'єром для таких 
зловживань повинні бути положення ст.41 Конституції 
України та ч.2 ст.15 Закону, яка встановлює додаткові 
оціночні критерії правомірності відчуження. 

3) Положення §1 ст.1 Протоколу 1 до Конвенції є мі-
німальним стандартом захисту права на вільне воло-
діння своєю власністю, який є відправною точкою у ро-
зумінні міжнародно-правового змісту цього права [11, с. 
7]. При цьому під "власністю" у Конвенції мається на 
увазі на даний час практично будь-який актив, включа-
ючи, звичайно, й інші речові права на земельну ділянку, 
окрім власності (див. рішення Європейського суду у 
справі Ostapenko v. Ukraine [6]). 

Між тим, у законодавстві України при примусовому 
відчуженні земельних ділянок інтереси інших осіб (крім 
власників ділянок, що відчужуються) враховані далеко 
не повною мірою. 

Так, ч.2 ст.18 Закону передбачено, що у разі викупу 
земельної ділянки "для суспільних потреб [виділення 
наше – А.М., А.Ш.] або їх примусового відчуження з 
мотивів суспільної необхідності припиняється дія об-
межень (обтяжень) прав на такі об'єкти, що унемож-
ливлюють їх використання для таких потреб. Особи, 
на користь яких були встановлені обмеження (обтя-
ження) прав на відчужену земельну ділянку, інші об'єкти 
нерухомого майна, що на ній розміщені, мають право 
вимагати відшкодування збитків або встановлення 
обмежень (обтяжень) прав для користувача відчужено-
го об'єкта у встановленому законом порядку".  

Не будемо коментувати допущеного в Законі недо-
речного ототожнення понять "обмеження" та "обтяжен-
ня". Більш важливо те, що першим із процитованих ре-
чень передбачено примусове припинення майнових 
прав (іншими словами, позбавлення майна) для суспі-
льних потреб (в т.ч. за відсутності суспільної необхід-
ності), водночас, другим процитованим реченням до 
Закону вміщено положення, яке позбавлене будь-якого 
регулятивного навантаження. Адже зрозуміло, що "ви-
магати відшкодування збитків" або "встановлення об-
тяжень у встановленому законом порядку" особа може і 
без положень ч. 2 ст.18. Таким чином, до Закону вклю-
чене зайве положення, що як мінімум шкідливо. 

Крім того, ч. 2 ст. 14 Закону передбачає, що збитки, 
спричинені відчуженням земельної ділянки, відшкодо-
вуються власникам та користувачам суміжних земель-
них ділянок. Це положення, знов-таки, зайве. Не нада-
ючи жодних додаткових прав згаданим суб'єктам, воно 
є особливо шкідливим, створюючи враження, що збитки 
осіб, не згаданих у ч. 2 ст.14, не підлягають відшкоду-
ванню. На наше переконання, таке тлумачення буде 
невірним, оскільки суперечить конституційному принци-
пу рівності (ст.ст. 22, 24 та ін. Основного закону). Запо-
діяні збитки повинні відшкодовувати усім особам, яких 
зачіпає викуп, хоча б силу загальних положень ст.ст. 
1166, 1173, 1174 та ін. Цивільного кодексу України [10]. 

Таким чином, незважаючи на описані недоліки, За-
кон може бути витлумачений та повинен тлумачитись у 
спосіб, що не входить у суперечність із Конвенцією та 
Конституцією України. Втім, набагато краще було б, 
якби Закон не просто не створював проблем для осіб, 
які не є власниками ділянок, що відчужуються, а навпа-
ки, встановив би для таких осіб додаткові гарантії у 
зв'язку із відчуженням, бажано – аналогічні гарантіям, 
що передбачені для власників. 

Розвиток права на сучасному етапі має характеризу-
ватись повагою до індивіда, його прав, цінностей, по-
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треб, забезпечувати належну протекцію приватної особи 
у відносинах із суб'єктом владних повноважень. Утвер-
дження України як правової держави потребує насліду-
вання кращого досвіду інших країн та імплементації між-
народних стандартів захисту прав особи, вимагає від 
вітчизняної юридичної науки та законодавця йти вперед, 
встановлюючи для зацікавлених осіб додаткові гарантії. 

Висновки з цього дослідження і перспективи пода-
льших розвідок у даному напрямку. Із проведеного ана-
лізу проблем, що існують у сфері примусового відчу-
ження земельних ділянок за законодавством України, 
випливають такі висновки: 

1. Визначення поняття "суспільна необхідність", що 
вживається у ст. 41 Конституції України, у Законі України 
"Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів неру-
хомого майна, що на них розміщені, які перебувають у 
приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності" є непотрібним і, більш того, шкі-
дливим. У будь-якій ситуації примусового відчуження 
необхідно застосовувати оціночне поняття "суспільна 
необхідність", вжите в Конституції України, при цьому 
суб'єкт застосування повинен ігнорувати спроби визна-
чення цього поняття в актах нижчої юридичної сили. 

2. Крім тесту на наявність суспільної необхідності за 
ст. 41 Конституції України, слід завжди проводити тест 
на наявність "інтересів суспільства" за §1 ст. 1 
Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, використовуючи при цьому 
практику Європейського суду з прав людини. 

3. Інші особи, права яких зачіпаються примусовим 
відчуження, окрім власників земельних ділянок, що від-
чужуються, мають право на відшкодування заподіяних 
їх збитків на загальних підставах. Положення Закону 
України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'-
єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які пере-
бувають у приватній власності, для суспільних потреб 

чи з мотивів суспільної необхідності" не можуть тлума-
читися як такі, що обмежують це право. Доцільним є 
встановлення для таких осіб гарантій, аналогічних тим, 
що встановлені для власників земельних ділянок, що 
відчужуються. 
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ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ:  

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 
 
У статті розглядаються проблемні питання правового регулювання встановлення випробування при прийнятті 

на роботу та звільнення працівника за його результатами. 
Ключові слова: випробування, умова трудового договору, звільнення. 

В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования установления испытания при при-
ёме на работу и увольнения работника по его результатам. 

Ключевые слова: испытание, условие трудового договора, увольнение. 

The problematic questions of the legal regulation of the hiring probation establishment and based on its results employee 
dismissal have been considered in the article. 

Key words: probation; labor contract condition; dismissal. 
 
Питання змісту трудового договору, і, зокрема, пи-

тання про таку його умову як випробування при прийн-
ятті на роботу, завжди були предметом наукового по-
шуку фахівців у галузі трудового права. Науковими до-
слідженнями різних аспектів указаної проблематики 
займалися такі науковці, як Н.Б. Болотіна, В.С. Венеди-
ктов, В.Я. Гоц, В.В. Жернаков, П.І. Жигалкін, В.В. Лазор, 
Н.О. Мельничук, О.С. Пашков, В.І. Прокопенко, 
О.І. Процевський, Б.С. Стичинський, К.П. Уржинський, 
Н.М. Хуторян, А.Д. Чайкін, Г.І. Чанишева та інші. Не-
зважаючи на досить ґрунтовне вивчення проблем ви-
пробування, ціла низка питань залишаються дискусій-
ними в доктрині трудового права і такими, що неодно-
значно вирішуються в практиці застосування законо-
давства про працю. Щодо окремих з них автор висло-
вить свої міркування.  

Метою даної статті є дослідження доктринальних 
положень, законодавства, судової практики та проекту 

Трудового Кодексу України (далі – пТК) відносно 
встановлення випробування та питань кваліфікації 
звільнення працівника як такого, що не витримав 
випробування; внесення пропозицій щодо правового 
регулювання означених відносин.  

Як зазначається у науковій літературі "необхідно 
розмежовувати поняття умови щодо випробування як 
додаткової умови змісту трудового договору, що перед-
бачає випробування, та випробування при прийнятті на 
роботу як обумовленої певним строком процесу взаємо-
дії працівника і роботодавця з метою перевірки відповід-
ності працівника роботі, яка йому доручається" [8, с. 15].  

Статті 26-28 КЗпП України регламентують порядок, 
строки на наслідки встановлення випробування при 
прийнятті на роботу. Законодавством встановлено, що 
з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка 
йому доручається при укладенні трудового договору 
може бути обумовлено угодою сторін умова про випро-
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бування. Така умова повинна бути застережена в наказі 
(розпорядженні) про прийняття на роботу. [5]  

Як відомо з теорії трудового права, умова про ви-
пробування належить до так званих додаткових (факу-
льтативних) умов, або, за іншою класифікацією, до іс-
тотних-ініціативних умов трудового договору [10, с.7].  

Встановлення такої умови може бути ініційовано 
стороною (як правило роботодавцем), тобто є його 
правом. Відповідно, "…такі умови стають об'єктом пе-
реговорів лише в разі, коли одна зі сторін наполягає на 
включенні їх до змісту трудового договору" [16, с. 174]. 
В той же час, якщо умова про строк випробування ста-
ла об'єктом обговорення під час укладення трудового 
договору, сторони повинні дійти згоди по ній, в іншому 
випадку, на переконання автора статті, трудовий дого-
вір або укладається без встановлення строку випробу-
вання (за умови, що сторона (роботодавець) відмови-
лась від своєї ініціативи), або не укладається. Неодно-
значні висновки висловлюються у наукових джерелах 
щодо того, чи може трудовий договір бути укладеним, 
за наявності відмови працівника пройти випробування. 
Так, Н.Б. Болотіна стверджує, що "[я]кщо працівник від-
мовляється від випробування, трудовий договір не мо-
же вважатись укладеним" [1, с.277]. Аналогічна позиція 
висловлювалась і представниками російської науки 
трудового права, зокрема зазначалося, що вказівка в 
законодавстві на встановлення випробувального термі-
ну за угодою сторін може створити ілюзорне уявлення 
про те, що відсутність згоди з боку працівника унемож-
ливлює відмову його прийняття на роботу. Тому в коде-
ксі повинно бути вказано, що якщо працівник, що пре-
тендує на роботу, не погодиться з умовою про попере-
днє випробування, роботодавець має право відмовити 
в укладенні трудового договору (контракту) [14].  

Проте, дещо суперечливу позицію було висловлено 
О.І. Процевським, який, вказуючи на те, що за змістом і 
характером норма про випробування2 диспозитивна, 
оскільки її застосування залежить від двостороннього 
волевиявлення, одночасно зазначав, що термін випро-
бування обов'язково відображається у трудовому дого-
ворі; відсутність бажання працівника виключає його 
встановлення [13, с.161] (курсив – С.Ч.).  

Звертає на себе увагу також думка, висловлена ав-
торським колективом навчально-довідкового посібника 
"Трудове право України у запитаннях та відповідях" 
(далі – навчально-довідковий посібник). Зауважено 
"[я]кщо працівник надасть документи, що свідчать про 
його здатність виконувати роботу на належному рівні 
(трудову книжку із записом про виконання даної або 
аналогічної роботи на попередньому підприємстві, у 
якій можуть міститись відомості про заохочення, наго-
родження; документи, що підтверджують відповідну 
кваліфікацію, диплом, атестат, посвідчення про присво-
єння відповідної кваліфікації й ін.), роботодавець не 
може відмовити йому у прийнятті на роботу з мотиву 
незгоди працівника пройти випробування" [17, с.68]. На 
нашу думку, висловлена позиціє не є беззаперечною, 
адже по-перше, подання особою, яка претендує на 
отримання статусу працівника трудової книжки, а у ви-
падках, визначених законодавством документа про 
освіту (атестат, диплом тощо) є обов'язком такої особи, 
який закріплений у статті 24 КЗпП України, виконання 
якого законодавцем ніяк не пов'язується з можливістю 
реалізації права на встановлення випробування. По-
друге, випробування встановлюється з метою перевір-

                                                           
2 Йдеться про статтю 11 Основ законодавства Союзу РСР і 

союзних республік про працю від 15 липня 1970р., зміст якої 
відтворено у діючій нормі статті 26 КЗпП України. 

ки відповідності працівника роботі, яка йому доруча-
ється, як переконливо стверджується у літературі, 
"…інформація з наданих документів не може дати по-
вне уявлення про ділові якості працівника. Ця інформа-
ція відображає трудову діяльність працівника в мину-
лому, а при прийомі на роботу йдеться про майбутню 
роботу на новому місці, в іншому трудовому колективі, 
у нових умовах. Саме випробування і допомагає вста-
новити, чи придатний працівник до виконання тієї чи 
іншої трудової функції в новій обстановці …" [6, с. 68]. 
Крім того, у літературі наголошується, що необхідно 
враховувати підходи до розуміння поняття "невідповід-
ність виконуваній роботі" (згідно частини 2 статті 28 
КЗпП роботодавець має право звільнити працівника, 
саме у зв'язку з його невідповідністю роботі, на яку при-
йнято) як воно розглядається у пункті 2 частини 1 статті 
40 КЗпП України [9, с.183]. Тлумачення пункту 21 по-
станови Пленуму Верховного Суду України "Про прак-
тику розгляду судами трудових спорів" (далі – постано-
ва Пленуму Верховного Суду України) [11] дає підстави 
вважати, що наявність документів, які підтверджують 
рівень кваліфікації працівника є обов'язковою лише у 
випадку, коли освіта є обов'язковою умовою виконання 
роботи, обумовленої трудовим договором. У тому ж 
випадку, коли такої умови немає, відсутність документа 
про освіту не повинна розглядатися як підтвердження 
відсутності необхідної кваліфікації, і як наслідок – не-
відповідності працівника виконуваній роботі. Отже, як-
що керуватися логікою авторів навчально-довідкового 
посібника (Г.С. Гончарової, В.В. Жернакова, С.М. При-
липка), то відмова від проходження випробування уне-
можливлює укладення трудового договору тільки у ви-
падку, коли особа працевлаштовується вперше (адже в 
неї ще відсутня трудова книжка, хоча й така особа по-
дає атестат!), що зводить нанівець мету встановлення 
випробування. На нашу думку з таким висновком пого-
дитись важко. Більш того, навіть наявність необхідної 
освіти (документа про неї) не свідчить про відповідність 
працівника виконуваній роботі, на це може вказувати 
лише результативність праці. Невипадково в частині 3 
того ж пункту постанови Пленуму Верховного Суду 
України зазначено, що висновки атестаційної комісії 
щодо кваліфікації працівника підлягають оцінці у сукуп-
ності з іншими доказами по справі [11], отже, на нашу 
думку, і висновок роботодавця щодо відповідності пра-
цівника роботі повинен ґрунтуватися на оцінці всієї 
множини фактів, що підтверджують відповідність (або 
невідповідність) працівника роботі. І останнє, третє, 
умова про випробування є умовою трудового договору, 
отже укласти таку угоду сторони можуть лише у випад-
ку, коли ними погоджені всі передбачені законодавст-
вом, або ініційовані ними самими умови. "Недосягнення 
згоди сторонами щодо факультативних умов так само 
не призводить до укладення договору, як і в разі відсут-
ності погодження необхідних умов" [16, с. 174].  

Отже, недосягнення згоди між сторонами щодо 
умови про випробування, як і щодо будь-якої іншої 
умови трудового договору, призводить до не 
укладення такого договору. 

Не вирішено однозначно вказану проблему і у пТК 
України. У статті 46 пТК зазначається, що з метою пе-
ревірки відповідності працівника роботі, яка йому дору-
чається, при прийнятті на роботу допускається пого-
дження роботодавцем і працівником умови про випро-
бування. Така умова вважається погодженою, якщо 
домовленість про неї зафіксована в трудовому договорі 
[12]. Одночасно частина 1 статті 40 пТК містить норму, 
відповідно до якої "[у] трудовому договорі зазначаються 
… обов'язкові умови, без яких трудовий договір не мо-



~ 34 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

 

же вважатися укладеним, і додаткові умови, наявність 
яких не є обов'язковою". Частина 3 цієї ж статті відно-
сить випробування до додаткових умов трудового дого-
вору і в абзаці 2 вказується на те, що "додаткові умови 
трудового договору можуть бути включені до нього піс-
ля укладення". Викладене викликає ряд запитань, зок-
рема, чи може бути укладено трудовий договір при від-
мові працівника від встановлення випробування, з 
огляду на те, що наявність додаткових умов "не є обо-
в'язковою"; чи може умова про випробування бути по-
годженою після укладення трудового договору і бути 
внесеною до нього, а також, якщо таку умову ініційова-
но після укладення трудового договору, то які юридичні 
наслідки відмови працівника від проходження випробу-
вання? Напевно варто говорити про те, що норма статті 
46 пТК є спеціальною стосовно норми статті 40 пТК. 
Одночасно, законодавцю необхідно запобігати виник-
ненню колізій у правовому регулюванні, формулюван-
ню норми в такий спосіб, який дозволяє по-різному 
тлумачити їх зміст суб'єктами, що будуть їх реалізову-
вати. На переконання автора статті умову про випробу-
вання слід погоджувати лише в процесі укладення тру-
дового договору (точніше в процесі погодження його 
умов), в іншому випадку, якщо дозволити встановлюва-
ти таку умову після укладення трудового договору, це 
призведе до зниження рівня гарантій сторін трудового 
договору. Адже "випробування при прийнятті на роботу 
як гарантія для роботодавця проявляється у тому, що 
застосувавши його до працівника, роботодавець реалі-
зує своє право на підбір підходящих кадрів для вико-
нання певної роботи" [7, с. 9], відповідно реалізація 
такого права буде унеможливлена. Щодо працівника, то 
гарантія проявляється крім іншого в тому, що обмежено 
проміжок часу (етап укладення трудового договору), 
протягом котрого встановлюється умова, за результа-
тами реалізації якої працівника може бути звільнено, в 
іншому ж випадку, існує велика вірогідність зловживання 
правом встановлення умови про випробування з боку 
роботодавця. Враховуючи викладене, вважаємо, що 
частину 1 статті 40 пТК варто викласти у наступній реда-
кції: "[у] трудовому договорі зазначаються прізвище, ім'я, 
по батькові працівника та найменування роботодавця 
(прізвище, ім'я, по батькові роботодавця – фізичної осо-
би), а також обов'язкові умови, без яких трудовий договір 
не може вважатися укладеним, і додаткові умови, вклю-
чення яких до змісту трудового договору здійснюється 
тільки за угодою сторін". Абзац 2 частини 3 статті 40 пТК 
викласти у такій редакції: "[д]одаткові умови трудового 
договору, крім умови про випробування, можуть бути 
включені до нього після укладення". 

Ще одна проблема, яку буде проаналізовано в цій 
статті, полягає в тому, що законодавством про працю 
чітко не визначено порядку звільнення працівника як 
такого, що не витримав випробування та юридичних 
гарантій при такому звільненні. Частина 2 статті 28 
КЗпП вказує, що "якщо протягом строку випробування 
встановлено невідповідність працівника роботі, на яку 
його прийнято, власник або уповноважений ним орган 
протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. 
Розірвання трудового договору з цих підстав може бути 
оскаржене працівником в порядку, встановленому для 
розгляду трудових спорів у питаннях звільнення" [5]. 

У практиці застосування вказаної норми крім інших 
виникають запитання про те, чи може звільнення праців-
ника як такого, що не витримав випробування бути ква-
ліфіковано як звільнення з ініціативи роботодавця і, від-
повідно, чи розповсюджуються гарантії, передбачені за-
конодавством про працю при звільненні з ініціативи ро-
ботодавця на припинення трудових відносин за статтею 

28 КЗпП України. Слід зазначити, що судова практика в 
цій частині розходиться із доктриною трудового права.  

Так, у практиці Верховного Суду України звільнення 
працівника, як такого, що не витримав випробування не 
розглядається як звільнення з ініціативи роботодавця. 
Про вказане свідчить рішення Судової палати у цивіль-
них справах Верховного Суду України від 23 січня 
2008 р. У мотивувальній частині указаного рішення за-
значено, що "… згідно зі ст. 28 КЗпП розірвання трудо-
вого договору з працівником під час терміну випробу-
вання не можна визнати таким, що провадиться з 
ініціативи власника або уповноваженого ним органу, 
оскільки працівник при прийнятті на роботу, даючи зго-
ду на випробування, фактично дає згоду і на можли-
вість розірвання з ним трудового договору, якщо протя-
гом строку випробування буде встановлено невідповід-
ність його роботі, на яку його прийнято. За таких обста-
вин звільнення працівника під час терміну випробуван-
ня не можна вважати таким, що проводиться лише з 
ініціативи власника або уповноваженого ним органу … 
у разі звільнення працівника з роботи за ст. 28 КЗпП 
на нього не поширюються правила про недопусти-
мість звільнення з ініціативи власника або уповнова-
женого ним органу в період тимчасової непрацездат-
ності, визначені ч. 3 ст. 40 КЗпП" (курсив – С.Ч.) [15]. 

У науковій літературі висловлюються протилежні 
(іноді суперечливі) позиції. Так, О.І. Процевський стве-
рджує, що випробування виконує принаймні дві задачі: 
сприяє з'ясуванню ділових якостей працівника та надає 
можливість адміністрації спрощеного порядку припи-
нення правовідношення за наявності негативного ре-
зультату [13, с.162]. Н.Б. Болотіна зазначає, що 
"[з]вільнення за незадовільними результатами випро-
бування проводиться за спрощеною процедурою (тобто 
порядок розірвання трудового договору з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу в цьому ви-
падку не застосовується). Видається, таке положення 
не можна вважати правильним. … Думається, порядок 
розірвання трудового договору з ініціативи власника 
має поширюватись і на випадки розірвання трудового 
договору в разі незадовільного результату випробуван-
ня, обумовленого при прийнятті на роботу… звільнення 
за результатами випробування має бути віднесено до 
розряду звільнень з ініціативи власника" [1, с. 279-280, 
281]. В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський висловлю-
ють наступну думку: "[з]вільнення за результатами ви-
пробування ст. 28 КЗпП називає розірванням трудового 
договору, на яке дається право власникові (або упов-
новаженому ним органу). З урахуванням цього, на зві-
льнення за результатами випробування поширюються 
обмеження на звільнення, встановлені частиною тре-
тьою ст. 40 і ст. 184 КЗпП" [9, с. 183]. Позицію про те, що 
звільнення працівника за результатами випробування 
слід розглядати як розірвання трудового договору з ініці-
ативи роботодавця висловлено і в інших наукових дже-
релах. Вказаної думки притримується І.А. Іоннікова, яка 
вважає, що звільнення працівника за результатами ви-
пробування слід вважати самостійною підставою розі-
рвання трудового договору з ініціативи роботодавця [4, 
с. 4], І.А. Вєтухова, котра стверджує, що "розірвання тру-
дового договору з жінками, які поєднують роботу з мате-
ринством, у зв'язку з незадовільними результатами ви-
пробування …. слід визнавати звільненням з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу" [2, с.16].  

То чи можна звільнення працівника як такого, що не 
витримав випробування, кваліфікувати як розірвання 
трудового договору з ініціативи роботодавця? На думку 
автора статті варто виходити з наступного. Підставами 
припинення трудових правовідносин є юридичні факти. 



ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 86/2011 ~ 35 ~ 
 

 

У теорії трудового права підстави припинення трудово-
го договору класифіковано у залежності від виду юри-
дичного факту (вольові дії чи події), який спричинив 
таке припинення [3, с.14]. У свою чергу, у залежності від 
волевиявлення якого саме суб'єкта розривається тру-
довий договір, підстави припинення прийнято поділяти 
на ті, в основі яких є а) ініціатива роботодавця; б) ініціа-
тива працівника; в) ініціатива осіб або органів, які не є 
стороною трудового договору (так звані треті особи); 
г) взаємне волевиявлення сторін. Викладене дає під-
стави стверджувати, що підставою звільнення праців-
ника як такого, що не витримав випробування є ініціа-
тива роботодавця, оскільки право оцінювати відповід-
ність працівника виконуваній роботі належить саме йо-
му і рішення щодо можливості звільнення такого пра-
цівника приймає саме роботодавець. Звичайно проти 
такої позиції можна заперечити, пославшись на імпера-
тивну норму частини 1 статті 40 КЗпП, яка передбачає, 
що трудовий договір може бути розірвано власником 
або уповноваженим ним органом лише у випадках пе-
рерахованих у цій статті, перелік яких носить вичерпний 
характер. Але, виникає питання, а чи тільки стаття 40 
КЗпП України містить підстави припинення трудового 
договору з ініціативи роботодавця. Відповідь – ні, адже 
крім цієї статті і норми статті 41 КЗпП передбачають 
такі підстави для окремих категорій працівників, і норми 
деяких спеціальних законів. Підтвердження позиції про 
можливість кваліфікувати звільнення працівника як та-
кого, що не витримав випробування як звільнення з 
ініціативи роботодавця можна віднайти і у законодавст-
ві. Так, стаття 43-1 КЗпП містить норму, відповідно до 
якої розірвання трудового договору з ініціативи влас-
ника або уповноваженого ним органу без згоди вибор-
ного органу первинної профспілкової організації (проф-
спілкового представника) допускається у випадках: 
…незадовільного результату випробування, обумов-
леного при прийнятті на роботу (курсив – С.Ч.). Як 
бачимо законодавець визнав звільнення працівника як 
такого, що не витримав випробування звільненням з 
ініціативи роботодавця. Відповідно, щодо працівників, 
трудовий договір з якими було припинено з цієї підста-
ви, повинно бути дотримано гарантій, передбачених 
законодавством про працю, крім тих, стосовно яких 
встановлено виключення (наприклад, непотрібна згода 
профспілки – стаття 43-1 КЗпП України, не виплачуєть-
ся вихідна допомога – стаття 44 КЗпП України). Інших 
гарантій повинно бути додержано, зокрема, в частині 
заборони звільнення вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років (до шести років – частина 
шоста статті 179), одиноких матерів при наявності ди-
тини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда 
(стаття 184 КЗпП України [5]). Також роботодавцем по-
винно бути дотримано заборони звільнення працівника 
в період його тимчасової непрацездатності, та у період 
перебування працівника у відпустці (частина 3 статті 40 
КЗпП України [5]). На наше переконання право робото-
давця звільнити працівника у зв'язку із незадовільними 
результатами випробування в даному випадку не об-
межується, адже відповідно до частини 3 статті 27 
КЗпП якщо працівник в період випробування був відсу-
тній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 
або з інших поважних причин, строк випробування може 
бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом 
яких він був відсутній. Тобто, роботодавець матиме 
можливість звільнити працівника після його виходу на 
роботу, продовживши строк випробування відповідно 
до правил частини 3 статті 27 КЗпП України.  

Аналіз статей 49, 92, 116, 118 та інших пТК дає під-
стави дійти висновку, що питання про кваліфікацію зві-
льнення працівника як такого, що не витримав випро-
бування та, як наслідок, про розповсюдження гарантій 
при звільненні з ініціативи роботодавця на працівників, 
що звільнені за результатами випробування, залиша-
ються не вирішеними. Хоча частина 1 статті 49 пТК і 
містить норму, відповідно до якої "[р]езультати випро-
бування визначаються роботодавцем" [12], у переліку 
підстав розірвання трудового договору з ініціативи ро-
ботодавця, наведених у статті 92 пТК (статті 98, 104-
108 пТК) така підстава відсутня. Так само у статтях 116 
та 118 пТК відсутні вказівки щодо розповсюдження на 
працівника звільненого за результатами випробування 
гарантій щодо заборони звільнення в період його тим-
часової непрацездатності та звільнення вагітних жінок і 
жінок, які мають дітей. У зв'язку з цим вважаємо, що 
звільнення працівника як такого, що не витримав ви-
пробування, варто передбачити серед підстав звіль-
нення з ініціативи роботодавця та встановити необхід-
ність розповсюдження на таких працівників гарантій 
щодо заборони їх звільнення в період тимчасової не-
працездатності та звільнення вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей, про що внести відповідні доповнення у 
статті 92, 116, 118 пТК. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 
Стаття присвячена аналізу легальных та доктринальных визначень поняття цінного паперу. Автор висвітлює 

основні підходи до визначення правової природи цінних паперів та їх місця в системі об'єктів господарського права.  
Ключові слова: цінні папери, законодавство про цінні папери, правова природа цінного паперу. 

The article is devoted to the analysis of legal and doctrine determinations of concept of securities. An author examines 
substantive provisions to determination of legal nature of securities and their place in the system of objects of economic law. 

Key words: securities, legislation about securities, legal nature of securities. 

Статья посвячена анализу легальных и доктринальных определений понятия ценных бумаг. Автор рассматри-
вает основные подходы к определению правовой природы ценных бумаг и их места в системе объектов хозяйст-
венного права. 

Ключевые слова: ценные бумаги, законодательство про ценные бумаги, правовая природа ценных бумаг. 
 

Питання визначення поняття та юридичної природи 
цінних паперів неодноразово було предметом наукових 
досліджень, однак залишається одним з найбільш диску-
сійних в наукових та практичних дослідженнях правових 
засад створення та функціонування фондового ринку. 
Дослідженню цього питання приділяли увагу в своїх робо-
тах такі вчені правознавці як Мурзін Д.В., Майданник Р.А., 
Назарчук І.Р., Нерсесов Н.О., Онуфрієнко О.І., Панова Л.В., 
Посполітак В.В, Решетіна О.М., Яроцький В.Л. та ін. 

Метою даної статті є дослідження законодавчих та 
доктринальних визначень поняття цінного паперу та 
особливостей його юридичної природи. 

Відповідно до ст. 194 ЦК України цінним папером є 
документ встановленої форми з відповідними реквізи-
тами, що посвідчує грошове або інше майнове право i 
визначає взаємовідносини між особою, яка його випус-
тила (видала), i власником та передбачає виконання 
зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також мо-
жливість передачі прав, що випливають з цього доку-
мента, іншим особам. 

ГК України визначає, що цінним папером є документ 
встановленої форми з відповідними реквізитами, що 
посвідчує грошове або інше майнове право i визначає 
відносини між суб'єктом господарювання, який його 
випустив (видав), i власником та передбачає виконання 
зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також мо-
жливість передачі прав, що випливають з цього доку-
мента, іншим особам (ч. 2 п. 1 ст. 163). Легальні визна-
чення цінного папера, які міститься у п. 1 ст. 194 ЦК 
України та в п. 1 ст. 163 ГК України, є майже тотожними з 
однією лише відмінністю щодо суб'єкта який може випус-
кати (видавати) цінний папір, яка зумовлена розмежу-
ванням сфер правового регулювання обох кодексів. 

Відповідно до ст. 3 Закону від 23.02.2006 р. "Про цін-
ні папери та фондовий ринок" цінні папери  докумен-
ти встановленої форми з відповідними реквізитами, що 
посвідчують грошові або інші майнові права, визнача-
ють взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), 
і власника, та передбачають виконання зобов'язань 
згідно з умовами їх розміщення, а також можливість 
передачі прав, що випливають із цих документів, іншим 
особам. Аналізуючи це визначення слід звернути увагу 
на використання невдалого словосполучення "розміс-
тила (видала)" при визначенні зобов'язаної особи за 
цінним папером. Враховуючи те, що розміщення цінних 
паперів може здійснюватись не тільки емітентом, але і 
андерайтером, який не є зобов'язаною за цінним папе-
ром особою, на підставі відповідного договору з емітен-
том, пропонуємо замінити зазначене словосполучення 
терміном "випустила".  

Цінні папери є титулами власності [32; С.93], що 
представляють капітал. Проте даний капітал не існує в 
подвійній формі, – один раз як капітальна вартість ти-
тулу власності, акцій, і інший раз як капітал, дійсно 

вкладений або такий, що підлягає вкладенню... Капітал 
існує лише в цій останній формі... є лише титул власно-
сті... на додаткову вартість, що реалізовується. На-
справді всі ці папери не що інше, як накопичені вимоги, 
юридичні титули на майбутнє [10; С. 515 –527].  

Капітал, що існує у формі цінних паперів (акцій, об-
лігацій) і приносить дохід їх власникам, називають фік-
тивним капіталом [4; С.5, 14; С. 111, 16; С. 232], титу-
лом (підставою права на майно), тому що цінні папери 
самі по собі не є продуктом праці і вартості не мають [9; 
С. 222]. Зазначений марксистський підхід, поширений в 
науковій літературі в 50 – 90 ті роки минулого сторіччі, 
зазнає змін з виникненням та розвитком ринкових від-
носин. Економісти починають визнавати, що за цінними 
паперами стоїть реальна вартість, яка відображена в 
ціні. Д.М. Кейнс, започаткувавши традицію виведення 
відсотка з грошового ринку, зосередив увагу на цінних 
паперах як активі, що конкурує з грошима, як засобом 
збереження. Для Д.М Кейнса та неокейнсіанців ліквід-
ність була головним критерієм поділу цінних паперів 
дисконтова на вартість яких дорівнює номіналу [26]. 

В економічній теорії цінний папір визначають як: 
 форму існування капіталу, відмінну від його то-
варної, виробничої і грошової форми, яка може пе-
редаватися замість нього самого, обертатись на ри-
нку як товар і приносити дохід [21; С. 9]; 
 документ, що має юридичну силу, складений за 
встановленою формою, що надає його власнику 
стандартизований набір прав по відношенню до 
особи, що випустила цей документ, можливість пе-
редачі даного документа при дотриманні заздале-
гідь обумовлених умов, але без згоди емітентів ін-
шій особі разом зі всім комплексом посвідчених ним 
прав [8; С. 368]; 
 грошовий або товарний документ, що дає їх вла-
снику майнові права і право на одержання певних 
грошових сум, доходів [19; С. 377]; 
 сертифікат, що представляє власність на майно і 
на основі якого може бути здійснена передача або 
реалізація прав на майно [23; С. 251]; 
 джерело формування статутного капіталу АТ і 
фінансування витрат держави, територіально-
адміністративних органів управління, муніципаліте-
тів; форма вкладення грошових коштів фізичними і 
юридичними особами і спосіб набуття ними доходів 
від їх вкладення [15; С. 6]; 
 документарне свідоцтво про участь в капіталі ак-
ціонерного товариства або наданні позики, а також 
довгострокові зобов'язання емітентів виплачувати їх 
власникам дохід у вигляді дивіденду або відсотка 
[25; С. 216]. 
Алексєєв М.Ю. визначає цінний папір як документ, 

що відображує пов'язані з ним майнові права, може 
бути самостійним предметом обігу на ринку та бути 
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об'єктом купівлі-продажу та інших угод, є джерелом 
одержання регулярного чи одноразового прибутку, ви-
ступає різновидом грошового капіталу [2; С. 5]. Визна-
чення достатньо чітке, однак якщо ми будемо застосо-
вувати до предмета, що розглядається всі перераховані 
критерії, ми ризикуємо не визнати цінним папером те, що 
ним безумовно є, натомість, якщо визнавати достатнім 
наявність лише одного критерію, виникне підстава для 
віднесення до цінних паперів ряду інших документів. 

Міркін Я.М. визначає цінні папери як документи 
встановленої форми, що засвідчують участь у корпора-
тивній власності (акції) або про боргове зобов'язання 
[11; С. 5, 3; С. 319]. 

В юридичній літературі також існують різні визначен-
ня поняття цінного паперу. Так, професор Агарков М.М. в 
20-ті роки ХХ століття визначав цінні папери як докумен-
ти, для здійснення прав за якими необхідне їх пред'яв-
лення [1; С. 178]. Однак в наш час таке визначення, по-
перше, занадто розширило б кількість цінних паперів 
(Агарков М.М. відносив до них акції, облігації, векселі, 
чеки, вкладні документи кредитних установ, банківські 
білети, коносамент, складське свідоцтво та ін., тобто 
багато фінансових інструментів, що сьогодні цінними 
паперами не є), а по-друге – ускладнило можливість чіт-
ко підвести під це визначення такі сучасні продукти, як 
бездокументарні цінні папери та похідні цінні папери. 

Г.В. Шершеневич визначав цінний папір як доку-
мент, яким визначається суб'єкт втіленого в ньому май-
нового права [30; С. 60].  

Цінний папір – втілення абстрактного майнового 
права, яке може передаватися від однієї особи до іншо-
го за допомогою передачі самого цінного паперу [6; 
С. 4]. Цінний папір сам по собі не має цінності (не вра-
ховуючи вартості паперу з якого він зроблений та ви-
трат на його випуск) і стає цінним лише завдяки праву, 
що в ньому виражене [13; С. 140]. 

Сутність цінного паперу полягає в особливому пра-
вовому зв'язку між правом на цінний папір (як на доку-
мент) та правом з цінного паперу (можливість реалізу-
вати сукупність прав, посвідчених таким документом) 
[27; С. 242].  

З правом на цінний папір нерозривно пов'язано право 
з цінного паперу, яке уособлює в собі грошове, інше 
майнове право, а у випадках визначений законом і не-
майнове право. Гостюк В.І. у своєму дослідженні відзна-
чає, що система прав, що можуть бути посвідчені цінни-
ми паперами включає окремо або в сукупності речеві, 
зобов'язальні і членські (управлінські) права [5; С.4]. 

Набуття права на цінний папір як документ обумов-
лює набуття і прав з цього цінного паперу, однак мож-
ливість реалізації прав з цінного паперу може потребу-
вати вчинення додаткових формальних процедур. 

Таким чином, цінний папір як об'єкт права є і закріп-
лена законом сукупність майнових прав, що ним посві-
дчуються, і рухоме майно одночасно. Будь-який цінний 
папір характеризується нерозривним зв'язком між пра-
вами на цінний папір та правами, з цінного паперу. В 
цьому полягає дуалістична (подвійна) правова природа 
цінного паперу. Зміст прав, що надаються цінним папе-
ром включає права на цінний папір (речева складова) 
та права з цінного паперу (зобов'язально-правова 
складова) правової природи цінного паперу. 

Дуалістична природа цінних паперів породжує по-
стійний спір в юридичній літературі з приводу відповіді 
на питання: цінний папір – річ чи сукупність прав? Дже-
рела цієї дискусії, на думку Решетіної О.Н. [20; С. 8], у 
неминучому злитті фундаментальних постулатів рома-
но-германської та англосаксонської системи права, зок-
рема, в частині доктрини правової природи речі. Так, 

зокрема, Мурзін Д.В. визначає, що германське право, 
особливо категоричне в цьому питанні, передбачає, що 
речами в значенні закону визнаються лише матеріальні 
предмети (параграф 90 ГГУ) [12; С.70]. В той же час 
американське законодавство прямо поширює речове 
право власності і на права і передбачає, що у власності 
може бути як майно, так і майнові і немайнові права. 
Цивільний кодекс штату Каліфорнія, зокрема, передба-
чає, що у власності можуть бути... всі зобов'язання, 
репутація фірми, товарні марки та знаки [24; С.27].  

Відповідно до чинного законодавства України цінні 
папери є особливим видом майна суб'єктів господарю-
вання (п. 7 ст. 139 ГК України). ЦК України, визнає цінні 
папери одним з об'єктів цивільних прав і прирівнює до 
речей, майна (ст. 177 ЦК України).  

Відповідно до ст. 177 ЦК України об'єктами цивіль-
них прав є речі, у тому числі гроші та цiннi папери, інше 
майно, майнові права, результати робіт, послуги, ре-
зультати інтелектуальної, творчої дiяльностi, iнфор-
мацiя, а також iншi матерiальнi i нематерiальнi блага. 
Таким чином вітчизняне законодавством визнає цінні 
папери, незалежно від форми їх випуску, речами.  

Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого мо-
жуть виникати цивільні права та обов'язки (ст. 179 ЦК 
України). Однак, вступаючи у цивільні правовідносини, 
слід мати на увазі, що у відносинах щодо цінних паперів 
проявляється дуалізм речових (права, що складають 
зміст права власності на цінні папери – володіння, корис-
тування та розпорядження) та зобов'язальних прав (пра-
ва вимоги до особи, що розмістила або видала цінний 
папір) про виконання зобов'язань, які слідують з умов 
розміщення (видачі) цінних паперів. Поєднання речових 
та зобов'язальних прав гармонізовано у законодавчому 
визначенні цінного паперу [29; С. 314]. 

На думку Саватьє Р., право власності, об'єктом яко-
го є безтілесні речі, має велике економічне значення. 
Але абстрактний характер цих речей має і незручності. 
Люди полюбляють фізично володіти належним їм май-
ном. Це неможливо по відношенню до безтілесних ре-
чей, які неможливо сприймати дотиком. Для того, щоб 
надати власнику можливість розпоряджатись ними, 
юридична техніка розробила засоби, завдяки яким абс-
трактні блага уявляються конкретними речами... Всі 
права вимоги, що представляють визначену суму гро-
шей, і всі акції можуть таким же чином втілюватись у 
паперах, створених для того, щоб ці вимоги та акції 
могли брати участь в обігу як тілесні речі. Такими є цінні 
папери [22; С. 108]. 

В цінних паперах право завжди по значимості пер-
винне по відношенню до документу навіть в цінних па-
перах на пред'явника. Саме право визначає цінність 
цінного паперу в сукупності, а документ, що виступає 
носієм цього права, завжди виступає допоміжним ін-
струментом юридичної техніки [22; С. 109].  

Габріель Феліксович відносив цінні папери до рухо-
мих речей, однак вказував на неоднорідність та склад-
ність їх правової природи, зазначаючи, що цінний папір 
є лише там, де є зв'язок між папером та правом: хто 
володіє папером, той має право і може його здійснити, 
хто має право, тому й належить документ [30; С.60]. 

Посполітак В.В. у своїх дослідженнях також підтри-
мує "речеву теорію", зазначаючи, що за своєю право-
вою природою цінні папери традиційно прийнято відно-
сити до речей. На відміну від звичайних речей зазначе-
на властивість цінних паперів визначається не природ-
ними властивостями та кількістю сертифікатів. Сутністю 
цінних паперів є зобов'язальні відносини. Без них не 
існує цінного паперу. Саме єдина зобов'язальна приро-
да цінного паперу дозволяє переводити його з однієї 
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форми в іншу без зміни об'єму прав за цінним папером 
[17; С. 93, 18; С.89]. 

Цінний папір як документ є тим об'єктом на який 
розповсюджуються речеві права. Майновий характер 
цінного паперу дозволив спростити процедуру укла-
дання та виконання угод з цінними паперами. Цінні па-
пери були віднесені до майна ще й тому, що історично 
вони існували у вигляді матеріального об'єкту, тобто 
друкувались на папері , однак на відміну від договору, 
цінний папір став об'єктом правовідносин. Із розвитком 
інформаційних технологій документарні цінні папери 
поступились місцем "електронним" цінним паперам.  

Науковцями виділяється ряд причин віднесення цін-
них паперів до рухомих речей: 

1) цінні папери засвідчували переважне право на 
набуття майнових цінностей – речей у вузькому сенсі 
або грошей; 

2) цінні папери самі існували у вигляді матеріальних 
об'єктів (паперових документів); 

3) між цінними паперами і засвідчуваними ними 
правами існував тісний взаємозв'язок; 

4) зв'язок цей носив такий характер, що спосіб пе-
редачі прав, засвідчених цінним папером, мав очевидну 
схожість з одним із способів передачі речевих прав (і те 
і інше може здійснюватись шляхом матеріального 
предмету – документа або речі відповідно) [7; С. 61]. 

Основоположною ланкою в законодавчому регулю-
ванні була мета, заради якої створювались ті або інші 
правові конструкції. Спочатку мета створення такої 
конструкції, як цінні папери, виражалась в підвищенні 
оборотоздатності прав. Але розвиток цивільного оборо-
ту, що слідував за стрімким науково-технічним прогре-
сом, терміново потребував модифікації подібних об'єк-
тів цивільних прав. В результаті науковці заткнулись з 
феноменом: цінні папери не втративши в своїй суті 
специфіки прав, що надаються, втратили спосіб офор-
млення або легітимації цих прав в цивільному та госпо-
дарському обороті, який фактично і визначав особли-
вість останніх як спеціального інституту. Але прагнення 
зберегти за бездокументарними цінними паперами таку 
ознаку, як підвищена оборотоздатність, призводить до 
прагнення на практиці зберегти елементи речевої при-
роди при їх фактичній відсутності, що веде до сприй-
няття ідеї специфічної фікції – абстрактного документа, 
що надає права [20; С. 4].  

Бездокументарні цінні папери у зв'язку з втратою 
паперового носія остаточно втратили схожість з одним 
із способів передачі речових прав; втрачається безпо-
середній зв'язок між документом і засвідченим в ньому 
правом, а виникає принципово новий зв'язок між ідеа-
льно існуючою абстракцією і правами, що надаються. 

Відмінності інструментальної природи цінних паперів і 
сутності рухомих речей постають при їх порівнянні як 
об'єктів зовнішнього матеріального світу. Речі мають 
матеріально-речеву просторову форму і здатні задово-
льняти ті чи інші потреби людей за рахунок використання 
їх природних корисних властивостей. Цінні папери мо-
жуть і не набувати матеріально-речевої просторової фо-
рми (бездокументарна форма випуску). Тоді вони забез-
печують правовий інтерес до них властивостями суто 
юридичного характеру – як інструмент закріплення, по-
свідчення і забезпечення реалізації відповідного майно-
вого права. В юридичній науці обґрунтовується точка 
зору що папір (документ) визнається цінним не з огляду 
на його природні властивості, а тому, що він підтверджує 
право його володільця на певні матеріальні блага (речі, 
гроші, дії третіх осіб, інші цінні папери) [28; С.137].  

Права на рухомі та нерухомі речі найчастіше вини-
кають на підставі договорів або односторонніх право-

чинів, але ніколи цивілістичні інструменти, що забезпе-
чують виникнення прав на речі, не набувають характе-
ру об'єктів цивільних прав. Щодо більшості рухомих 
речей, то сама річ визначає її фактичного володільця як 
власника. Адже чинне законодавство виходить з презу-
мпції правомірності володіння річчю поки не доведено 
інше. Виключення складають нерухомі речі та речі, об-
межені в обігу, реалізація прав на які потребує посвід-
чення правовстановлюючими документами. 

Правовстановлюючі документи мають як спільні ри-
си так і відмінності. Об'єднує їх те, що вони є інструмен-
том посвідчення відповідних категорій майнових прав. 
Відмінності полягають в тому, що по-перше, правовста-
новлюючі документи, на відміну від документарних цін-
них паперів, не є оборотоздатними, а по-друге, кожна 
зміна власника відповідного об'єкта нерухомості викли-
кає необхідність оформлення нових правовстановлюю-
чих документів, що для цінних паперів, де законодавст-
вом встановлені відповідні особливості фіксації факту 
зміни управомоченої особи (наприклад, шляхом здійс-
нення індосаменту), не характерно [31; С. 137].  

Споживча цінність речей заснована на їх природних 
(фізичних) властивостях, що забезпечують задоволен-
ня тих чи інших потреб людей. З огляду на це речі мо-
жуть бути повноцінними об'єктами речевих прав, зок-
рема, основного з них – права власності. Специфіка 
права власності на цінні папери, як зазначає Яроцький 
В.Л., полягає в тому, що законодавче встановлення 
можливості набуття права власності на цінний папір 
(випущений як у документарній, так і бездокументарній 
формі) як правовий титул, що встановлює і підтверджує 
надалі відповідне майнове право, є прикладом викори-
стання правових фікцій у правовому регулюванні емі-
сійно-посвідчувальних відносин. Фікція речі, встановле-
на щодо цінного паперу – документа, що посвідчує 
майнові та інші права, дає змогу додати заснованим на 
його оформленні і емісії правовим зв'язкам рис абсолю-
тних правовідносин [31; С. 139]. 

Механізм здійснення права володіння і розпоря-
дження цінними паперами практично збігається з по-
рядком реалізації аналогічних правомочностей стосов-
но речей, а тому реалізується в межах абсолютних 
правовідносин. Однак здійснення права користування 
цінним папером неможливе без звернення права вимо-
ги до емітента, а тому воно може бути реалізоване ли-
ше в межах відносних (зобов'язальних) правовідносин.  

Крім того, завдяки встановленому законодавством 
тісному правовому зв'язку посвідченого цінним папером 
майнового права і власне документа як об'єкта речових 
прав власник набуває цілого ряду додаткових переваг, 
не характерних для зобов'язальних відносин. Їх реалі-
зація забезпечується специфічним набором прийомів і 
способів правового регулювання, закріплених положен-
нями речового, зобов'язального права і спеціального 
законодавства про цінні папери, органічно поєднаних у 
межах їх єдиного правового режиму. 

Значно відрізняються моменти виникнення права 
власності на цінний папір в документарній формі та річ. 
Крім того, фізична загибель речі завжди припиняє її 
існування як об'єкта права, тоді як права на втрачений 
(знищений) цінний папір у документарній формі можуть 
бути відновлені. 

Вищезазначені положення ілюструють теоретичну 
необґрунтованість беззастережного віднесення цінних 
паперів до речей. Норми, що визначають правовий ре-
жим речей застосовуються до цінних паперів у випад-
ках передбачених законодавством та з урахуванням 
особливостей дуалістичної (речевої та зобов'язально 
правової одночасно) правової природи цінних паперів. 
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У даному дослідженні авторкою було запропонова-
но аналіз діючої нормативноправової бази та спеціа-
льних юридичних досліджень в сфері визначення по-
няття та юридичної природи цінних паперів. Перспекти-
ви подальших досліджень окресленої проблематики 
пов'язані з дослідженням ознак цінного паперу, визна-
ченням поняття сурогатів цінних паперів та внесенням 
пропозиції щодо удосконалення норм Закону України 
від 23.02.2006р. "Про цінні папери та фондовий ринок". 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 
Зроблено загальний аналіз розвитку законодавства України в сфері товарного сільськогосподарського виробниц-

тва, виділено головні етапи в його нормативно-правовому регулюванні та основні тенденції розвитку, виявлені не-
доліки та запропоновані можливі шляхи вдосконалення чинного законодавства з питань товарного сільськогоспо-
дарського виробництва.  

Ключові слова: товарне сільськогосподарське виробництво, законодавство про товарне сільськогосподарське 
виробництво, сільськогосподарські товаровиробники, сільськогосподарська продукція, державна аграрна політика 
України. 

Проведен общий анализ развития законодательства в сфере товарного сельскохозяйственного производства, 
определены основные этапы в его нормативно-правовом регулировании и основные тенденции, выявлены недоста-
тки и предлагаются возможные пути совершенствования существующего законодательства по вопросам сельско-
хозяйственного производства.  

Ключевые слова: товарное сельскохозяйственное производство, законодательство о товарном сельскохозяйс-
твенном производстве, сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственная продукция, государс-
твенная аграрная политика Украины. 

General analysis of the Ukrainian legislation development in the trade agricultural production sphere has been made; the 
main stages of its legal regulation and substantial tendencies of its development have been determined; legislation defects have 
been detected and possible ways of the current trade agricultural production legislation improvement have been suggested. 

Key words: trade agricultural production, trade agricultural production legislation, agricultural producers, agricultural 
products, Ukrainian state agricultural policy. 

 
У забезпеченні ефективного розвитку сільського го-

сподарства в сучасних умовах реформування земель-
них та аграрних відносин, інтеграційних процесів важ-
ливу роль відіграє аграрне та пов'язані з ним інші галузі 
національного законодавства. 

Окремі питання ефективності аграрного законодавства 
досліджували в своїх працях Носік В.В., Погрібний О.О., 
Семчик В.І., Статівка А.М., Титова Н.І., Уркевич В.Ю., 
Янчук В.З. та інші вчені. Між тим, законодавство України 
в сфері товарного сільськогосподарського виробництва 
предметом спеціального дослідження не було. 

В зв'язку з цим, залишається актуальним аналіз 
розвитку законодавства України в сфері товарного 
сільськогосподарського виробництва, виділення голо-
вних етапів в його нормативно-правовому регулюванні 
та основних тенденцій розвитку, виявлення недоліків та 
визначення можливих шляхів вдосконалення чинного 
законодавства з питань товарного сільськогосподарсь-
кого виробництва. 

Із здобуттям Україною незалежності законодавство, 
що регулює відносини в сфері господарської діяльності 
в АПК, розвивається досить динамічно. Так, на законо-
давчому рівні закріплено пріоритетність розвитку сіль-
ського господарства, визначено правове становище 
сільськогосподарських товаровиробників – колективних 
сільськогосподарських підприємств, фермерських гос-
подарств, сільськогосподарських кооперативів, особис-
тих селянських господарств. Прийнято низку законода-
вчих актів, які регулюють порядок ведення сільськогос-
подарського виробництва в окремих галузях тваринни-
цтва (закони України "Про племінну справу в тваринни-
цтві"3, "Про бджільництво", "Про молоко і молочні про-
дукти" тощо) та рослинництва (закони України "Про 
насіння і садивний матеріал", "Про державне регулю-
вання виробництва та реалізації цукру", "Про виноград 

                                                           
3 В статті використано нормативно-правові акти з офіційного 

веб- сайту Верховної Ради України [Електронний ресурс] (код 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua). 
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та виноградне вино" та ін.), виконання робіт та надання 
послуг в сфері сільського господарства (закони України 
"Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобу-
дування для агропромислового комплексу", "Про сіль-
ськогосподарську дорадчу діяльність", "Про систему 
інженерно-технічного забезпечення агропромислового 
комплексу України" та ін.). 

Правові норми, що регулюють суспільні відносини в 
сфері товарного сільськогосподарського виробництва, 
знаходять своє вираження в нормативно-правових актах 
різного рівня, які мають чітко виражену специфіку, зумо-
влену особливостями сільськогосподарського виробниц-
тва, і складають "одну з підсистем аграрного законодав-
ства, в якій є окремі компактні законодавчі комплекси, 
об'єднані цільовим призначенням" [1, с. 210].  

Становлення національного аграрного законодавст-
ва про товарне сільськогосподарське виробництво 
пройшло ряд етапів, кожен з яких характеризується 
певними новаціями у правовому регулюванні. 

Перший етап (1990-1992 роки) – розпочинається з 
прийняттям Закону Української РСР "Про пріоритетність 
соціального розвитку села та агропромислового компле-
ксу в народному господарстві" від 17 жовтня 1990 р., 
який мав стати правовою основою для забезпечення 
пріоритетності соціального розвитку села та агропроми-
слового комплексу. В ньому вперше на законодавчому 
рівні було закріплено основні засади товарного сільсько-
господарського виробництва в Україні. Так, агропромис-
ловим товаровиробникам гарантується самостійність у 
визначенні напряму виробничої діяльності та право по-
вної власності на свою продукцію, їм надається право на 
добровільне (на договірній основі) прийняття державного 
замовлення на продукцію чи на вільну торгівлю, крім 
випадків, передбачених законодавством. Подібні правові 
норми знайшли своє закріплення в законодавчих актах, 
якими було визначено правове становище сільськогос-
подарських товаровиробників – в законах України "Про 
підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р., "Про гос-
подарські товариства" від 19 вересня 1991 р., "Про се-
лянське (фермерське) господарство" від 20 грудня 
1991 р., "Про колективне сільськогосподарське підпри-
ємство" від 14 лютого 1992 р. 

В цей період було прийнято Земельний кодекс Украї-
ни, Закони України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. та 
"Про форми власності на землю" від 30 січня 1992 р., яки-
ми визначено загальні засади використання землі та май-
на для ведення господарської діяльності, в тому числі і в 
сільському господарстві; законодавчо врегульовано поря-
док ведення підприємницької діяльності (Закон України 
"Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р.) тощо. 

Для цього етапу розвитку законодавства характер-
ним є перехід до ринкових умов ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на основі прива-
тизації землі та цілісних майнових комплексів. На думку 
М. В. Шульги, саме стан продовольчої безпеки виступав 
однією з передумов проведення земельної реформи [2, 
с.28]. Але, як зазначає П. Ф. Кулинич, поряд з позитив-
ними результатами, реформування земельних відносин 
у сільському господарстві призвело й до негативних 
наслідків, зокрема до надмірного роздрібнення сільсь-
когосподарського земельного фонду країни, що негати-
вно позначилося як на розвитку сільськогосподарського 
виробництва, так і на якісному стані ґрунтів [3, с.15-16]. 

Незважаючи на проголошену незалежність України 
питання, безпосередньо пов'язані зі здійсненням діяль-
ності в основних галузях сільського господарства – в 
сфері рослинництва і тваринництва, продовжували ре-
гулюватись законодавством УРСР. Сферою підзаконно-
го правового регулювання залишались питання збуту 

сільськогосподарської продукції, ціноутворення, матері-
ально-технічного забезпечення тощо. 

Принципи функціонування держави на той період ви-
явилися не пристосованими до нових соціально-
економічних умов і, врешті-решт, стали суттєвою пере-
шкодою на шляху ринкових перетворень. Нехтуючи закрі-
пленими на рівні законів гарантіями господарської діяль-
ності, підзаконні нормативно-правові акти базувались на 
застарілих командно-адміністративних принципах.  

Започатковане реформування аграрного сектора 
економіки України об'єктивно супроводжувалось акти-
вним законотворчим процесом, спрямованим на пра-
вове поле перетворень. Як зазначає В.І. Семчик [4, 
с.76], у законодавчому плані виникла потреба у при-
йнятті ряду уніфікованих законів, спрямованих на інте-
грацію правового регулювання аграрних відносин з 
метою побудови цілісної органічної системи внутрі-
шньо комплексних нормативно-правових актів, наді-
лених єдиним правовим змістом.  

Другий етап розвитку законодавства в сфері товар-
ного сільськогосподарського виробництва (з 1992 р. до 
1999 р.) характеризується прийняттям інтегрованих 
(уніфікованих) законодавчих актів, які спрямовані на 
регулювання відносин в основних галузях сільського 
господарства – рослинництві та тваринництві. За пред-
метом регулювання умовно можна виділити такі групи 
нормативно-правових актів, що стосуються товарного 
сільськогосподарського виробництва:  

1) в сфері рослинництва: а) законодавство про селе-
кцію, насінництво та розсадництво, основу якого склада-
ють Закони України "Про охорону прав на сорти рослин" 
від 21 квітня 1993 р., "Про насіння" від 15 грудня 1993 р.; 
б) законодавство про захист сільськогосподарських рос-
лин (Закон України "Про карантин рослин" від 30 червня 
1993 р.; Закон України "Про захист рослин" від 14 жовтня 
1998 р.); в) законодавство про безпечність та якість сіль-
ськогосподарської продукції рослинного походження (За-
кон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини" від 23 грудня 1997 р.); г) законо-
давство про меліорацію земель, захист ґрунтів від вітро-
вої та водної ерозії (Закон України "Про пестициди і аг-
рохімікати" від 2 березня 1995 р.). 

2) в сфері тваринництва: а) законодавство про ве-
теринарну медицину (Закон України "Про ветеринарну 
медицину" від 25 червня 1992 р.); б) законодавство про 
розвиток племінної справи у тваринництві (Закон Украї-
ни "Про племінне тваринництво" від 15 грудня 1993 р. ); 
в) законодавство про безпечність та якість сільськогос-
подарської продукції тваринного походження (Закон 
України "Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини" від 23 грудня 1997 р.). 

Третій етап (умовно можна визначити з 1999 р. до 
2002 р.) – започатковано прийняття законодавчих актів 
диференційованого характеру, спрямованих на регу-
лювання відносин, що виникають в конкретній галузі 
сільськогосподарського виробництва. Зазначена тенде-
нція розвитку законодавства збереглась дотепер.  

В цей період почались формуватись такі законодав-
чі інститути: 1) в рослинництві: а) законодавство про 
регулювання бурякоцукрового комплексу (Закон Украї-
ни "Про державне регулювання виробництва і реаліза-
ції цукру" від 17 червня 1999 р.); б) законодавство про 
регулювання виробництва олійних культур (Закон Укра-
їни "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння 
деяких видів олійних культур" від 10 вересня 1999 р.); 
в) законодавство про розвиток зернового господарства 
(Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 
4 липня 2002 р.); г) законодавство про розвиток садів-
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ництва і виноградарства (Закон України "Про виноград 
та виноградне вино" від 16 червня 2005 р.); 

2) в тваринництві: а) законодавство про розвиток 
бджільництва (Закон України "Про бджільництво" від 
22 лютого 2000 р.); б) законодавство про розвиток 
рибництва (Закони України "Про рибу, інші водні живі 
ресурси та харчову продукцію з них" від 6 лютого 
2003 р., "Про Загальнодержавну програму розвитку 
рибного господарства України на період до 2010 року" 
від 19 лютого 2004 р.). 

Частково врегульовано суспільні відносини в галузі 
птахівництва, скотарства, вівчарства та конярства. За-
конодавство про розвиток інших галузей тваринництва 
знаходиться на стадії формування. 

Четвертий етап ( з 2002 р. до цього часу) – характе-
ризується, поряд із збереженням диференційованого 
підходу до правового регулювання сільськогосподарсь-
кого виробництва, активізацією законотворчого процесу 
в сфері гармонізації чинного аграрного законодавства 
до вимог Світової організації торгівлі та Європейського 
Союзу. Державна аграрна політика України, відповідно 
до Закону України "Про основні засади державної агра-
рної політики на період до 2015 року" базується на на-
ціональних пріоритетах і враховує необхідність інтегра-
ції України до Європейського Союзу та світового еко-
номічного простору. 

З метою забезпечення виконання в Україні вимог 
директив Європейського Союзу та гармонізації станда-
ртів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосані-
тарних норм з міжнародними та європейськими вимо-
гами на сільськогосподарську продукцію за даний пері-
од були прийняті наступні закони України: "Про охорону 
прав на сорти рослин" від 17 січня 2002 р., "Про каран-
тин рослин" від 3 квітня 2003 р в редакції Закону від 
19 січня 2006 р.; "Про внесення змін до Закону України 
"Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння 
деяких видів олійних культур" від 7 липня 2005 р.; "Про 
безпечність та якість харчових продуктів" в редакції 
Закону від 6 вересня 2005 р.; "Про внесення змін до 
Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу 
худобу та шкіряну сировину" від 16 листопада 2006 р.; 
"Про ветеринарну медицину" в редакції Закону від 
16 листопада 2006 р. та ін.  

Дослідження основних етапів становлення та розви-
тку законодавства про товарне сільськогосподарське 
виробництво дозволяють виділити такі його основні 
тенденції як, уніфікація правового регулювання товар-
ного сільськогосподарського виробництва, диференціа-
ція законодавства про товарне сільськогосподарське 
виробництво, активізація законотворчого процесу в 
сфері гармонізації та адаптації чинного аграрного зако-
нодавства до вимог СОТ та ЄС.  

Характерними особливостями нормативно-правових 
актів, що регулюють товарне сільськогосподарське ви-
робництво, є: 

1) Збереження рекомендаційної нормотворчості, 
зумовленої залежністю сільськогосподарського вироб-
ництва від природно-кліматичних умов, зональними 
особливостями ведення сільськогосподарського вироб-
ництва та підвищеним виробничим ризиком. Це дозво-
ляє суб'єктам господарювання вільно реалізовувати 
господарську самостійність та підприємницьку ініціати-
ву. Зокрема, велика кількість нормативних актів розро-
бляється спільно з Українською Академією аграрних 
наук і містить науково обґрунтовані рекомендації щодо 
методів і способів господарювання.  

2) Законодавство про товарне сільськогосподарське 
виробництво має комплексний характер. Відносини, які 
виникають в цій сфері господарювання, як правило, не 

обмежуються лише аграрною сферою економіки. Це 
знаходить свій прояв у використанні правових норм, які 
одночасно є джерелами аграрного права та інших галу-
зей права (господарського, цивільного, фінансового, 
земельного, екологічного тощо); 

3) Цільова спрямованість товарного сільськогоспо-
дарського виробництва, використання в якості основно-
го засобу виробництва землі та інших природних ре-
сурсів зумовлюють переважання в нормативно-
правових актах публічно-правових методів правового 
регулювання відносин в сільському господарстві. Зок-
рема, на сучасному етапі значно посилено державний 
ветеринарний контроль та нагляд, 80 відсотків змін в 
Законі України "Про ветеринарну медицину" відведено 
саме цьому питанню. В сфері сільськогосподарського 
виробництва окремі види господарської діяльності під-
лягають ліцензуванню. Крім ліцензування господарської 
діяльності в сільському господарстві застосовуються і 
інші заходи публічно-правового регулювання (патенту-
вання, державна атестація, сертифікація тощо); 

4) Враховуючи вищезазначені риси законодавства у 
сфері товарного сільськогосподарського виробництва, 
зростає роль норм процедурного характеру, які визна-
чають порядок ліцензування певних видів господарсь-
кої діяльності в сільському господарстві, порядок про-
ведення атестації виробників сільськогосподарської 
продукції, порядок проходження конкурсного відбору на 
виконання окремих державних програм та поставки 
продукції для державних потреб тощо;  

5) Регулятивні норми законодавства у сфері товар-
ного сільськогосподарського виробництва, які встанов-
люють певні права та обов'язки учасників правовідно-
син, майже не забезпечені охоронними нормами, що не 
сприяє неухильному дотриманню чинного законодавст-
ва. Наприклад, недотримання сільськогосподарськими 
товаровиробниками Плану породного районування бджіл 
не тягне ніякої відповідальності. Розділи законодавчих 
актів, присвячені відповідальності за порушення законо-
давства з питань насінництва та розсадництва (Розділ 7, 
ст. 35 Закону України "Про насіння і садивний матеріал"), 
зернового виробництва (Розділ 12, ст. 82 Закону України 
"Про зерно та ринок зерна"), ветеринарно-санітарного та 
епізоотичного благополуччя (Розділ 15, ст. 104 Закону 
України "Про ветеринарну медицину"), безпечності та 
якості сільськогосподарської продукції (Розділ 10, ст. 59 
Закону України "Про безпечність та якість харчових про-
дуктів") мають надто загальний характер, а отже, змо-
жуть мінімально впливати на формування належної пра-
восвідомості у відповідних суб'єктів;  

6) Враховуючи особливості сільськогосподарського 
виробництва як специфічного виробничого процесу, 
законодавство у сфері господарської діяльності в АПК 
характеризується наявністю великої кількості норм 
технічного характеру, які стосуються технології виро-
щування сільськогосподарських культур (удосконален-
ня землекористування, оптимізація структури посівних 
площ, освоєння науково-обґрунтованих сівозмін, вибір 
кращих попередників та ін.), виробництва продукції 
тваринництва, рибного господарства та лісового госпо-
дарства. Виробництво сільськогосподарської продукції 
пов'язано з дотриманням норм державних стандартів 
та технічних умов (ТУ). Невідповідність вітчизняних 
державних стандартів європейським є однією з основ-
них причин гальмування експорту сільськогосподарсь-
кої продукції до країн Європейського Союзу. При цьому, 
переважна більшість державних стандартів та техніч-
них умов приймалась ще за часів Радянського Союзу.  

7) Дослідження нормативно-правового регулювання 
у цій сфері дозволяє констатувати, що регламентація 



~ 42 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

 

відносин щодо товарного сільськогосподарського виро-
бництва здійснюється сьогодні за допомогою різних за 
формою законодавчих та підзаконних актів. При цьому, 
для законодавства про товарне сільськогосподарське 
виробництво характерним є відсутність єдиного ком-
плексного нормативно-правового акту, який би ви-
значав поняття товарного сільськогосподарського ви-
робництва, його зміст, коло об'єктів та суб'єктів право-
відносин, що виникають, види товарного сільськогоспо-
дарського виробництва та особливості їх ведення.  

В сучасних умовах кодифікація аграрного законо-
давства є однією з тенденцій розвитку та вдосконален-
ня чинного законодавства. Як зазначає Носік В.В. [5, 
с. 18] в сучасних умовах існує об'єктивна потреба сис-
тематизації і кодифікації прийнятих законодавчих та 
інших нормативно-правових актів з питань сільського 
господарства та інших галузей агропромислового ком-
плексу, оскільки: чинне аграрне законодавство України 
має низьку ефективність; прийняті закони та інші зако-
нодавчі акти потребують узгодження з Конституцією 
України; вступ до СОТ зобов'язує узгодити принципи, 
норми, стандарти у сфері регулювання аграрних відно-
син з урахуванням вимог щодо адаптації аграрного за-
конодавства до системи Європейського права; велике 
коло суспільних відносин у сільському господарстві та 
інших галузях АПК регулюються указами Президента 
України; правові норми багатьох законів мають декла-
ративний і бланкетний характер і тому не виконуються 
на практиці; аграрно-правові норми вміщено у загаль-
них законах щодо власності, приватизації, оподатку-
вання тощо; у структурі аграрного законодавства вели-
ка кількість відомчих нормативно-правових актів; при-
йняття Закону України "Про основні засади державної 

аграрної політики на період до 2015 року" зумовлює 
необхідність розробки нових підходів до законодавчого 
забезпечення реалізації такої політики у майбутньому. 

Погоджуючись в цілому з думкою про необхідність 
прийняття кодифікованого акта у формі Аграрного ко-
дексу, окремим розділом якого має регламентуватись 
товарне сільськогосподарське виробництво, необхідно 
зазначити, що на сучасному етапі розвитку аграрних 
відносин доцільним є розробка та прийняття Закону про 
товарне сільськогосподарське виробництво, який би 
забезпечував створення правових умов для реалізації 
суб'єктивного права громадян на ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на працю та вибір 
професії, роду трудової діяльності в сільському госпо-
дарстві, гарантування безпечності сільськогосподарсь-
кої продукції, раціональне та ефективне використання 
земель сільськогосподарського призначення та інших 
природних ресурсів. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Статтю присвячено проблемам державного регулювання посередництва в сфері господарювання. Визначено по-
няття державного регулювання посередницької діяльності в сфері господарювання, основні засоби регулюючого 
впливу держави на посередницьку діяльність. Особливу увагу приділено питанням ліцензійного режиму провадження 
окремих видів посередницької діяльності, визначення напрямків вдосконалення державного регулювання посередни-
цької діяльності, інституту саморегулювання діяльності посередників, а також державному контролю за господар-
ською діяльністю посередників. 

Ключові слова: посередництво, посередницька діяльність, державне регулювання посередництва, ліцензування 
посередництва, державно-правовий вплив на посередницьку діяльність, державний контроль за діяльністю посеред-
ників, саморегулювання діяльності посередників.  

Статья посвящена проблемам государственного регулирования посредничества в сфере хозяйствования. Опре-
делено понятие государственного регулирования посреднической деятельности в сфере хозяйствования, основные 
средства регулирующего влияния государства на посредническую деятельность. Особое внимание уделено вопро-
сам лицензионного режима ведения отдельных видов посреднической деятельности, определению направлений усо-
вершенствования государственного регулирования посреднической деятельности, институту саморегулирования 
деятельности посредников, а также государственному контролю над хозяйственной деятельностью посредников.  

Ключевые слова: посредничество, посредническая деятельность, государственное регулирование посредничес-
тва, лицензирование посредничества, государственно-правовое влияние на посредническую деятельность, государ-
ственный контроль за деятельностью посредников, саморегулирование деятельности посредников.  

This article is dedicated to problems of state regulation of mediation in economical field. Notion of state regulation of 
mediation in economical field has been determined, as well as notion of main means of regulation influence of state on 
economical activity. Special attention has been given to issues of license regime for conducting of certain kinds of mediation 
activity, issues of determination of direction of improvement of state regulation of mediation activity, issues of institution of self-
regulation of mediators' activity, as well as state control on economical activity of mediators. 

Key words: mediation, mediation activity, state regulation of mediation, licensing of mediation, state and legal influence on 
mediation activity, state control on activity of mediators, self-regulation of activity of mediators. 

 
Ефективність здійснення посередницької діяльності 

в сфері господарювання досить часто залежить не тіль-
ки від здібностей та фінансових можливостей підпри-
ємців – посередників, а й від ефективної діяльності ор-
ганів законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів, від 
належного законодавчого і нормативно-правового за-
безпечення діяльності суб'єктів господарювання – по-
середників. Цілями державного регулювання ринку по-

середницьких послуг є: проведення єдиної та ефектив-
ної державної політики в сфері посередницьких послуг; 
захист інтересів осіб, що є споживачами посередниць-
ких послуг (замовниками, послугоотримувачами); ство-
рення сприятливих умов для створення та функціону-
вання ринку посередницьких послуг; забезпечення рів-
них можливостей для доступу на ринок посередницьких 
послуг, а також захисту прав учасників цього ринку; 
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додержання учасниками ринку посередницьких послуг 
вимог законодавства та нормативних актів; запобігання 
монополізації та створення умов учасниками розвитку 
добросовісної конкуренції на ринку посередницьких 
послуг; контроль за прозорістю та відкритістю ринку 
посередницьких послуг; сприяння ознайомленню з до-
свідом правового регулювання та організації ринку посе-
редницьких послуг в Європі та в світі. Практика правово-
го регулювання посередницької діяльності вказує на не-
обхідність глибокого розуміння і всебічного врахування 
всього нового, що відбувається сьогодні як в нашій дер-
жаві, так і за її межами. Це стосується як правових засад 
здійснення посередницької діяльності в сфері господа-
рювання взагалі, так і діяльності посередників в окремих 
сферах господарювання (в сфері туризму, страхування, 
на товарній біржі, на ринку цінних паперів тощо).  

Питанню державного регулювання господарської ді-
яльності присвячено праці таких авторів, як: 
Т.Кравцова, О. Рябченко, А.Бейкун, В.Красовська, 
С.Н.Ревина, Е.Е.Бекірова та ін. В той же час не є дослі-
дженим питання спеціального державного регулювання 
посередницької діяльності як специфічного різновиду 
господарської діяльності.  

Метою даної публікації є висвітлення питань саме 
спеціального державного регулювання посередництва 
в сфері господарювання, в т.ч. ліцензування окремих 
видів посередницької діяльності.  

Державне регулювання – це система заходів зако-
нодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, 
які здійснюють органи та суспільні організації, яким за-
конодавством надано повноваження з питань розвитку 
економіки з метою стабілізації і підтримки пріоритетних 
напрямів економічної (господарської) діяльності та 
створення сприятливих умов для розвитку господарсь-
кого комплексу, тобто це вплив державних органів або 
посадових осіб за допомогою системи правових заходів 
на юридичних та фізичних осіб, які мають статус суб'єк-
тів господарювання, щодо вирішення суспільних по-
треб, проблем господарського життя країни в цілому, 
задоволення публічних інтересів. Предметом держав-
ного регулювання є відносини між державними орга-
нами або посадовими особами і суб'єктами господарю-
вання, завдяки яким і через які формуються державно-
управлінські впливи. З наведеного визначення держав-
ного регулювання вбачається, що тільки на законодав-
чому рівні державні органи в межах встановлених зако-
ном повноважень можуть забезпечити економічну ста-
більність в Україні. Ці заходи в основному полягають в 
підвищенні ефективності державного регулювання та 
державного управління. Із розвитком ринкових відносин 
змінюється характер державного управління. Зміцнення 
державності, розвиток господарської (в т.ч. і посеред-
ницької) діяльності в Україні неможливе буз створення 
оптимальної системи державного управління. Функції 
державного управління показують як, яким способом, у 
процесі яких взаємозв'язків із суспільством держава їх 
здійснює. Щодо співвідношення понять "державне ре-
гулювання" та "державне управління", слід відмітити, 
що вони тісно пов'язані між собою, тобто державне ре-
гулювання залежить від характеру державного управ-
ління і змінюється із розвитком ринкових відносин. Ре-
зультативність державного регулювання залежить, на-
самперед, від дієвості державного управління, в основу 
якого покладено чіткий розподіл повноважень і відпові-
дальності між органами влади і управління.  

Державна регуляторна політики в сфері господар-
ської діяльності – це напрям державної політики, спря-
мований на вдосконалення правового регулювання 
господарських відносин, а також адміністративних від-

носин між регуляторними органами та іншими органами 
державної влади та суб'єктами господарювання, недо-
пущення прийняття економічно недоцільних і неефек-
тивних регуляторних актів, зменшення втручання дер-
жави у діяльність суб'єктів господарювання й усунення 
перешкод для розвитку господарської діяльності в ме-
жах, у порядку та у спосіб, визначених Конституцією 
України і законами України. Державне регулювання 
господарської діяльності є напрямом державної політи-
ки, спрямованим на вдосконалення правового регулю-
вання господарських відносин, а також адміністратив-
них відносин між регуляторними органами або іншими 
органами державної влади та суб'єктами господарю-
вання, недопущення прийняття економічно недоцільних 
та неефективних регуляторних актів, зменшення втру-
чання держави у діяльність суб'єктів господарювання та 
усунення перешкод для розвитку господарської діяль-
ності, що здійснюється в межах, у порядку та способом, 
встановленим Конституцією та законами України. Дер-
жавне регулювання як елемент державного впливу на 
підприємництво реалізується використанням регуляти-
вних повноважень, наданих відповідним державним 
органам. Така діяльність здійснюється за допомогою 
системи правових засобів регулятивного, нормативно-
організаційного впливу на суб'єктів господарювання. 
Своєрідністю такого регулювання є те, що воно має 
цілеспрямований, організований, результативний хара-
ктер. Державне регулювання посередницької діяльності 
є діяльністю держави в особі її органів, спрямованою на 
забезпечення публічних інтересів шляхом використання 
засобів взаємодії у регулюванні посередницьких право-
відносин. Підставою державного регулювання посеред-
ництва є необхідність забезпечення реалізації й охоро-
ни публічних (державних і суспільних) інтересів, а також 
державного контролю над процесом підготовки регуля-
торних актів і відстеження діючих державних регулю-
вань як в органах виконавчої влади, так і в інших орга-
нах державної влади. Державне регулювання посеред-
ницької діяльності – це шляхи впливу держави на про-
цес господарювання суб'єктів посередницьких право-
відносин за допомогою правових норм. Державне регу-
лювання посередницької діяльності в сфері господа-
рювання – це також здійснення державою комплексних 
заходів щодо впорядкування, контролю, нагляду за по-
середницькою діяльністю у сфері господарювання та 
запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. 
Для досягнення зазначених результатів держава засто-
совує різноманітні засоби і механізми регулювання. 
Основними засобами регулюючого впливу держави на 
посередницьку діяльність є: 1) засоби тарифного ре-
гулювання, – до них належать регулювання цін і тари-
фів, встановлення різних видів мит, зборів та інших 
загальнообов'язкових платежів, надання інвестиційних, 
податкових та інших пільг, дотацій, компенсацій, вста-
новлення штрафних санкцій за порушення правил здій-
снення посередницької діяльності, особливо в сфері 
зовнішньоекономічного господарювання; 2) засоби не-
тарифного регулювання, яким охоплюється комплекс 
таких засобів, як ліцензування, патентування, сертифі-
кація, стандартизація, застосування нормативів та лімі-
тів, встановлення індикативних цін тощо. Основними 
важелями правового регулювання, що використову-
ються державою у сфері господарювання, є: 1) дозвіл – 
надання суб'єктам господарювання права здійснювати 
певні особисті активні дії; 2) заборона – покладення на 
учасників господарювання обов'язку утримуватися від 
здійснення певних дій, визначених правовими нормами; 
3) позитивне стимулювання – покладання на суб'єктів 
господарської діяльності обов'язку до активної поведін-
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ки. Для визначення оптимального рівня правових засо-
бів щодо правового регулювання господарських відно-
син законодавець, по-перше, обирає правові стимули 
та обмеження, які придатні для регулювання існуючих 
суспільних відносин в сфері господарювання; по-друге, 
спрямовує їх вплив на дії суб'єктів господарювання з 
метою їх перетворення на правомірну, соціально та 
економічно корисну поведінку; по-третє, не поширює 
регулюючий вплив господарсько-правових стимулів та 
обмежень на суспільні відносини, які знаходяться поза 
сферою дії господарського права. Оптимальна міра 
ефективності правових стимулів – максимально мож-
лива в певних умовах реалізація правомірно правомір-
них інтересів найбільшої кількості суб'єктів господарю-
вання. Оптимальна міра дієвості правових обмежень – 
максимально можливе утримання господарюючих су-
б'єктів від протиправних дій. В сучасній системі госпо-
дарського права України склався доволі стійкий обме-
жуючий тип правового регулювання господарських від-
носин. Як правові засоби у цьому типі правового регу-
лювання переважають на сьогодні обов'язки, заборони 
та державний примус. Шляхи перебудови правового 
регулювання посередництва в сфері господарювання, 
як і господарських відносин в цілому, мають бути спря-
мовані на правові стимули, на функцію розвитку сфери 
господарювання, оскільки ця функція може забезпечити 
поступовий розвиток економіки країни.  

Правовий режим провадження посередницької дія-
льності – це правова форма, що характеризує процес 
правового регулювання посередницької діяльності в 
сфері господарювання і є комплексом правових засо-
бів, якими забезпечується порядок динаміки посеред-
ницьких правовідносин у часі й просторі та визначають-
ся напрями цього регулювання. Зміст ліцензійного 
режиму провадження певних видів посередницької дія-
льності полягає в тому, що: суб'єкти господарювання 
зобов'язані одержати ліцензію для здійснення окремих 
видів посередницької діяльності; тільки з моменту оде-
ржання такої ліцензії вони мають право здійснювати 
певний вид посередницької діяльності; конкретний пе-
релік видів такої діяльності визначається ліцензією; на 
суб'єкта господарювання – посередника покладається 
обов'язок дотримуватися ліцензійних умов, а також ви-
конувати інші обов'язки, переважно публічно-правового 
характеру. Основу правового режиму ліцензування 
складає дозвільний тип правового регулювання, який 
можна визначити як умовний тому, що: по-перше, пра-
вомочності можуть бути надані за умови, що суб'єкт 
(ліцензіат) має відповідну правоздатність; по-друге, 
ліцензіат зобов'язаний дотримуватися численних ліцен-
зійних вимог та умов. Правовий режим ліцензування 
характеризується диспозитивністю правоволодіння, 
імперативністю право реалізації, поєднання цих методів 
при припинення діяльності у межах спеціального пра-
вового статусу суб'єкта ліцензійної діяльності. Ліцензу-
ванню підлягають ті види посередницької діяльності, у 
стимулюванні розвитку яких зацікавлена держава (по-
середництво у працевлаштуванні за кордоном, митне 
посередництво, туристичне посередництво та ін.). Воно 
здійснюється з метою попередження можливих право-
порушень, об'єктивно протиправних діянь і запобігання 
суспільно небезпечних дій через причини об'єктивного 
характеру. Ліцензій є важливим засобом управлінського 
впливу, індивідуальним регулятором суспільно значи-
мої поведінки суб'єктів господарювання у сфері посе-
редницької діяльності. Ліцензування посередницької 
діяльності – це діяльність уповноважених державою 
органів щодо надання у встановленому порядку суб'єк-
там господарювання дозволу на здійснення за певних 

умов, передбачених законодавчими актами, видів по-
середницької діяльності. Основними причинами та ці-
лями ліцензування окремих видів посередницької дія-
льності є: державний облік суб'єктів, які здійснюють 
певний вид посередницької діяльності, захист інтересів 
громадян і безпеки держави, інтересів суспільства в 
цілому, забезпечення державного контролю за здійс-
ненням такої діяльності. Термін "ліцензія" в контексті 
ліцензування окремих видів посередницької діяльності 
означає документ дозвільного характеру державного 
зразка, що видається уповноваженим державою орга-
ном та засвідчує право суб'єкта господарювання на 
провадження зазначеного в ньому виду посередницької 
діяльності протягом визначеного строку за умови вико-
нання ліцензійних умов. Система ліцензування посере-
дницької діяльності в Україні перебуває в стадії станов-
лення. Закладаються її законодавчі основи, нормативна 
база, продовжується формування системи органів, що 
здійснюють ліцензування окремих видів посередницької 
діяльності. Чинний Закон України від 1.06.2000 р. "Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності", 
хоча і створив правову базу для ліцензування, проте не 
позбавлений деяких правових прогалин, що стримують 
розвиток ліцензування окремих видів посередницької 
діяльності. Одним з найбільш дискусійних питань в на-
уці господарського права щодо видів діяльності, що 
ліцензуються, є визначення критеріїв, відповідно до 
яких той чи інший вид господарської діяльності підлягає 
ліцензуванню [1, 119-120]. Зараз в Україні критерії для 
віднесення того чи іншого виду діяльності до числа та-
ких, що ліцензуються, не визначені на законодавчому 
рівні. Це є однією з істотних прогалин Закону України 
від 1.06.2000 р. "Про ліцензування певних видів госпо-
дарської діяльності", оскільки не визначені ті параметри 
діяльності, що мають бути визначальними при допов-
ненні або зміні переліку видів діяльності, що підлягають 
ліцензуванню, під час дії закону. Це означає, що цей 
перелік може бути підданий зміна довільно, за ініціати-
вою та волевиявленням відповідного органу державної 
влади, без реального урахування необхідності захисту 
публічних інтересів, в силу конкретної заінтересованос-
ті того або іншого міністерства або відомства в одер-
жанні права надавати ліцензії. Внесення до переліку, 
встановленого у ст.9 Закону України від 1.06.2000 р. 
"Про ліцензування певних видів господарської діяльно-
сті", нових видів діяльності, що підлягають ліцензуван-
ню, а також вилучення з цього переліку конкретного 
виду діяльності повинні здійснюватися при дотриманні 
правових критеріїв, зазначених у законі. У Закону Укра-
їни від 1.06.2000 р. "Про ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності" при визначенні видів діяльності, 
що підлягають ліцензуванню, слід виходити з двох 
юридичних критеріїв, якими повинні керуватися органи 
державної влади при визначенні видів діяльності, що 
підлягають ліцензуванню. Одним критерієм є потенцій-
на шкідливість здійснення діяльності, що ліцензується. 
Другий критерій означає врахування можливості альте-
рнативи ліцензуванню у вигляді інших засобів регулю-
вання економіки. На сьогодні господарським законо-
давством не вироблені відповідно й критерії віднесен-
ня видів посередницької діяльності до таких, що по-
требують ліцензування, що призводять до різноманіт-
них суперечок між державними органами та суб'єктами 
підприємництва в процесі ліцензування посередницької 
діяльності. Аналіз чинних нормативних актів господар-
ського законодавства і юридичної літератури надає 
можливість віднести до ліцензованих ті види посеред-
ницької діяльності, які мають такі ознаки: небезпечність 
діяльності для необмеженого кола осіб, які безпосере-
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дньо не беруть участі в її здійсненні; надзвичайна при-
бутковість діяльності, у зв'язку з чим щодо неї здійсню-
ється оподаткування за підвищеними ставками, і це 
потребує особливого контролю та нагляду з боку дер-
жавних органів; діяльність пов'язана із задоволенням 
невід'ємних потреб населення, діяльність пов'язана з 
використанням вичерпних природних ресурсів або ре-
сурсів, які мають стратегічне значення для держави; 
діяльність, до якої залучається необмежене коло учас-
ників, і пов'язана вона зі значними витратами ресурсів. 
В літературі мають місце спроби провести поділ ліцен-
зування на ведення діяльності і здійснення дії (у тому 
числі й угоди) [3, 29]. З точки хору ліцензування посе-
редництва цей поділ означає здійснення окремо ліцен-
зування ведення посередницької діяльності та здійс-
нення ліцензування окремих посередницьких дій (юри-
дичних та/або фактичних). Г.В.Мельничук виділяє як 
ознаку об'єкта ліцензування – визначеність виду діяль-
ності, що означає кількаразове (повторне) здійснення 
конкретних юридичних і фактичних дій. Ця ознака, на 
думку вченого, є конститутивною для ліцензування. При 
цьому не має значення, чи здійснюється діяльність, що 
належить до такої, яка ліцензується, з метою задово-
лення власних потреб або як підприємницької діяльно-
сті [2, 25]. В той же час, висловлений науковий підхід 
видається необґрунтованим та позбавленим ознак 
практичної доцільності. Вид посередницької діяльності, 
що підлягає ліцензуванню – це вид посередницької 
діяльності, для здійснення якого на території України 
необхідне одержання ліцензії відповідно до закону. Ви-
ди посередницької діяльності, що підлягають ліцензу-
ванню можна умовно поділити на три групи. До першої 
групи належать ті види посередницької діяльності, що 
прямо зазначені в ст.9 Закону України від 1.06.2000 р. 
"Про ліцензування певних видів господарської діяльно-
сті", а саме – посередницька діяльність митного броке-
ра і митного перевізника, посередництво у працевлаш-
туванні за кордоном, посередницька діяльність турис-
тичного оператора та туристичного агента й ін. До дру-
гої групи – види посередницької діяльності, що підля-
гають ліцензуванню й також зазначені в ст.9 Закону 
України від 1.06.2000р. "Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності", однак вони не визначені як 
посередницькі, але можуть носити посередницький ха-
рактер за певних умов. До них, зокрема, можна віднес-
ти: посередницьку діяльність в процесі оптової та роз-
дрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і пре-
паратами; торговельне посередництво при оптовій та 
роздрібній торгівлі лікарськими засобами; посередниц-
тво в торгівлі піротехнічними засобами; посередництво 
в оптовій та роздрібній торгівлі пестицидами й агрохімі-
катами; посередництво в торгівлі насінням та ін. До 
третьої групи – види посередницької діяльності, що 
підлягають ліцензування відповідно до інших спеціаль-
них законів. Це посередництво в сфері фінансових по-
слуг, зовнішньоекономічної діяльності, освіти, електро-
енергетики, інтелектуальної власності, а також посере-
дництво в торгівлі спиртом, алкогольними напоями та 
тютюновими виробами. Процедура ліцензування посе-
редницької діяльності – це процедура публічного по-
свідчення компетентним органом ліцензування прав 
суб'єкта господарювання – посередника, який є здобу-
вачем ліцензії, здійснювати конкретний вид посередни-
цької діяльності. Ця процедура, за загальним правилом, 
відповідно до Закону України від 1.06.2000 р. "Про лі-
цензування певних видів господарської діяльності" має 
дозвільний характер. Учасниками процедури ліцензу-
вання є суб'єкт господарювання (спочатку як здобувач 
ліцензії, а потім як ліцензіат), а також орган ліцензуван-

ня. Ця процедура складається з таких послідовних обо-
в'язкових стадій: звернення суб'єкта господарювання з 
заявою про видачу ліцензії; розгляд заяви і прийняття 
органом ліцензування рішення про видачу ліцензії або 
про відмову в її видачі; видача ліцензії. Правова сут-
ність процедури ліцензування певних видів посередни-
цької діяльності полягає в посвідчені компетентним 
органом ліцензування права суб'єкта господарювання, 
що є спочатку здобувачем ліцензії, а потім ліцензіатом, 
здійснювати конкретних вид посередницької діяльності. 
Контроль за провадженням суб'єктами господарювання 
ліцензованої посередницької діяльності здійснюється 
шляхом проведення планових і позапланових перевірок. 
Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних 
умов провадження того чи іншого виду посередницької 
діяльності провадяться не частіше одного разу на рік. 
Позапланові перевірки здійснюють органи ліцензування 
або спеціально уповноважений орган з питань ліцензу-
вання лише на підставі надходження до них у письмовій 
формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом 
ліцензійних умов з метою перевірки виконання розпоря-
джень про усунення порушень ліцензійних умов. На сьо-
годнішній день питання відповідальності за порушення 
законодавства у сфері ліцензування суб'єктів господа-
рювання – посередників вирішується дуже суперечливо, 
і, перш за все тому, що в Законі України від 1.06.2000 р. 
"Про ліцензування певних видів господарської діяльнос-
ті" регулювання такої відповідальності здійснено лише в 
загальних рисах, без необхідної конкретизації. 

Окремої уваги потребують питання визначення на-
прямків вдосконалення державного регулювання посе-
редницької діяльності в Україні. Так, сьогодні постає 
питання, чи всі важелі державного регулювання еконо-
міки задіяні повною мірою та ефективно використову-
ються для становлення та розвитку посередницької 
діяльності, а також для сталого соціально-економічного 
розвитку країни в цілому. На жаль, сьогодні не є мож-
ливим дати на це питання стверджувальну відповідь. 
Пріоритетними напрямками вдосконалення державного 
регулювання господарської діяльності в сучасних умо-
вах є: розвиток малого та середнього бізнесу, гаранту-
вання недоторканості майна, вдосконалення податкової 
системи та законодавчої бази. Законодавча база Украї-
ни (нормативно-правове регулювання як підприємницт-
ва загалом, так і посередництва зокрема) є недостат-
ньою правовою основою для зміцнення економічної 
безпеки. Правові засади та механізми забезпечення 
економічної безпеки підприємництва не передбачені у 
жодному з державних, регіональних чи місцевих стра-
тегічних програмних документів. Забезпечення сприят-
ливої для розвитку посередництва у сфері господарю-
вання нормативно-правової бази є основною функцією 
держави в умовах ринкової економіки. Недосконалість 
законодавства є основною перепоною України виходу 
на світовий ринок товарів і послуг, а також розвитку 
малого та середнього бізнесу. Недосконалість норма-
тивно-правової бази з питань регулювання посередни-
цтва в сфері господарювання, недостатність, а, в пере-
важній більшості випадків, і відсутність відповідних пра-
вових норм щодо посередництва як виду господарської 
діяльності, посередницького договору тощо, зумовлю-
ють з огляду на сферу дії посередництва (господарсь-
кий оборот) зростання ролі звичаїв ділового обороту як 
ненормативного джерела господарського права, що 
може справляти безпосередній вплив на регулювання 
відносин посередництва, на укладення посередницьких 
договорів тощо. Оскільки розвиток та поступове вдос-
коналення господарського законодавства обумовлені 
тими якісно новими процесами, які відбуваються у полі-
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тичному і правовому життя Україні, і знаходять свій 
прояв у демократизації всіх сфер суспільного життя, а 
також приведення законодавчої бази у відповідність зі 
стандартами, визнаними на міжнародному рівні. У ч.1 
ст.7 ЦКУ закріплене нормативне визначення звичаю як 
правила поведінки, яке не встановлене актами цивіль-
ного законодавства, але є усталеним у певній сфері 
цивільних відносин. Однак нормативного визначення 
поняття звичаю ділового обороту чинне законодавство 
не містить, обмежуючись лише формулюванням зага-
льного визначення звичаю. В той же час, у правовій 
доктрині звичай ділового обороту тлумачиться як одно-
манітне усталене правило поведінки в підприємницькій 
діяльності. Існує також інша позиція щодо тлумачення 
даного терміну як правила поведінки, яке не встанов-
лене актами цивільного та/або господарського законо-
давства, але є усталеним у сфері ділового обороту. 
Врахування звичаїв ділового обороту має місце при 
тлумачення таких оціночних понять, як: "розумний 
строк", "вимоги, що звичайно ставляться", "звичайна 
ціна" та ін. Традиційно найпоширенішими звичаями 
ділового обороту є звичаї в торговельному посередниц-
тві, в сфері фінансів, в т.ч. в розрахункових операціях, 
торговельному мореплавстві тощо. На сучасному етапі 
в регулюванні господарсько-правових відносин посере-
дництва звичаї ділового обороту переважають у зв'язку 
з відсутністю належного нормативно-правового врегу-
лювання зазначених відносин (відсутні не лише спеціа-
льні правила здійснення посередницької діяльності, але 
й нормативне визначення понять посередництва, посе-
редницької діяльності, посередницького правовідно-
шення, посередницького договору, посередника тощо). 
Варто звернути увагу на те, що застосування звичаю з 
метою задоволення потреб практики господарювання, 
заповнення прогалин нормативно правового врегулю-
вання посередництва в сфері господарювання, перед-
бачене у судовій практиці. Так, суддя може, спираючись 
на положення, закріплене у ст.7 ЦКУ, використовувати 
звичай при вирішенні конкретного господарського спо-
ру, у випадку наявності прогалин у господарському 
праві. Разом з тим існують певні проблеми з реалізаці-
єю цього положення на практиці. Така ситуація обумов-
лена, по-перше, тим, що, застосування звичаїв ділового 
обороту для регулювання посередницьких відносин в 
сфері господарювання потребує високої правової та 
загальної культури всіх учасників відповідних відносин; 
по-друге, необхідним є приведення норм господарсько-
го процесу у відповідність до положень матеріального 
права, яке містить посилання на можливість застосу-
вання звичаїв, зокрема, звичаїв ділового обороту; по-
третє, закріплення можливості застосування звичаю на 
законодавчому рівні відбулося порівняно нещодавно і 
потрібен час для засвоєння цього положення з метою 
його застосування на практиці. Існування звичаїв діло-
вого обороту об'єктивно зумовлене як динамічним роз-
витком у суспільстві товарно-грошових відносин зага-
лом, так і стрімким розвитком відносин посередництва 
в сфері господарювання зокрема, помітним відставан-
ням законодавчої бази в цьому аспекті від реальних 
потреб практики господарювання, а подекуди і немож-
ливістю врегулювання на законодавчому рівні всіх мо-
жливих шляхів поведінки учасників приватноправових 
відносин. За таких умов звичаю ділового обороту нале-
жить провідна роль у заповненні існуючих прогалин у 
законодавстві. Разом з тим загальні правові засади 
щодо інституту посередництва, як видається, мають 
бути встановленими саме на законодавчому рівні (на-
приклад, в рамках окремої глави ГКУ).  

Саме законодавство та контроль є основними сторо-
нами державного регулювання посередництва і сфері 
господарювання. Закони та правила мають винятково 
важливе значення для нормального функціонування віт-
чизняної сфери господарювання. Але необхідно підкрес-
лити, що закони по своїй суті ефективними є лише тоді, 
коли вони виконуються. А для цього потрібен контроль.  

Зауважмо, що здійснення державою комплексних за-
ходів щодо забезпечення належного контролю за госпо-
дарською діяльністю посередників на різноманітних рин-
ках (товарному, фінансовому ринках, ринку праці), а та-
кож запобігання зловживанням і правопорушенням у цій 
сфері – покладено в основу державного регулювання 
вітчизняної сфери господарювання. Державна політики 
стосовно ефективного регулювання господарської діяль-
ності професійних посередників в сфері господарювання 
повинна базуватися на таких засадах: 1) соціальна під-
тримка курсу ринкових реформ; 2) забезпечення соціа-
льної стабільності в суспільстві; 3) відновлення довіри 
населення до держави як гаранта його добробуту тощо. 
Загалом, контроль (франц. controle – перевірка, від ста-
рофранцузького contre-role- список, що має дублікат для 
перевірки) – це перевірка виконання законів, рішень то-
що. Є однією з найважливіших функцій державного 
управління. За об'єктами, суб'єктами і сферами поділя-
ється на державний, відомчий, надвідомчий, виробничий 
та інші види контролю.  

В сучасних умовах одним з напрямів вдосконалення 
державного контролю за господарською діяльністю по-
середників у сфері господарювання є розвиток інститу-
ту саморегулювання діяльності посередників на відпо-
відних ринках (на ринку нерухомості, на страховому 
ринку, на ринку цінних паперів тощо). У зв'язку з цим 
розвиток саморегулівних організацій посередників в 
Україні необхідно спрямувати в першу чергу на забез-
печення додаткового контролю за діяльністю своїх чле-
нів. Основною підставою для надання об'єднанням 
професійним посередникам статусу саморегулівних 
організацій, відповідно до чинного законодавства, по-
винна бути здатність забезпечити ефективний контроль 
за діяльністю своїх членів. Діяльність саморегулівних 
організацій посередників у відповідних сферах (туриз-
му, реклами, зовнішньоекономічної діяльності, страху-
вання тощо) повинна здійснюватися у тісному співробі-
тництві та під загальним наглядом відповідного держа-
вного органу (наприклад, на ринку цінних паперів – 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку). 
Разом з тим законодавче закріплення функціонування 
однієї саморегулівної організації з кожного виду профе-
сійної посередницької діяльності (митного посередниц-
тва, рієлторської та/або девелоперської діяльності, дія-
льності з посередництва у працевлаштуванні за кордо-
ном тощо) буде дещо обмежувати встановлене чинним 
законодавством право підприємств на добровільних 
засадах об'єднувати свою виробничу, наукову та інші 
види діяльності, а також суперечити самому поняття 
саморегулівних організацій в частині добровільного 
створення таких об'єднань.  

До напрямків удосконалення державного контролю 
за діяльністю посередників в сфері господарювання 
також варто віднести: визначення повноважень держа-
ви в цілому та їх розподіл між державними органами 
виконавчої влади; незалежність органів виконавчої 
влади з регулювання; незалежність органів виконавчої 
влади з регулювання різних ринку (товарного, фінансо-
вого ринків, ринку праці) від політичного тиску та неза-
конного втручання окремих зацікавлених груп; послідо-
вність регулювання та координація діяльності окремих 
органів виконавчої влади; відповідність працівників ор-
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ганів виконавчої влади з регулювання сегменту відпові-
дного ринку (товарного, фінансового ринків, ринку пра-
ці) високим професійним стандартам. Визначення пов-
новажень держави має бути реалізовано через оптима-
льний розподіл функцій між конкретними органами 
державної виконавчої влади; наділення таких органів 
чітко визначеними засобами виконання своїх повнова-
жень; налагодження взаємодії між органами виконавчої 
влади; визначення єдиного координуючого органу дер-
жави на кожному з відповідних ринків; застосування 
механізму відповідальності перед державою як посадо-
вих осіб органів виконавчої влади, так і учасників відпо-
відного ринку. Бажаним є докладне визначення на за-
конодавчому рівні умов, при котрих настає господарсь-
ко-правова відповідальність за здійснення недобросові-
сних дій та/або бездіяльність професійних посередників 
в сфері господарювання, а також розробка комплексної 
системи заходів відповідальності за такі порушення й її 
відображення у тексті Господарського кодексу України. 
Із аналізу господарсько-правових форм здійснення за-
хисту прав учасників підприємницької діяльності, що 
користуються послугами професійних посередників у 
сфері господарювання, котрі в окремих випадках вима-
гають додаткового захисту з боку держави, вбачається, 
що професійний посередник в господарському обороті 
має нести підвищену відповідальність за невиконання 
та/або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань. 
На останок слід резюмувати, що в сучасних умовах дуже 
важливо, щоб одночасно з прийняттям законодавчих 
актів з питань вдосконалення державного регулювання, 
в т.ч. і контролю за господарською діяльністю посеред-
ників в сфері господарювання вносились зміни до нор-
мативно-правових документів у суміжних галузях, що 
значно підвищило б ефективність як застосування цих 
актів, так і в цілому регулювання посередництва.  

Висновок 
Найбільш ефективним є поєднання державного кон-

тролю за господарською діяльністю професійних посе-
редників із контролем саморегулівних організацій посе-
редників, самих посередників за добросовісним здійс-
ненням ними посередницької діяльності, дотриманням 
економічної конкуренції в сфері господарювання тощо. 
Державно-правовий вплив на посередницьку діяль-
ність має бути спрямованим не тільки на додержання 
публічних інтересів, а й на створення сприятливих умов 
для розвитку приватної ініціативи шляхом інституціона-
льного розвитку ринкових механізмів та подолання мо-
жливого негативного впливу у процесі формування но-
вої системи господарювання. Державне регулювання 
посередницької діяльності в сфері господарювання – 
це діяльність державних органів, що здійснюється за 
допомогою використання засобів впливу на посередни-
цькі відносини, визначених законодавством, з метою 
забезпечення рівного підпорядкування всіх учасників 
посередницьких відносин правовому господарському 
порядку та рівного захисту державою всіх суб'єктів по-
середництва. На даний час державне регулювання по-
середницької діяльності в сфері господарювання ви-
ражається, зокрема, у наступних заходах: 1) державній 
реєстрації окремих категорій професійних посередників 
у сфері господарювання (йдеться, наприклад, про ве-
дення державних реєстрів митних посередників (митних 
брокерів, митних перевізників, ліцензійних митних скла-
дів), страхових посередників тощо); 2) ліцензуванні 
окремих видів посередницької діяльності (наприклад, 
туристичного посередництва, – господарської діяльнос-
ті туристичних операторів та агентів; посередництва з 
працевлаштування на роботу за кордоном тощо); 
3) застосуванні підвищених ставок податків (зокрема, 

для торговельно-посередницької діяльності); 4) підви-
щеному контролі за господарською діяльністю посере-
дників (наприклад, господарських організацій – посере-
дників у торгівлі ювелірними виробами з дорогоцінних 
металів та дорогоцінного каміння тощо). Під державно-
правовим впливом на посередницьку діяльність слід 
розуміти діяльність органів державної влади, спеціалі-
зованих установ та організацій, некомерційний самовря-
дних організацій посередників, органів місцевого само-
врядування, посадових осіб вказаних органів, наділених 
певною компетенцією стосовно суб'єктів посередництва 
(включаючи застосування санкцій), яка базується на 
чинному законодавстві. Саморегулювання в сфері посе-
редництва повинно обмежуватися лише визначеними 
законом засобами державного регулювання посередни-
цької діяльності, що забезпечують оптимальне поєднан-
ня саморегулювання та державного регулювання посе-
редницької діяльності при формуванні правового госпо-
дарського порядку в системі посередництва.  

Основними теоретичними й практично-прикладними 
проблемами, що виникають в процесі та з приводу 
державного регулювання посередництва є наступні: 
1) необхідність забезпечення оптимального рівня між 
державним впливом на економічні процеси та ринковою 
саморегуляцією в сфері посередництва; 2) відсутність 
законодавчо-вироблених критеріїв віднесення окремих 
видів посередницької діяльності до переліку таких, що 
потребують ліцензування; 3) питання відповідальності 
за порушення законодавства у сфері ліцензування су-
б'єктів господарювання – посередників вирішується 
дуже суперечливо, і, перш за все тому, що в Законі 
України від 1.06.2000 р. "Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності" регулювання такої відповіда-
льності здійснено лише в загальних рисах, без необхід-
ної конкретизації; 4) надзвичайно гостро стоїть питання 
визначення напрямків вдосконалення державного регу-
лювання посередницької діяльності; 5) недосконалість 
нормативно-правової бази з питань регулювання посе-
редництва в сфері господарювання, недостатність, а, в 
переважній більшості випадків, і відсутність відповідних 
правових норм щодо посередництва як виду господар-
ської діяльності, посередницького договору тощо, зумо-
влюють з огляду на сферу дії посередництва (госпо-
дарський оборот) зростання ролі звичаїв ділового обо-
роту як ненормативного джерела господарського права, 
що може справляти безпосередній вплив на регулю-
вання відносин посередництва, на укладення посеред-
ницьких договорів тощо; 5) тривають наукові дискусії 
щодо доцільності запровадження в науковий оборот 
терміну "управлінські (адміністративно-господарські) 
послуги", дослідження змісту, так званих, управлінських 
(виконавських, публічних) послуг в сфері посередницт-
ва; 6) законодавцем не визначено чітких критеріїв від-
несення відповідних видів посередницької підприємни-
цької діяльності до таких, що мають дозвільних харак-
тер і потребують проходження відповідних дозвільних 
процедур, а це також призводить до суперечок і неузго-
дженості між органами виконавчої влади і суб'єктами 
господарювання – посередниками (у зв'язку з цим на-
зріла гостра потреба прийняття відповідного законода-
вчого акта, який чітко врегулював би зазначені питан-
ня); 6) потребує розвитку інститут саморегулювання 
діяльності посередників на відповідних ринках (на ринку 
нерухомості, на страховому ринку, на ринку цінних па-
перів тощо); 7) із аналізу господарсько-правових форм 
здійснення захисту прав учасників підприємницької дія-
льності, що користуються послугами професійних посе-
редників у сфері господарювання, котрі в окремих ви-
падках вимагають додаткового захисту з боку держави, 
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вбачається, що професійний посередник в господарсь-
кому обороті має нести підвищену відповідальність за 
невиконання та/або неналежне виконання взятих на 
себе зобов'язань. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРИНЦИПІВ ПРАВА НА ЗАКОНОДАВСТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 
Стаття присвячена з'ясуванню того впливу, який здійснюють принципи права на федеральне законодавство Ро-

сійської Федерації, відповідно до правових позицій Конституційного Суду Російської Федерації. Автор приходить до 
висновку, що саме принципи права мають зумовлювати зміст законодавства, а не навпаки. 

Ключові слова: принципи права, принципи оплати праці, Конституційний Суд Російської Федерації, законодавство. 

Статья посвящена исследованию того влияния, которое оказывают принципы права на федеральное законода-
тельство Российской Федерации, согласно правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. Автор 
приходит к выводу, что именно принципы права должны определять содержание законодательства, а не наоборот.  

Ключевые слова: принципы права, принципы оплаты труда, Конституционный Суд Российской Федерации, зако-
нодательство. 

The article is concerned with clarification of the effect performed by the laws principles on the Russian Federation legislation 
according to the judicial line of Constitution Court of Russian Federation. The author reached a conclusion that laws principles 
must specify the sense of Russian Federation federal legislation, but not vice versa. 
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Постановка проблеми. Для того, щоб з'ясувати 
сутність принципів оплати праці, дослідимо принципи 
права. Адже їм притаманні спільні юридичні властивос-
ті, котрі вирізняють їх з-поміж інших правових явищ, і, 
водночас, ті, які єднають їх з принципами різних галузей 
права, принципами правових інститутів. Тому, виявив-
ши загальні властивості принципів права, їх можна екс-
траполювати, наприклад, на принципи трудового права 
чи оплати праці. 

Актуалізує наше дослідження і той факт, що серед 
вчених досі немає одностайності в розумінні сутності 
принципів права та їх впливу на законодавство. Так, 
наприклад, прихильники природної концепції розуміння 
права переконані, що принципи права зумовлюють 
зміст правових норм, в той час як прихильники позити-
вістської концепції праворозуміння навпаки, впевнені в 
тому, що принципи права потрібно виводити саме із 
норм права. Зокрема, О.М.Ярошенко стверджує, що 
"принципи трудового права, як і принципи права в ціло-
му, самі по собі не регулюють ті чи інші суспільні відно-
сини. Принципи права впливають на суспільні відноси-
ни не безпосередньо, а як би опосередковано – через 
відповідні норми права" [1, c.255]. Натомість 
П.Д.Пилипенко впевнений, що "принципи права є пер-
винними відносно права юридичного і становлять його 
сутність і зміст … не перетворюючись на якісь інші пра-
вові субстанції існують реально" [2, c.55-56]. 

Спробуємо вирішити цей спір крізь призму правових 
позицій Конституційного Суду Російської Федерації (да-
лі – КС РФ). Хочемо наголосити на тому, що важливість 
аналізу його правових позицій зумовлена тим, що від-
повідно до ст.125 Конституції Російської Федерації та 
ст.1 Федерального конституційного закону від 21 липня 
1994 року "Про Конституційний Суд Російської Федера-
ції" він є судовим органом конституційного контролю, 
який здійснює судову владу шляхом конституційного 
судочинства [3]. До того ж, згідно ст.ст. 6, 79 названого 
Закону, відповідно до правових позицій КС РФ, сфор-
мульованих у визначеннях від 13 січня 2000 року №6-О, 
від 11 листопада 2008 року №556-О-Р, його рішення є 
загальнообов'язковими до виконання на всій території 
Росії, остаточними та оскарженню не підлягають. Від-
повідно до частини 3 ст.79 Федерального конституцій-

ного закону ті акти, які визнані неконституційними, 
втрачають силу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науко-
во-теоретичною основою дослідження стали праці Лі-
вшиця Р.З., Пилипенка П.Д., Процевського О.І., Смірно-
ва О.В., Ярошенка О.М. та інших дослідників. 

Формулювання цілей статті. Метою нашого до-
слідження є пошук відповіді на запитання: чи є принци-
пи права похідними від правових норм, чи навпаки, 
останні зумовлюють їх зміст? Тобто, чи принципи опла-
ти праці є похідними від трудового законодавства, чи 
між ними існує зворотній причинно-наслідковий зв'язок? 

Виклад основного матеріалу дослідження. Від-
повідно до Постанови Конституційного Суду РФ від 
23 січня 2007 року №1-П "федеральний законодавець 
… не може діяти довільно, адже він обмежений необ-
хідністю дотримання принципів" (абзац 3 пункту 2 моти-
вувальної частини Постанови) [4]. І далі: "Правозасто-
совна практика має ґрунтуватись на конституційних 
принципах, основних засадах цивільного законодавства 
з дотриманням основ публічного правопорядку" (абзац 
2 підпункту 3.3. пункту 3 мотивувальної частини). 

В абзаці 1 підпункту 3.3. пункту 3 мотивувальної час-
тини Постанови від 20 грудня 2010 року №22-П КС РФ 
наголошує, що "законодавець … обмежений принципом 
неприпустимості перекручування самої сутності права" [5]. 

Відповідно до абзацу 15 мотивувальної частини По-
станови Конституційного Суду РФ від 27 січня 1993 року 
№1-П "виявлений звичай правозастосовної практики 
суперечить перш за все загально-правовим принципам 
справедливості, юридичної рівності, гарантованості 
державою прав і свобод людини і громадянина. Ці 
принципи мають вищу ступінь нормативного узагаль-
нення, зумовлюють зміст конституційних прав людини, 
галузевих прав громадян, мають універсальний харак-
тер і тому здійснюють регулятивний вплив на всі сфери 
суспільних відносин. Загальнообов'язковість таких 
принципів полягає як в їх пріоритетності щодо інших 
правових приписів, так і в поширеності їх дії на всіх су-
б'єктів права" [6]. 

Саме тому, в абзаці 2 пункту 1 резолютивної части-
ни цієї Постанови Конституційний Суд РФ стверджує, 
що "наведений звичай правозастосовної практики су-
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перечить загально-правовим принципам і принципам 
договірних відносин". 

Про те, що загально-правові принципи володіють ви-
щою мірою нормативного узагальнення, а тому не лише 
зумовлюють зміст конституційних і галузевих прав, але й 
мають універсальний характер і завдяки цьому здійсню-
ють регулятивний вплив на всі сфери суспільних відно-
син, Конституційний Суд РФ послідовно наголошував у 
абзаці 3 підпункту 3.3. пункту 3 Постанови від 23 січня 
2007 року №1-П, абзаці 4 пункту 2 Постанови від 20 квіт-
ня 2010 року №9-П, абзаці 2 підпункту 3.3. пункту 3 По-
станови від 20 грудня 2010 року №22-П. 

Згідно абзацу 2 пункту 4 Постанови КС РФ від 
20 квітня 2010 року № 9-П "законодавець … зобов'яза-
ний дотримуватись принципів справедливості, рівності 
задля підтримання довіри громадян до закону та дій 
держави, а тому не має права надавати зворотної дії 
новому регулюванню" [7]. 

Відповідно до пункту 3 мотивувальної частини По-
станови КС РФ від 24 лютого 1998 року №7-П "законо-
давець повинен враховувати … принципи рівності … і 
принцип пропорційності обмеження прав і свобод грома-
дян соціально значимим інтересам та цілям" (абзац 1) [8]; 
"принципи справедливості та рівності вимагають …" 
(абзац 2); дослідивши зміст оспорюваних норм, КС РФ 
прийшов до висновку, що "законодавець порушив на-
звані принципи" (абзац 3). 

Згідно абзацу 3 пункту 3 мотивувальної частини По-
станови КС РФ від 15 червня 2006 року №6-П "законо-
давець … не може діяти довільно та допускати відступи 
від принципу рівності" [9]. 

Відповідно до Постанови КС РФ від 20 квітня 2010 
року №9-П "принцип рівності має універсальний харак-
тер та здійснює регулятивний вплив на всі сфери суспі-
льних відносин, дотримання якого означає, окрім всього 
іншого, заборону на запровадження відмінностей в 
правах осіб, які належать до однієї і тієї ж категорії, як-
що таке обмеження не має об'єктивного та розумного 
виправдання" (абзац 4 пункту 2 названої Постанови) [7]. 
Наведену правову позицію КС РФ відображено і в по-
становах від 7 березня 1996 року №6-П, від 17 липня 
1998 року №23-П, від 24 травня 2001 року №8-П, від 
19 лютого 2002 року №5-П, від 16 липня 2007 року 
№12-П, від 31 січня 2008 року №2-П, від 28 лютого 2008 
року №3-П, від 9 липня 2009 року №12-П. 

Конституційний Суд РФ також неодноразово вказу-
вав, що реалізація прав має здійснюватись на основі 
загально-правових принципів (наприклад, у своїх по-
становах від 20 грудня 2010 року № 22-П, від 10 квітня 
2003 року № 5-П, від 6 червня 2000 року № 9-П). 

Про те, що "реалізація майнових прав має здійсню-
ватись на основі загально-правових принципів недотор-
каності власності та свободи договору", КС РФ послідо-
вно наголошував у абзаці 3 підпункту 3 мотивувальної 
частини Постанови від 10 квітня 2003 року №5-П та у 
пункті 2 мотивувальної частини Постанови від 6 червня 
2000 року №9-П [10]. 

При цьому, роз'яснюючи зміст норми права, КС РФ 
виходить із презумпції добросовісності законодавця та 
його відданості загально-правовим та конституційним 
принципам (абзац 2 підпункту 3.3. Постанови від 
20 грудня 2010 року №22-П). 

Згідно абзацу 1 підпункту 2.2. пункту 2 мотивуваль-
ної частини Постанови від 27 листопада 2008 року 
№11-П "сама по собі зміна способів визначення розмі-
рів тих чи інших грошових виплат – при дотриманні кон-
ституційних принципів справедливості, рівності, пропо-
рційності, а також стабільності та гарантованості прав 
громадян – є прерогативою законодавця" [11]. Таку ж 

правову позицію сформульовано і в Постанові від 
19 червня 2002 року №11-П, Визначеннях від 11 липня 
2002 року №191-О, від 16 травня 2007 року №375-О. 
Тобто волевиявлення законодавця обмежене названи-
ми принципами права. 

У своїй Постанові від 19 червня 2002 року №11-П КС 
РФ теж сформулював низку правових позицій, відповідно 
до яких "федеральний законодавець має керуватись 
принципами справедливості та рівності прав і свобод 
людини й громадянина незалежно від жодних обставин" 
(абзац 7 пункту 2 мотивувальної частини) [12]; "рішення 
законодавця … не мають суперечити конституційно-
значимим цілям та мають відповідати принципам спра-
ведливості та пропорційності" (абзац 1 підпункту 3.1. 
пункту 3 мотивувальної частини). При цьому свою пра-
вову позицію КС РФ формулює, "виходячи із принципів 
справедливості, рівності всіх перед законом та рівноцін-
ності життя та здоров'я всіх громадян" (абзац 4 підпункту 
3.2. пункту 3); "виходячи із принципів справедливості та 
рівності всіх перед законом" (абзац 2 підпункту 3.3. пунк-
ту 3 ). І далі: "Вибір способів визначення розміру тих чи 
інших видів грошової компенсації … є прерогативою за-
конодавця … дотримуючись принципів справедливості, 
рівності, пропорційності, а також стабільності та гаранто-
ваності прав громадян" (абзац 1 підпункту 5.1. пункту 5 
мотивувальної частини). 

Підсумовуючи вищевикладене, в абзаці 5 підпункту 
5.3. пункту 5 КС РФ робить висновок, що оспорювані 
статті суперечать принципам справедливості, рівності, 
пропорційності, не відповідають Конституції РФ. 

"Неконституційність законодавства … зумовлена 
тим, що воно … запроваджує непропорційне обмежен-
ня права власності" (абзац 2 підпункту 1.1. пункту 1 мо-
тивувальної частини Постанови Конституційного Суду 
РФ від 20 грудня 2010 року №№ 22-П) [5]. 

В абзаці 1 підпункту 5.2. пункту 5 мотивувальної ча-
стини Постанови від 27 листопада 2008 року №11-П КС 
РФ стверджує, що "законодавець … повинен дотриму-
ватись принципів справедливості, рівності, пропорцій-
ності". Крім того, на виконання принципу конституційної 
стриманості, як вказано в абзаці 2 підпункту 6 цієї По-
станови, визнавши оспорювану норму неконституцій-
ною, КС РФ зобов'язав законодавця в першочерговому 
порядку ввести в дію нову норму не пізніше 1 липня 
2009 року. Тобто, керуючись принципом права, КС РФ 
зобов'язує законодавця (формулюючи цю вимогу у мо-
тивувальній частині своєї Постанови) ухвалити норму 
права, на виконання окреслених принципів. 

Подібний підхід КС РФ використав і в Постанові від 
20 жовтня 2010 року № 18-П, стверджуючи, що Феде-
ральним Зборам належить, виходячи з правових пози-
цій Конституційного Суду Російської Федерації, сфор-
мульованих відповідно до принципів рівності та соціа-
льної справедливості й викладених у названій Постано-
ві (абзац 1 підпункту 5.2.), внести до діючого законо-
давства зміни (абзац 2 підпункту 5.2. пункту 5 мотиву-
вальної частини) [13]. 

У своїй Постанові від 24 лютого 1998 року № 7-П КС 
РФ, виявивши порушення принципів рівності та пропор-
ційності обмеження прав і свобод громадян соціально-
значимим інтересам та цілям, визнав ст.ст. 1, 5 Феде-
рального закону від 5 лютого 1997 року "Про тарифи 
страхових внесків до Пенсійного фонду Російської Фе-
дерації, фонду соціального страхування Російської Фе-
дерації, Державного фонду зайнятості населення Ро-
сійської Федерації та до фондів загальнообов'язкового 
медичного страхування на 1997 рік" не конституційними 
(пункти 1, 2 резолютивної частини) [8]. Проте, Консти-
туційний Суд РФ у пункті 4 резолютивної частини також 
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зобов'язав Федеральні Збори впродовж шестимісячного 
терміну внести відповідні зміни до Федерального закону 
від 8 січня 1998 року "Про тарифи страхових внесків до 
Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонду соціаль-
ного страхування Російської Федерації, Державного 
фонду зайнятості населення Російської Федерації та до 
фондів загальнообов'язкового медичного страхування 
на 1998 рік", а протягом цього часу заборонив застосо-
вувати оспорювані норми. 

Інакше вчинив КС РФ у своїй Постанові від 20 квіт-
ня 2010 року № 9-П. Спочатку він визнав частину 1 
ст.7 Федерального закону "Про додаткові гарантії со-
ціального захисту суддів та працівників апаратів судів 
Російської Федерації" в редакції ст.4 Федерального 
закону "Про внесення змін в окремі законодавчі акти 
Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федера-
льного закону "Про протидію корупції"" від 25 грудня 
2008 року № 274-ФЗ такою, що суперечить Конституції 
РФ (пункт 1 резолютивної частини Постанови). А далі 
вказав, що в подальшому має застосовуватись коли-
шня норма права, яка втратила чинність відповідно до 
Федерального закону "Про внесення змін в окремі за-
конодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийн-
яттям Федерального закону "Про протидію корупції"" 
від 25 грудня 2008 року № 274-ФЗ (абзац 2 підпункту 
4.2. пункту 4 Постанови). Щоправда, після цього КС 
РФ наголосив, що цим він "не зачіпає прерогативу 
федерального законодавця щодо вдосконалення пра-
вового регулювання у сфері матеріального та соціа-
льного забезпечення суддів Російської Федерації" [7]. 

Тобто, цього разу КС РФ не звертався до законода-
вця із вимогою привести норми права у відповідність до 
загальновизнаних принципів права, а всупереч загаль-
но-правовому принципу поділу влади на законодавчу, 
виконавчу та судову сформулював нову норму права. 

Щоправда, розмірковуючи над конституційністю по-
збавлення права на соціальний захист тих осіб, які від-
несені законодавцем до самозайнятих, а тому таких, 
що не можуть отримати статус безробітного, у своїй 
Постанові від 25 травня 2010 року №11-П КС РФ наго-
лошує, що законодавець не вийшов за межі своїх дис-
креційних повноважень, а тому не порушив Конституцію 
РФ (абзац 7 пункту 3) [14]. Але, в останньому абзаці 
мотивувальної частини цієї Постанови КС РФ зробив 
висновок, що "це не перешкоджає федеральному зако-
нодавцю в порядку реалізації своїх дискреційних пов-
новажень внести з урахуванням … принципів справед-
ливості та рівності необхідні з його точки зору зміни у 
критерії віднесення громадян до категорії зайнятих або 
встановити щодо засновників (учасників) комерційних 
організацій, які не отримують доходу у вигляді частини 
прибутку від їх діяльності, або якщо вони отримують 
названий дохід у розмірі, нижчому від величини прожи-
ткового мінімуму … запровадити інше правове регулю-
вання, яке б передбачало надання представникам цієї 
категорії населення гарантій соціального захисту, пе-
редбачених для безробітних громадян" [14]. 

Таким чином, виявивши порушення загально-
правових принципів, цього разу КС РФ не вжив жодних 
заходів для того, аби відновити справедливість. 

Відповідно до абзацу 1 пункту 5 мотивувальної час-
тини Постанови КС РФ від 27 листопада 2008 року 
№11-П "універсальний принцип юридичної рівності та 
логічно зумовлений ним загально-правовий принцип 
формальної визначеності права передбачають, що за-
кон має бути зрозумілим, точним та недвозначним" [11]. 
І далі: "Порушення принципу формальної визначеності 
норм допускає необмежений розсуд в процесі правоза-
стосування та неминуче призводить до сваволі, а, отже, 

до порушення принципу рівності" (абзац 2 пункту 5 на-
званої Постанови). Згідно абзацу 3 пункту 4 Постанови 
КС РФ від 20 квітня 2010 року № 9-П "законодавець – 
виходячи з необхідності дотримання принципу правової 
визначеності та передбачуваності законодавчої політи-
ки – повинен був забезпечити …" [7]. 

Згідно Постанови КС РФ від 13 липня 2010 року 
№15-П "неточність, неясність та невизначеність закону 
породжує можливість неоднозначного його тлумачення 
і, як наслідок, його довільного застосування, що супе-
речить принципам рівності та справедливості, із яких 
витікає звернена до законодавця вимога визначеності, 
ясності, недвозначності правових норм та їх узгодженості 
в системі чинного правового регулювання; інакше виник-
не суперечлива правозастосовна практика, що посла-
бить гарантії державного захисту прав, свобод та закон-
них інтересів громадян" [15]. Або: "Принцип формальної 
визначеності закону, який передбачає точність та ясність 
законодавчих приписів, будучи невід'ємним елементом 
верховенства права, виступає і в законотворчій діяльно-
сті, і в правозастосовній практиці необхідною гарантією 
забезпечення ефективного захисту від свавільних пере-
слідувань, засудження та покарання" [16]. 

"Не забезпечивши належної формальної визначеності 
закону … законодавець порушив загальновизнаний прин-
цип nullum crimen, nulla poena sine lege", – наголошує КС 
РФ в абзаці 2 підпункту 3.4. пункту 3 мотивувальної части-
ни Постанови від 13 липня 2010 року №15-П. 

Отже, судовий орган конституційного контролю Ро-
сійської Федерації із принципів права виводить вимоги 
до норм права, яким вони мають відповідати, інакше 
вони будуть визнані неконституційними. Такі правові 
позиції КС РФ є дуже близькими до позиції Європейсь-
кого суду з прав людини, який неодноразово оцінював 
приписи внутрішньодержавного права з точки зору за-
гальних принципів, які містяться або випливають із 
Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод. Відповідно до його правових позицій, закон має 
відповідати стандарту, встановленому Конвенцією, 
який вимагає, щоб законодавчі норми були сформульо-
вані з достатньою чіткістю та дозволяли особі передба-
чити, удаючись в разі необхідності до юридичної допо-
моги, до яких наслідків можуть призвести ті чи інші її дії. 

Так, у Рішенні Європейського суду з прав людини 
від 19 лютого 2009 року у справі "Микола Кучеренко 
проти України" (Kucherenko v. Ukraine) сформульовано 
правову позицію, відповідно до якої "Суд має з'ясувати, 
чи відповідає Конвенції сам національний закон і, зок-
рема, чи відповідають їй загальні принципи, які сфор-
мульовані в ньому або випливають з нього. Щодо таких 
принципів Суд наголошує, що, коли йдеться про позба-
влення свободи, то надзвичайно важливою умовою є 
забезпечення загального принципу юридичної визначе-
ності. Його вимога полягає в тому, що умови, за яких 
здійснюється позбавлення волі, мають бути чітко сфо-
рмульовані в національному законі, а застосування 
самого закону має бути передбачуваним і відповідати 
"законності", яку встановлює Конвенція. Згідно з цією 
вимогою всі закони повинні бути сформульовані з до-
статньою чіткістю, що дає особі можливість передбачи-
ти … ті наслідки, до яких може призвести певна дія" 
(пункт 33). І далі: "Правова ситуація, коли обвинувачено-
го тримають під вартою протягом невизначеного часу 
без відповідної судової санкції … несумісна з принципом 
юридичної визначеності та гарантією захисту від свавіл-
ля, які наскрізною ідеєю наповнюють усі положення Кон-
венції та принцип верховенства права" (пункт 37). 

У Рішенні від 29 квітня 2003 року у справі "Алієв про-
ти України" (Aliev v. Ukraine) Європейський суд з прав 
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людини наголосив: "Вираз "згідно із законом" … стосу-
ється якості відповідного законодавства, і вимагає, щоб 
воно було доступним відповідній особі, яка, зокрема, 
може передбачити його наслідки для себе, а крім того, 
це законодавство має відповідати принципу верховенст-
ва права" (пункт 170). У Рішенні від 24 жовтня 1979 року 
у справі "Вінтерверп проти Нідерландів" (Winterwerp v. 
the Netherlands) сформульовано наступну правову пози-
цію: "Сам по собі національний закон має відповідати 
Конвенції, в тому числі й загальним принципам, які ви-
кладені в ній або випливають з неї" (пункт 45). 

Аналогічну правову позицію було відтворено Євро-
пейським судом з прав людини і в своїх рішеннях від 26 
квітня 1979 року у справі "Санді Таймс проти Сполуче-
ного Королівства (№1)" (The Sunday Times v. the United 
Kingdom (№1)); від 24 квітня 1990 року у справі "Крус-
лен проти Франції" (Kruslin v. France); від 28 березня 
2000 року у справі "Барановський проти Польщі" 
(Baranowski v. Poland), від 31 липня 2000 року у справі 
"Йечюс проти Литви" (Jeciuc v. Lithuania); від 28 жовт-
ня 2003 року у справі "Ракевіч проти Росії" (Rakevich v. 
Russia); від 6 вересня 2005 року у справі "Салов проти 
України" (Salov v. Ukraine); від 24 травня 2007 року у 
справі "Ігнатов проти Росії" (Ignatov v. Russia); від 27 
листопада 2008 року у справі "Свершов проти України" 
(Svershov v. Ukraine); від 19 лютого 2009 року у справі 
"Доронін проти України" (Doronin v. Ukraine); від 
12 березня 2009 року у справі "Світлорусов проти 
України" (Svitlorusov v. Ukraine); від 18 лютого 2010 року 
у справі "Гарькавий проти України" (Garkavyy v. 
Ukraine); від 18 лютого 2010 року у справі "Гаваржук 
проти України" (Gavazhuk v. Ukraine) тощо. 

Отже, відповідно до правових позицій Європейсько-
го суду з прав людини принципи права також є тими 
чинниками, які висувають певні вимоги до змісту зако-
нодавства. 

Задля справедливості слід визнати, що і попередник 
КС РФ, Комітет конституційного нагляду СРСР (далі – 
Комітет) також стверджував, що саме норми права ма-
ють відповідати його принципам. Так, 21 червня 
1990 року Комітет ухвалив Висновок №2 "Про невідпо-
відність норм законодавства, які виключають для низки 
категорій працівників судовий порядок індивідуальних 
трудових спорів, приписам Конституції СРСР, законам 
СРСР, міжнародним актам про права людини". І хоча 
об'єктом порівняння, як випливає з назви Висновку, 
були лише нормативно-правові акти, обґрунтовуючи 
свою правову позицію, Комітет визнав не лише "необ-
хідність усунення проявів соціальної несправедливості 
та підвищення рівня соціальної захищеності особи у 
сфері трудових відносин" (абзац 3 мотивувальної час-
тини), але й прийшов до висновку, що "законодавство 
… необґрунтовано обмежило право на судовий захист" 
(абзац 8 мотивувальної частини Висновку). Більш кате-
горичну позицію щодо ролі принципів права невдовзі 
Комітет сформулював у Висновку "Про приписи законо-
давства, які обмежують рівність можливостей громадян 
у сфері праці та зайнятості" від 4 квітня 1991 року №20. 
Він проголосив, що "втілення принципів права у трудо-
ве законодавство є найважливішою умовою дотриман-
ня прав і свобод людини" (абзац 4 мотивувальної час-
тини Висновку). І далі: "Дослідивши норми трудового 
законодавства СРСР, Комітет встановив, що вони ще 
не в повній мірі відповідають принципам антидискріми-
наційної політики". 

Отже, навіть за часів СРСР, відповідно до правових 
позицій органів державної влади, трудове законодавст-
во мало відповідати принципам права, а не навпаки. 

Таку ж позицію підтримує і Конституційний Суд 
України. Так, відповідно до частини 1 ст.8 Конституції 
України в Україні визнається і діє принцип верховенства 
права. Тому, в Рішенні від 2 листопада 2004 року  
№ 15-рп/2004 Конституційний Суд України зазначив, що 
"верховенство права вимагає від держави його втілення 
у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у 
закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті пе-
редусім ідеями соціальної справедливості, свободи, 
рівності тощо" [17]. 

Отже, на думку Конституційного Суду України, прин-
ципи права є тими правовими явищами, які по-перше, 
зумовлюють, визначають зміст не лише правотворчої, 
але й правозастосовної діяльності держави, а, по-
друге, принципи не спонукають, не роблять можливим, 
а вимагають від держави їх втілення у правотворчу та 
правозастосовну діяльність. 

Подібну правову позицію сформульовано і в Рішенні 
Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 року 
№ 8-рп/2005, де він стверджує, що "діяльність право-
творчих і правозастосовних органів має здійснюватися 
за принципами справедливості, гуманізму, верховенст-
ва і прямої дії норм Конституції України" (абзац 2 пункту 
4 мотивувальної частини) [18]. І далі: "Зазначені … 
принципи … передбачають … правові гарантії, правову 
визначеність і пов'язану з ними передбачуваність зако-
нодавчої політики … необхідні для того, щоб учасники 
відповідних правовідносин мали можливість завбачати 
наслідки своїх дій і бути впевненими у своїх законних 
очікуваннях, що набуте ними на підставі чинного зако-
нодавства право, його зміст та обсяг буде ними реалі-
зовано" (абзац 3 пункту 4 мотивувальної частини). 

Згідно Рішення Конституційного Суду України від 
22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 принцип правової 
держави вимагає від неї утримуватися від обмеження 
загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина 
(абзац перший підпункту 5.3 пункту 5 мотивувальної 
частини) [19]. І далі: "Принцип правової держави пе-
редбачає встановлення правопорядку, який повинен 
гарантувати кожному утвердження і забезпечення 
прав і свобод" (абзац перший підпункту 5.4. пункту 5 
мотивувальної частини).  

Завершуючи формулювання власної правової пози-
ції, Конституційний Суд України зробив красномовний 
висновок: "Із конституційних принципів рівності й справе-
дливості випливає вимога визначеності, ясності й недво-
значності правової норми, оскільки інше не може забез-
печити її однакове застосування, не виключає необме-
женості трактування у правозастосовній практиці і неми-
нуче призводить до сваволі" (абзац другий підпункту 5.4. 
пункту 5 мотивувальної частини). "Цей принцип … гаран-
тує впевненість громадян у тому, що їхнє теперішнє ста-
новище не буде погіршено прийняттям нового закону чи 
іншого нормативно-правового акта" (абзац четвертий 
підпункту 5.4. пункту 5 мотивувальної частини). 

Отже, єдиний орган конституційної юрисдикції Укра-
їни також із принципів права виводить вимоги до норм 
права, яким вони мають відповідати, інакше вони бу-
дуть визнані неконституційними.  

Висновки. Узагальнивши правові позиції КС РФ 
прийшли до висновку, що будучи своєрідним джерелом 
права, саме принципи права мають зумовлювати зміст 
федерального законодавства. Тобто, принципи трудо-
вого права є похідними від принципів права, а не від 
трудового законодавства, а принципи оплати праці фо-
рмують, зумовлюють механізм правового регулювання 
оплати праці. Іншими словами, принципи оплати праці 
потрібно виводити не із законодавства, дія якого спря-
мована на упорядкування оплати праці, а із тих ціннос-
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тей та ідей, які панують в суспільстві та відображені в 
принципах права. 

Саме тому вітчизняним ученим потрібно більше ува-
ги зосереджувати на аналізі першоджерел – з'ясуванні 
змісту принципів права взагалі та принципів оплати 
праці зокрема з тим, щоб напрацювати конкретні про-
позиції щодо вдосконалення існуючого механізму пра-
вового регулювання оплати праці, і, водночас, модерні-
зувати трудове законодавство. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КОНКУРЕНТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
 
В статті досліджуються конкурентні правопорушення, особливості їх складу та класифікація. Окремо дається 

аналіз обмежувальної діяльності та недобросовісним конкурентним діям.  
Ключові слова: конкурентні правопорушення, обмежувальна діяльність, недобросовісні конкурентні дії, монополі-

стична діяльність, антиконкурентні узгоджені дії. 

В статье исследуются конкурентные правонарушения, особенности их состава и классификация. Отдельно да-
ется анализ ограничительной деятельности и недобросовестным конкурентным действиям.  

Ключевые слова: конкурентные правонарушения, ограничительная деятельность, недобросовестные конкурен-
тные действия, монополистическая деятельность, антиконкурентные согласованные действия. 

The article investigates the competitive offense, particularly their composition and classification. Restrictive and unfair 
competition actions are analyzed separately.  

Keywords: competitive offense, restrictive and unfair competition actions, monopolistic activity, anti-competitive practice. 
 

Порушення нормального процесу перебігу конкуре-
нтних відносин має не тільки негативні економічні, але і 
соціальні наслідки, оскільки конкуренція є основою по-
будови нормального демократичного суспільства.  

Науково-практичною базою статті стали праці таких 
вчених як О. М. Вінник, Ю. В. Журик, Н. М. Корчак,  
О. Л. Чернелевська, І. А Шуміло. Метою статті є ком-
плексний огляд конкурентних порушень з метою науко-
вого аналізу та виявлення проблем.  

Автори всесвітньо відомого Економікса виділять чо-
тири різних моделі ринкової структури [8, 503-504]: 

1) абсолютно чиста конкуренція – в галузі народного 
господарства діє велика кількість фірм, що виробляють 
стандартизовану продукцію. Нові фірми можуть легко 
потрапити на ринок; 

2) абсолютна (чиста) монополія – єдиний продавець 
повністю контролює всю галузь, є єдиним товаровироб-
ником і відсутня галузь, яка виробляла б аналогічні това-
ри (замінники); – наприклад, місцеві комунальні послуги 
по водо-та теплопостачанню (природні монополії). Про-
никнення в галузь іншими фірмами заблоковано; 

3) при олігополії на ринку існує невелика кількість 
фірм , які відчувають вплив такими конкурентами, який 
вони мають враховувати при становленні власних цін 
та плануванні об'ємів виробництва; 

4) монополістична конкуренція – для неї характер-
ним є ринок з великою кількістю продавців, що виготов-
ляють диференційовану продукцію. Ця ринкова струк-

тура схожа на досконалу конкуренцію, але відрізняєть-
ся тим, що товари, які пропонуються, не є ідентичними 
(диференційовані реально чи дійсно за своїми суттєви-
ми ознаками товари). 

Останні три моделі є прикладом недосконалої конку-
ренцію. Це є економічний критерій. За великим рахунком, 
якщо немає відповідного державного регулювання, "не-
покараною" може залишатися навіть абсолютна монопо-
лія, як це було, наприклад в Радянському Союзі чи якщо 
відповідне підприємство є природною монополією.  

Однак, деякі з учасників економічної конкуренції 
зловживають своїми можливостями, ігноруючи публічні 
та приватні інтереси окремих учасників ринкових відно-
син. Меті забезпечення збалансованого врахування цих 
інтересів у сфері економічної конкуренції відвідає її 
державне регулювання [3, 419-420]. 

Зазначимо, що ступінь регулювання конкурентних 
відносин може бути різний. Так само різним може бути 
діяння, які визнаються державою як правопорушення чи 
ні. Особливістю анти конкурентних порушень можна 
виділити, що їм може передувати такий стан, коли су-
б'єкт фактично має певний негативний стан (наприклад, 
займає монопольне становище на ринку), але самого 
порушення не скоює. Тобто, для визначення діяльності 
як порушення потрібно не лише наявність кількох чин-
ників: наявність певного стану та порушення конкретної 
норми закону. 
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При цьому слід зазначити, що вина не є універсаль-
ною умовою відповідальності за правопорушення, хоча 
в якості суб'єктивної підстави виникнення відповідаль-
ності може бути ризик як допущення вірогідних, випад-
кових обставин, що спричиняють негативні наслідки 
для здійснення змагальності як умови ефективної еко-
номічної конкуренції. Це підтверджує і практика розгля-
ду господарськими судами антиконкурених правопору-
шень. Згідно з п. 3 Рекомендації Вищого господарського 
Суду України (далі – ВГСУ) [14] конкурентне законодав-
ство не ставить застосування передбаченої ним відпо-
відальності за порушення цього законодавства у зале-
жність від наявності у суб'єкта господарювання вини в 
будь-якій формі. А усунення суб'єктом господарювання 
наслідків відповідного порушення на час вирішення 
спору господарським судом саме по собі не є підставою 
для звільнення його судом від відповідальності (якщо 
провадження у справі про порушення названого зако-
нодавства не закрито Антимонопольним комітетом 
України чи його територіальним відділенням у встанов-
леному законом порядку). 

Тому ми не погоджуємося з позицією І.А. Шуміло у 
частині визначення вини, що антиконкурентне правопо-
рушення визначається як здійснення суб'єктом госпо-
дарювання, посадовою особою чи громадянином вин-
ного діяння, що завдало або реально може завдати 
шкоди конкурентним відносинам в господарській діяль-
ності, які гарантуються та охороняються державою [12, 
8]. Ми підтримуємо думку Н. М. Корчак, що вина не є 
універсальною презумпцією в антиконкурентних право-
порушеннях, проте в окремих випадках законодавець 
вказує на чинники, що стосуються вини[6, 7]. 

Для кваліфікації дій суб'єктів господарювання як зло-
вживання монопольним (домінуючим) становищем на 
ринку, або як антиконкурентних узгоджених дій, або як 
недобросовісної конкуренції не є обов'язковим з'ясуван-
ня настання наслідків у формі відповідно недопущення, 
усунення чи обмеження конкуренції, ущемлення інтере-
сів інших суб'єктів господарювання (конкурентів, покуп-
ців) чи споживачів, зокрема через заподіяння їм шкоди 
(збитків) або іншого реального порушення їх прав чи ін-
тересів, чи настання інших відповідних наслідків.  

Самого факту порушення могло ще і не бути, напри-
клад, перенесення місце проведення торгів у день про-
ведення аукціону може привести до недопущення, усу-
нення чи обмеження конкурентів у разі, якщо аналіз 
ситуації наринку товару спростовує наявність об'єктив-
них причин для вчинення таких дій або бездіяльності. 
Такі дії будуть кваліфікуватися як правопорушення за ч. 
3 ст. 6 ЗУ "Про захист економічної конкуренції". 

Таким чином, для кваліфікації дії суб'єкта господа-
рювання як антиконкурентного правопорушення доста-
тньо такі фактори: наявність відповідного стану; винна 
чи безвинна діяльність (дії чи бездіяльність); встанов-
лення самого факту порушення чи можливість настання 
негативних наслідків. 

КЛАСИФІКАЦІЯ 
До першої групи антиконкурентних правопорушень 

належать дії, що призводять або можуть призвести до 
недопущення, усунення або суттєвого обмеження кон-
куренції – обмежувальна діяльність. Загальною рисою 
даних правопорушень є те, що вони встановлюють для 
інших суб'єктів господарювання певні "бар'єри" входу 
на ринок чи виходу з нього. В зарубіжному законодав-
стві згадані дії об'єднуються поняттям "обмежувальна 
діяльність" [12, 8].  

Другою групою антиконкурентних правопорушень є 
недобросовісні конкурентні дії [12, 9]. 

Інша класифікація антиконкурентних правопорушень 
може бути зроблена залежно від видів суб'єктів госпо-
дарювання, які їх вчиняють: правопорушення з боку 
суб'єктів господарювання (підприємств, окремих під-
приємців, груп підприємств або підприємців) у вигляді 
зловживання монопольним становищем та обмеження 
конкуренції, та правопорушення з боку органів влади, 
органів місцевого самоврядування, органів адміністра-
тивно-господарського управління та контролю, які дис-
кримінують суб'єктів господарювання [4, 9]. 

ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) 
СТАНОВИЩЕМ 

Саме монопольне (домінуюче) становище за зако-
нодавством України не є правопорушенням. Однак таке 
становище суб'єкта господарювання викликає посилену 
увагу збоку держави через потенційну небезпеку загрозі 
економічній конкуренції. Саме тому визначення суб'єкта 
монополістом має велике значення. 

На думку С. Б. Мельник Закон України "Про захист 
економічної конкуренції" містить дві презумпції щодо 
монопольного становища. По-перше, становище суб'єк-
та господарювання, частка якого на ринку певного то-
вару складає більш 35%, презюмується в якості моно-
польного (домінуючого), однак ця презумпція спростов-
на за допомогою доведення суб'єктом господарювання 
зворотного. Тобто, якщо частка суб'єкта господарюван-
ня на ринку понад 35%, то ст. 12 Закону про захист кон-
куренції установлено презумпцію домінуючого стано-
вища, тягар її спростування (доведення зворотного) 
покладається на суб'єкта господарювання. 

По-друге, становище суб'єкта господарювання, час-
тка якого складає 35% і менше, визнається в якості мо-
нопольного (домінуючого), якщо це доведено органами 
Антимонопольного комітету України. Тобто, якщо част-
ка суб'єкта господарювання 35% і нижче, установлена 
презумпція відсутності домінуючого становища, при 
цьому тягар її спростування покладено на органи Анти-
монопольного комітету. 

Автор робить висновок про те, що у законодавстві 
України не встановлена незаперечна презумпція відсу-
тності у суб'єкта господарювання монопольного (домі-
нуючого) становища[9, 7]. З таким твердженням не мо-
жна не погодитися, оскільки кількісний показник не є 
визначальним при визначенні суб'єкта монополістом. 

Відмітимо, що не всі науковці пов'язують виникнення 
монопольного становища з 35 % бар'єром. Так,  
О. Л. Чернелевська межу частки на ринку в 35 %, при 
якій мова може йти про монопольне (домінуюче) стано-
вище згідно з статтею 12 Закону України "Про захист 
економічної конкуренції", визнає занадто високою, тому 
пропонує чіткіше визначити ті критерії, що повинні бра-
тися до уваги при визнанні становища домінуючим. Зо-
крема, доповнити процедуру проведення досліджень 
щодо заборони зловживання монопольним становищем 
аналізом наслідків прийняття рішення [11, 10].  

Потребує з'ясування ключове для конкурентного 
права поняття монопольного або домінуючого стано-
вища суб'єкта господарювання. Український законода-
вець розглядає данні поняття як тотожні, хоча і еконо-
мічна наука і зарубіжне законодавство їх розрізняє. Іс-
нування класичного монопольного становища, коли на 
певному товарному ринку панує лише один продавець, 
– досить рідке явище в сучасній економіці. Найбільш 
поширеним є олігополістичний стан ринку, коли ринкова 
влада зосереджується у невеликої групи суб'єктів гос-
подарювання. Крім того, для визначення ознак ринкової 
влади у одного чи декількох суб'єктів господарювання, 
що є покупцями на ринку, використовуються відповідно 
поняття монопольного чи олігопольного становища. 
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Таким чином, І. А. Шуміло доводить доцільність вжи-
вання більш широкого та теоретично виваженого по-
няття "домінуюче становище", яким охоплюються по-
няття як монопольного та олігопольного становища, так 
і монопольного та олігопольного становища [12, 8].  

Науковцем обґрунтовується думка про те, що основ-
ним критерієм визначення домінування на ринку суб'єкту 
господарювання мають бути ознаки ринкової влади, які 
вичерпно наведені у чинній методиці визначення моно-
польного становища суб'єктів господарювання.  

У деяких випадках держава має відмовитися від ві-
льної конкуренції з метою забезпечення державних та 
суспільних потреб, а також забезпечити споживачів. В 
такому випадку держава проголошує природні монопо-
лії, що є специфічними різновидами структурного моно-
польного типу ринку, на якому виключне право суб'єкта 
господарювання здійснювати діяльність виникає не в 
результаті його конкурентної боротьби, а унаслідок ви-
знання державою неефективності конкуренції, тобто її 
усунення і недопущення на визначеному ринку [1, 6].  

Необхідність спеціального державного регулювання 
діяльності суб'єктів природних монополій обумовлена 
виключним характером режиму природних монополій. 
На відміну від інших видів монополій, діяльність яких 
регулюється законодавством про захист економічної 
конкуренції, сфери природних монополій вимагають не 
антимонопольних засобів впливу, а спеціального дер-
жавного регулювання [1, 6]. Їх діяльність в Україні регу-
люється Законом України "Про природні монополії". 
Проте деякі економісти заперечують переваги природ-
ніх монополій, які, на їх думку, вигадали економісти в 
19 ст. з метою закріплення de ure існуючих de facto 
державних монополій, що є застарілим для 21 ст. [13]. 

Під зловживанням монопольним (домінуючим) стано-
вищем деякі науковці розуміють особливий тип поведінки 
суб'єкта господарювання на ринку, яке означає викорис-
тання ним своєї влади недозволеними способами, що 
суперечать конкуренції, через що спричинюється шкода 
суспільним інтересам, правам суб'єктів господарювання 
та споживачів [10, 5]. Більш коротко зловживання моно-
польним (домінуючим) становищем можна визначити як 
монополістичне правопорушення, тобто поведінка су-
б'єкта господарювання, що займає монопольне (доміну-
юче) становище на ринку, яка порушує норми законо-
давства про захист економічної конкуренції [4, 7]. Воно 
можу бути скоєно лише суб'єктом, що займає монополь-
не (домінуюче) становище на ринку товарів. 

АНТИКОНКУРЕНТНІ ДІЇ 
Особливістю антиконкурених дій є те, що, фактично, 

їх суб'єктом може бути будь-який суб'єкт господарю-
вання, а не лише монополісти. Їх можна поділити на 
акнтиконкурентні дії суб'єктів господарювання та орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування. 

Антиконкурентні дії є правопорушеннями, тобто 
протиправними і винними діяннями суб'єктів господа-
рювання, органів влади, місцевого самоврядування, 
адміністративно-господарського управління та контро-
лю, що завдають або можуть завдати шкоди економіч-
ній конкуренції. Це правопорушення, що вчиняються 
вказаними суб'єктами і посягають на відносини у сфері 
реалізації свободи господарської діяльності та економі-
чної конкуренції [5, 7].  

Антиконкурентні дії ЗУ про захист конкуренції поді-
ляє на анти конкурентні узгоджені дії та антиконкурентні 
дії органів влади. 

АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ 
Згідно з ст. 5 ЗУ про захист конкуренції узгодженими 

діями є укладення суб'єктами господарювання угод у 
будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у 

будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена кон-
курентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів 
господарювання; у тому числі створення суб'єкта гос-
подарювання, об'єднання, метою чи наслідком ство-
рення якого є координація конкурентної поведінки між 
суб'єктами господарювання, що створили зазначений 
суб'єкт господарювання, об'єднання, або між ними та 
новоствореним суб'єктом господарювання, або вступ до 
такого об'єднання.  

В науковій літературі обґрунтовується доцільність 
закріплення на законодавчому рівні загальновизнаного 
у світі поділу антиконкурентних угод на "вертикальні" та 
"горизонтальні", що дозволить правозастосовчим орга-
нам використовувати диференційований підхід при ви-
значенні їх неправомірності та ступеню впливу на кон-
куренцію [12, 9]. 

На підставі аналізу зарубіжного досвіду, І.А. Шуміло 
зазначає, що одним з напрямків підсилення конкурен-
тоспроможності вітчизняних товаровиробників є визна-
чення категорій антиконкурентних угод, на які, за пев-
них умов, не поширюється загальна заборона. Такими 
винятками повинні стати угоди між виробниками сільсь-
когосподарської продукції; малими підприємцями, якщо 
вони не стосуються ціноутворення і не суттєво обмежу-
ють конкуренцію; угоди, спрямовані на впровадження 
нових технологій, розвиток науково-технічного прогресу, 
подолання кризових явищ в окремих галузях. При цьому 
необхідно передбачити, що визнання згаданих угод пра-
вомірними можливо лише на основі рішення антимоно-
польних органів, в якому зазначені умови та строк дійс-
ності угоди, з обов'язковою публікацією рішення про на-
дання такого дозволу в офіційних джерелах. 

АНТИКОНРКУРЕНТНІ ДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
Згідно з ч. 1 ст. 15 Закону про захист конкуренції ан-

тиконкурентними діями органів влади, органів місцевого 
самоврядування, органів адміністративно-господарсь-
кого управління та контролю є прийняття будь-яких ак-
тів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), 
надання письмових чи усних вказівок, укладення угод 
або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, органів адміністратив-
но-господарського управління та контролю (колегіаль-
ного органу чи посадової особи), які призвели або мо-
жуть призвести до недопущення, усунення, обмеження 
чи спотворення конкуренції.  

Їх особливістю є те, що суб'єктом порушення можуть 
бути лише такі групи суб'єктів: 1) органи влади; 2) орга-
ни місцевого самоврядування; 3) органи адміністратив-
но-господарського управління. Важливо відмітити, що 
суб'єктом третьої групи може бути будь-який орган, не-
залежно від форми власності.  

Аналіз цієї групи правопорушень, що розглядаються 
як обмежувальна діяльність, – антиконкурентних діянь 
органів влади, місцевого самоврядування та адмініст-
ративно-господарського контролю та управління надав 
підстави для науковців до висновку про доцільність 
встановлення в законодавстві загальної заборони на 
суміщення однією юридичною особою функцій держав-
ної влади, управління чи контролю та функцій господа-
рювання, як не сумісних з ринковою економікою. Така 
норма сприяла б усуненню причин значної кількості 
антиконкурентних діянь, яких припускаються органи 
влади та управління[12, 9].  

НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ 
Захист від недобросовісної конкуренції регулюється 

особливим Законом України "Про захист від недобро-
совісної конкуренції".  

Добросовісну конкуренцію можна визначити як пра-
вомірну, з дотриманням норм чинного законодавства, 
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торгових та інших чесних звичаїв змагальність суб'єктів 
господарювання, метою якої є досягнення найбільш 
вигідних умов виробництва та реалізації товарів [4, 7]. Її 
антиподом є недобросовіна конкуренція, яку ст. 1 вка-
заного Закону визначає як будь-які дії у конкуренції, що 
суперечать торговим та іншим чесним звичаям у госпо-
дарській діяльності. 

Ст. 10 бис Паризької конвенції про охорону промис-
лової власності встановлює, що країни Союзу зобов'я-
зані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у 
Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуре-
нції. Актом недобросовісної конкуренції вважається 
будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним зви-
чаям у промислових і торговельних справах. 

Наведемо деякі наукові визначення недобросовісної 
конкуренції. Ю. В. Журик визначає такі дії як протипра-
вні, які вчиняються у конкуренційних відносинах (відно-
синах змагальності) суб'єктами господарювання і спря-
мовані на обмеження діяльності окремих суб'єктів гос-
подарювання (порушення їх прав та законних інтересів) 
або отримання певних переваг завдяки чужим досяг-
ненням [4, 7].  

Натомість О.В. Безух розуміє недобросовісну конку-
ренцію як антиконкурентні дії суб'єктів господарювання 
чи бездіяльності, пов'язаних з порушенням чинного за-
конодавства, торгових правил та звичок, прав на інте-
лектуальні продукти, вимог добропорядності і справед-
ливості шляхом вчинків, здатних викликати змішування 
відносно підприємства, продукції або діяльності конку-
рента, ввести громадськість в оману, дискредитувати 
конкурента [2,5]. 

Більш коротко визначає недобросовісну конкуренцію 
В.С. Кулішенко як поведінку, що у будь-який спосіб су-
перечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям 
підприємницької діяльності, у відносинах між конкурую-
чими суб'єктами господарювання [7, 7]. 

За своєю природою недобросовісна конкуренція 
дещо схожа на монополістичні правопорушення. В обох 
випадках є наявним порушення конкуренційного зако-
нодавства та загроза конкуренції.  

Наведемо таке співвідношення недобросовісної 
конкуренції (далі – НК) та обмежувальної діяльності 
(далі – ОД). 

1. НК та ОД – це порушення правил конкуренції. 

2. В обох випадках наноситься шкода конкуренції як 
такій.  

3. Присікання НК направлено на нечесні дії конкуре-
нтів проти конкретних конкурентів, а ОД – всіх суб'єктів 
господарювання та споживачів. 

4. НК шкода наноситься як конкурентам, так і спо-
живачам (прямо більш притаманно ОД).  

5. ОД – направлено переважно на посилення влади 
на ринку, а для НК доля на ринку товарів не є критерієм 
для кваліфікації. 

6. Переважно НК тісно пов'язано з правом промис-
лової власності.  

Подальшому науковому осмисленню підлягає роз-
гляд конкурентних правопорушень через призму адап-
тації українського законодавства до вимог Європейсь-
кого союзу. 
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ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ВІКОМ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ: 
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

 
В статті аналізується протиправне явище дискримінації за ознакою віку в трудових правовідносинах, розгляда-

ються проблеми правового регулювання захисту трудових прав працівників в процесі реалізації права на працю. 
Ключові слова: ринок праці, дискримінація за віком, трудова діяльність, захист трудових прав. 

В статье анализируется неправомерное явление дискриминации по возрастному признаку в трудовых правоот-
ношениях, рассматриваются проблемы правового регулирования защиты трудовых прав работников в процессе 
реализации права на труд.  

Ключевые слова: рынок труда, дискриминация по возрасту, трудовая деятельность, защита трудовых прав.  

The article analyzes the phenomenon of illegal discrimination based on age in the employment relationship, the problems of 
legal regulation of labor rights in the implementation of the right to work.  

Keywords: labor market, age discrimination, labor activities, protection of labor rights. 
 

Тенденції соціально-економічного розвитку засвід-
чують, що ринок праці фіксує всі негативні явища, які 
породжує нестабільна економіка. Насамперед негараз-
ди впливають на процес реалізації права на працю. В 
цих умовах значних проявів набуває жорстка конкурен-
ція на ринку праці, що в свою чергу, призводить до сут-
тєвого збільшення порушень трудових прав працівників 
у формі дискримінації. Проблема дискримінації у тру-

дових правовідносинах піднімалась в працях науковців 
Болотіної Н., Дуюнової О., Венедиктової В., Дашковсь-
кої О., Жернакова В., Орловського О., Лаврів О., Лагуті-
ної І., Кохан Н., Панькова Д., Панасюка О., Пилипенка П., 
Пузирного В., Черноус С., Ярошенка О. та інших. Утім, 
залишається малодослідженою проблема дискримінації 
за ознакою віку, яка в умовах сьогодення набула знач-
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ного поширення на ринку праці та потребує комплекс-
ного вивчення та аналізу.  

Досліджуючи загальнотеоретичні аспекти дискримі-
нації у сфері праці, російська вчена Рогавичене Л., ви-
значає дискримінацію, як диференційоване відношення 
роботодавця до працівника чи групи працівників, які 
вирізняються за певною соціально-демографічною 
ознакою, що обмежує їх можливості в процесі трудової 
діяльності і на ринку праці. Підставою для дискримінації 
на ринку праці виступають расові, етнічні, гендерні, ві-
кові та інші характеристики робочої сили [12, с.8]. Як 
слушно наголошує Руднєва О., дискримінація в будь-
якому випадку призводить до порушення фундамента-
льного правового принципу – принципу рівності прав і 
свобод людини [13, c.15]. Спробуємо розглянути та 
проаналізувати дієвість функціонування правового ме-
ханізму в Україні щодо недопущення протиправного 
явища дискримінації за віком на практиці.  

Згідно ст.1 Конвенції Міжнародної організації праці 
(далі – МОП) №111 1958р., про дискримінацію в галузі 
праці та занять, термін "дискримінація" охоплює: 

a) будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу, 
що робиться за ознакою раси, кольору шкіри, статі, ре-
лігії, політичних переконань, іноземного походження 
або соціального походження і призводить до знищення 
або порушення рівності можливостей чи поводження в 
галузі праці та занять; 

b) будь-яке інше розрізнення, недопущення або пе-
ревагу, що призводить до знищення або порушення 
рівності можливостей чи поводження в галузі праці та 
занять і визначається відповідним членом Організації 
після консультації з представницькими організаціями 
роботодавців і працівників, де такі є, та з іншими відпо-
відними органами. 

 Будь-яке розрізнення, недопущення або перевага 
відносно певної роботи, що грунтується на її специфіч-
них вимогах, дискримінацією не вважається [8]. Як ба-
чимо, вказана Конвенція в переліку розрізнень, недо-
пущень або переваг, які розглядаються як дискриміна-
ція, не містить поняття "вік", що не сприяє реалізації 
ефективного захисту працівників від поширення на 
практиці фактів дискримінації за віком. Не досить чітко, 
вважаємо, це питання врегульоване і в Конституції 
України, а саме: згідно ст.24 Основного Закону, грома-
дяни мають рівні конституційні права і свободи та є рів-
ними перед законом. Не може бути привілеїв чи обме-
жень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релі-
гійних та інших переконань, статі, етнічного та соціаль-
ного походження, майнового стану, місця проживання, 
за мовними або іншими ознаками [5]. Поняття "інші 
ознаки" дозволяє нам зробити припущення, що до "ін-
ших ознак" слід відносити ознаку віку. Зрозуміло, що 
вказана нечіткість не допомагає створенню належних 
умов для дієвого захисту трудових прав працівників. 

Щодо Кодексу законів про працю України (далі – 
КЗпП), то у ч.3 ст.22 даного нормативного акту уточню-
ється, що вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я 
працівника можуть встановлюватися законодавством 
України [3]. Проблема полягає в тому, що на практиці 
здебільшого дана норма роботодавцями некоректно 
трактується як фактичний дозвіл встановлення обме-
жень трудової правосуб'єктності працівників за віковим 
критерієм. І при цьому ігнорується імперативне прави-
ло, що відповідні вимоги можуть встановлюються лише 
законодавством. Хоча, на нашу думку, допустимість 
законодавчого закріплення можливості встановлення 
обмежень до праці на підставі віку, а саме факту досяг-
нення особою певного віку, не узгоджується зі ст.43 
Конституції України, згідно якої, кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно пого-
джується. Держава створює умови для повного здійс-
нення громадянами права на працю, гарантує рівні мо-
жливості у виборі професії та роду трудової діяльності 
[5]. В контексті даної норми звучить ст.11 Закону Украї-
ни "Про основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. 
№ 3721-ХІІ, згідно якої, громадяни похилого віку мають 
право на працю нарівні з іншими громадянами, яке до-
датково гарантується державними цільовими програ-
мами зайнятості населення. Забороняється відмова у 
прийнятті на роботу і звільнення працівника за ініціати-
вою власника або уповноваженого ним органу з мотивів 
досягнення пенсійного віку [9]. На підставі наведених 
положень Законом України від 12.07.94р. №92-94-ВР 
було скасовано чинність п.1-1 ст.40 КЗпП, відповідно до 
якого трудовий договір, укладений на невизначений 
строк, а також строковий трудовий договір до закінчен-
ня строку його чинності міг бути розірваний власником 
або уповноваженим ним органом на підставі досягнен-
ня працівником пенсійного віку при наявності права на 
повну пенсію по старості [2, с.19]. На перший погляд, 
здавалося були усунуті протиріччя щодо даного питан-
ня і повсюдно пропагується принцип, що право на пра-
цю – довічне право людини. Проте деякі законодавчі 
акти продовжують містити обмеження за віком для 
окремих категорій працівників щодо реалізації їх права 
на працю. Зокрема, до таких працівників належать дер-
жавні службовці, яким згідно ст. 23 Закону "Про держа-
вну службу" від 16.12.1993 р. № 3723-XII, встановлено 
граничний вік перебування на державній службі. А са-
ме: граничний вік перебування на державній службі 
становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. У 
разі необхідності керівник державного органу за пого-
дженням з Начальником Головного управління держав-
ної служби при Кабінеті Міністрів України може продов-
жити термін перебування на державній службі, але не 
більш як на п'ять років. У виняткових випадках після 
закінчення цього терміну державні службовці можуть 
бути залишені на державній службі лише на посадах 
радників або консультантів за рішенням керівника від-
повідного державного органу [7]. Але враховуючи спе-
цифіку державної служби, слід визнати, що дана норма 
є цілком аргументованою і її не варто трактувати як 
дискримінаційну, хоча б тому що державна служба – це 
той особливий різновид діяльності, змістом якої є вико-
нання функцій та завдань держави, що зумовлює необ-
хідність встановлення додаткових вимог до осіб, які 
претендують обіймати відповідні посади в сфері дер-
жавної служби. Як вказано в Рішенні Конституційного 
Суду України від 18.04.2000р. №5-рп/2000 (у справі про 
віковий ценз), Конституція України не містить терміна 
"ценз", проте встановлює відповідні кваліфікаційні ви-
моги до претендентів на певні державні посади. Це сто-
сується кандидатів у народні депутати України (частина 
друга статті 76), претендентів на посаду професійного 
судді (частина третя статті 127), судді Конституційного 
Суду України (частина третя статті 148). Конституція 
України передбачає наявність певних кваліфікаційних 
вимог і до кандидата на пост Президента України (час-
тина друга статті 103). Нерідко кваліфікаційні вимоги до 
окремих категорій державних службовців встановлю-
ються відповідними законами України, зокрема до тих, 
які претендують на посади Голови та суддів Верховного 
Суду України, Голови та суддів Вищого арбітражного 
суду України, членів Вищої ради юстиції, членів 
Центральної виборчої комісії. Кваліфікаційні вимоги 
зумовлені родом і характером діяльності зазначених 
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посадових осіб, а тому не можуть розглядатися як об-
меження громадян у користуванні рівним правом до-
ступу до державної служби. 

 Аналогічним чином вирішено питання щодо квалі-
фікаційних вимог, включаючи вікові, до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини. З огляду на 
особливу важливість його діяльності, змістом якої є 
здійснення парламентського контролю за додержанням 
конституційних прав і свобод людини і громадянина, 
Верховна Рада України повноважна встановлювати 
кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на цю 
посаду. Конституція України (стаття 101) цього не забо-
роняє. До таких кваліфікаційних вимог належать, зок-
рема, життєвий досвід та соціальна зрілість, які набу-
ваються лише з досягненням певного віку. Критерієм у 
законодавчому встановленні кваліфікаційних вимог до 
віку є доцільність [14]. Відповідно до Рекомендації МОП 
№162 1980р. щодо літніх працівників, літні працівники 
без дискримінації за віком повинні користуватися рівніс-
тю можливостей та ставлення нарівні з іншими праців-
никами, зокрема, стосовно доступу, з урахуванням їхніх 
особистих здібностей, досвіду та кваліфікації, до робо-
ти за їхнім вибором як у державному, так і в приватному 
секторах; однак у виняткових випадках можуть встано-
влюватися вікові обмеження з огляду на особливі вимо-
ги, умови або правила для деяких видів роботи [4, 
с.124]. Попри це, необхідно звернути увагу, що Конве-
нцією МОП №151 1978р. Про захист права на органі-
зацію та процедури визначення умов зайнятості на 
державній службі [4, с.69], не передбачається необ-
хідність обмеження перебування на державній службі 
за віковим критерієм. Відтак, прослідковується тенде-
нція до заборони дискримінації за віковим критерієм 
без допущення будь-яких винятків стосовно окремих 
категорій працівників.  

В контексті реформування законодавства про пра-
цю, беззаперечно позитивним є включення до ст.4 
Проекту Трудового кодексу України №1108, положення 
про заборону дискримінації у сфері праці, зокрема що-
до заборони порушення принципу рівності прав і мож-
ливостей, пряме або непряме обмеження прав праців-
ників залежно від віку [11], але залишається відкритим 
питання дієвої фактичної реалізації судового захисту 
трудових прав працівників, порушених у зв'язку з дис-
кримінацією їх за ознакою віку. Аналіз інформації, яка 
міститься в пошуковій базі інтернет-ресурсу 
JOB.ukr.net, дає змогу констатувати, що 90% оголошень 
про вакантні посади містять вікову вимогу до претенде-
нтів. Таким чином нівелюються права на реалізацію 
своєї здатності до праці цілих поколінь громадян Украї-
ни, які досягли 40-річного віку. З огляду на це, правоза-
хисники впевнені, що для подолання зростання дис-
кримінації в Україні необхідно здійснити низку заходів. 
А саме: 1) розробити та прийняти рамковий закон про 
заборону дискримінації; 2) створити спеціальний анти-
дискримінаційний орган державної влади; 3) впровади-
ти механізм збору інформації про факти дискримінації, 
дії органів влади та надану допомогу жертвам дискри-
мінації; 4) законодавчо забезпечити диверсифікацію 
відповідальності за дискримінацію та забезпечити не-
відворотність покарання за конкретні дискримінаційні 
дії: слід впровадити адміністративну відповідальність за 
вчинення конкретних адміністративних проступків в 
сфері дискримінації і розвивати культуру покарання за 
дискримінаційні дії; 5) запровадити на державному рівні 
навчальні та освітні програми з толерантності та проти-
дії дискримінації [1]. 

До речі, слід наголосити, що дана проблема є акту-
альною не лише для України, а й для багатьох країн 

Європейського Союзу, про що засвідчують дані прове-
деного опитування, представленого Єврокомісією. В 
ньому зазначається, що 58 відсотків усіх опитаних вва-
жають, що в їхній країні панує вікова дискримінація. Дві 
третини респондентів переконані, що через економічну 
кризу слід очікувати збільшення вікової дискримінації на 
ринку праці. Страждають від цього не лише люди у віці, 
але й молодь, наголосили європейські експерти. Вони 
вказали на високий рівень безробіття серед молодих 
людей у багатьох країнах ЄС. Найбільш песимістичні 
оцінки пролунали від угорців, 79 відсотків яких вказали 
на вікову дискримінацію в своїй країні. На вікову дис-
кримінацію особливо часто скаржаться також чехи 
(74 відсотки) та французи (68 відсотків) [6]. Актуальна 
проблема вікової дискримінації і в країнах колишнього 
Радянського Союзу, зокрема в Росії. За даними соціо-
логічного дослідження, проведеного за ініціативою Де-
партаменту Федеральної служби зайнятості Москви, 56 
% респондентів зізналися, що під час прийому на робо-
ту стикалися з віковою дискримінацією. Розпочинаючи 
пошук роботи, люди наштовхуються на психологічну 
стіну. Дізнаючись про зрілий вік претендента, робото-
давець прагне якнайскоріше закінчити розмову. В ре-
зультаті у цілої вікової групи людей складається спіль-
на думка: середньостатистичній людині, старшій 45-
50 років, працевлаштуватися практично нереально. 
Мабуть, найбільш неприваблива особливість – недооці-
нка жінок після сорока років. Жінку в цьому віці традицій-
но сприймають як "незатребувану кадрову одиницю", 
обтяжену до того ж особистими і сімейними проблемами. 
Такий підхід – просто ганьба для нашого суспільства, 
свідчення збережених стереотипів минулого. Статистика 
останнього десятиріччя у всьому світі показує, що цілес-
прямовані жінки після сорока тільки розпочинають свою 
кар'єру. І це легко пояснюється і є закономірним: створе-
на сім'я, підростають діти, і у жінки з'являється можли-
вість самореалізуватися, застосовуючи накопичений з 
роками професійний та соціальний досвід [10, с.19].  

У зв'язку з цим, в законодавстві більшості країн сві-
ту останнім часом посилюється тенденція до впрова-
дження більш жорстокого правового механізму регу-
лювання заборони дискримінації за ознакою віку. Адже 
вік належить до особистих персональних даних пра-
цівника, які не повинні впливати на можливість особи 
працевлаштуватись. 

Виходячи з наведеного, варто підкреслити, що стра-
тегія формування цивілізованого суспільства, в першу 
чергу, має базуватися на повазі до людини, визнанні її 
найвищою соціальною цінністю держави, недопущення 
втручання в приватне життя особи, реального та дієвого 
впровадження заборони дискримінації, зокрема в сфері 
трудових правовідносин. Лише за таких умов Україна та 
її громадяни зможуть відчути себе європейцями не тіль-
ки за географічним місцезнаходженням, а також за рів-
нем цивілізованості та демократичності правової систе-
ми, а відповідно рівнем захисту прав громадян. 
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КАТЕГОРІЇ "ЦІЛЬ ПРАВА" ТА "ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРАВА" У ПРАЦІ ГУСТАВА РАДБРУХА 

"ФІЛОСОФІЯ ПРАВА" 
 

Стаття присвячена аналізу використання Г. Радбрухом телеологічного методу при розкритті змісту своєї кон-
цепції право розуміння. 

Ключові слова: Радбрух, ціль права, доцільність права. 

Статья посвящена анализу применения Г. Радбрухом телеологического метода при раскрытии содержания своей 
концепции правопонимания. 
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Густав Радбрух (1878-1949р.р.) є найвпливовішим 

правознавцем неокантіанського спрямування ХХ сто-
ліття. Основні ідеї його праць активно використовують-
ся багатьма відомими науковими юридичними школами 
сучасної Європи. Вчений залишив по собі досить вели-
кий науковий спадок, втім саме "Філософія права" 
(1932р.) [7] принесла Г. Радбруху всесвітнє визнання, 
оскільки містить цілісний виклад основних засад його 
праворозуміння.  

На даний час дослідження наукових поглядів Г. Ра-
дбруха розпочато у статтях таких українських право-
знавців, як В. Бігун [1,2] та В. Дудченко [4]. Втім, у їхніх 
працях не у повній мірі висвітлено специфіку викорис-
тання Г. Радбрухом у роботі "Філософія права" потенці-
алу телеологічного принципу пізнання права. В той же 
час у концепції праворозуміння, яка була розгорнуто 
викладена Г. Радбрухом у зазначеній роботі, категорія 
"мета" та пов'язані з нею поняття, посідають одне з ос-
новних місць. Методологічно і змістовно вони відобра-
жені в усіх головних положеннях праці, однак при цьому 
залишаються поза увагою вітчизняної та російської 
юридичної літератури. Відтак метою цієї статті є аналіз 
ролі та місця категорії "мета" та телеологічного методу 
у вказаній роботі Г. Радбруха. 

З самого початку необхідно вказати, що Г. Радбрух 
у руслі неокантіанської традиції розглядає право пере-
дусім в якості елементу культури, тобто як явище, що 
відноситься до цінностей. Він вважає, що поняття права 
неможна визначити інакше, ніж "данність", смисл якої 
полягає у реалізації ідеї права. Право – це дійсність, що 
іде до ідеї права. Це відношення не можна вписати в 
рамки простої антитези сущого та належного. Ідея пра-
ва – цінність, право – віднесена до цінності дійсність, 
явище культури, культурна цінність [7, c.16,38].  

Вчений розрізняє три складових частини ідеї права: 
1) справедливість; 2) доцільність; 3) правова стабільність. 

Справедливість вказує, що рівне слід врегульовувати 
однаково, і нерівне – неоднаково, але вона нічого не ка-
же про критерії, у відповідності до яких те чи інше слід 
характеризувати як рівне та нерівне. Вона визначає ли-
ше відносини, але не вид регулювання. На ці два питан-
ня можна відповісти, виходячи з доцільності права. 

Доцільність дозволяє визначити критерії, у відповід-
ності до яких те чи інше явище слід характеризувати як 
рівне або нерівне. Доцільність – визначає вид регулю-
вання, а справедливість – відносини. Однак на питання 
про цілі та доцільність не можна відповісти однозначно. 
Відповідь буде носити лише відносний характер і може 
бути отримана завдяки систематичному вивченню різ-
номанітних правових, державних і партійно-політичних 
поглядів [7, c. 86].  

Третя складова ідеї права – правова стабільність. 
Стабільності права вимагає позитивність права: якщо 
неможливо встановити, що є справедливим, то необ-
хідно постановити, що повинно бути справедливим. 

З трьох елементів правової ідеї Г. Радбрух вважав 
доцільність відносним елементом, релятивістським за 
своєю суттю. Стосовно ж справедливості та правової 
стабільності він вказував, що вони знаходяться над 
суперечностями державно-правових поглядів, над 
боротьбою політичних партій. На думку вченого, існу-
вання правопорядку є важливішим, ніж його справед-
ливість і доцільність. 

При характеристиці категорії "суб'єкт права" вчений 
також звертається до телеологічної термінології. Біль-
ше того, за допомогою неї він обґрунтовує принцип рів-
ності: "…суб'єкт права – не основна, але необхідна і 
всезагальна юридична категорія, оскільки суб'єкт права 
– істота, яка розглядається певним, історично даним 
правом як самоціль. Об'єкт права трактується як зви-
чайний засіб досягнення певної цілі. Самоцілі виключа-
ють систему підпорядкування одне одному. Тому по-
няття особи – поняття рівності" [7, c.146].  

Отже, у даному випадку ми бачимо досить цікаве 
обґрунтування принципу рівності у праві за допомогою 
методологічної конструкції "людина як суб'єкт пра-
ва=самоціль", яка знаходиться у повній відповідності з 
широко відомим постулатом І. Канта ("з людиною ніколи 
не можна поводитися лише як з засобом досягнення 
цілі іншої людини") [5, c.366].  

Далі, розглядаючи процесуальний бік права, Г. Радб-
рух звертає увагу на те, що право, будучи інструментом 
для досягнення цілей держави, тим не менш має здат-
ність діяти в ім'я свого власного буття, жити як самоціль 
за власними законами. На практичному рівні це видно на 
прикладі автономізації механізму функціонування права і 
правосуддя, які завжди відмежовуються від цілеспрямо-
ваної діяльності органів законодавчої і виконавчої влади. 
На думку автора, в цьому виражається смисл основного 
принципу незалежності суддів. Функціонування даного 
принципу обумовлено тезою про те, що правова система 
і система державної влади не ідентичні, і що право, яке 
підкоряється власним законам, протистоїть державі. 
Продемонстрований вище взаємозв'язок між правом та 
його метою: виникнення права з мети і в той же час не-
залежність його дії від цієї мети – ілюструється автором 
прикладом взаємовідносин між матеріальним і процесу-
альним правом: мета процесуального права полягає у 
тому, щоб допомогти реалізації матеріального права. 
Але воно діє безумовно, і навіть замість того, щоб слу-
жити меті реалізації матеріального права, може пере-
шкоджати цьому [7, c.195].  
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Отже, вчений є прихильником тієї точки зору, що 
право, будучи багато в чому залежним від держави (а 
конкретніше – від цілком історично-конкретних предста-
вників політичної еліти певного суспільства), разом з 
тим є і самоціллю, тобто явищем, розвиток якого обу-
мовлений досягненням власної мети, яка є незалежною 
від мети держави.  

З викладеного вбачається, що у "Філософії права" фі-
гурують дві різні за змістом телеологічні категорії, які віді-
грають надзвичайно важливу роль при аналізі праворозу-
міння Г. Радбруха: 1) доцільність права; 2) ціль права.  

Доцільність права Г. Радбрух розглядає по-перше, у 
взаємозв'язку з державою, з її правотворчою та право-
застосовчою (за виключенням діяльності судів) функці-
єю; по-друге, в якості суб'єктивного за своєю сутністю 
явища. Саме з суб'єктивного характеру доцільності і 
випливає релятивізм її змісту. Власне кажучи, доціль-
ність права тут збігається з метою держави. Тому автор 
часто характеризує доцільність права через поняття 
"політика права". Незважаючи на деякі лінгвістичні ню-
анси, саме у розрізі доцільності слід розуміти відоме 
твердження Г.Радбруха про те, що "оскільки право пе-
реважно виражає волю держави, а держава у великій 
мірі є правовою установою, то питання про ціль права і 
ціль держави є нероздільними" [7, c.64]. 

В той же час ціль права є об'єктивною за своєю 
природою, вона не залежить від держави. Так, вчений 
пише: "при постановці питання про ціль права інтерес 
викликає не емпіричні аспекти цілепокладання (тобто 
доцільність – Б.М.), які могли б розглядатися як джере-
ла виникнення права, а "надемпірична" ідея права, яка 
повинна слугувати критерієм істинності права" [7, c.64].  

У чому для Г. Радбрух полягає ціль права? Слід 
відмітити неоднозначність позиції автора у відповіді на 
вказане питання, оскільки у різних частинах роботи він 
в якості цілі права розглядає одну з трьох цінностей: 
1) справедливість; 2) правову безпеку; 3) Добро.  

Так, на початку автор вказує на те, що смисл права 
полягає у служінні справедливості [7, c.41, 44]. Однак 
далі він спеціально наголошує, що ціль права – це 
правова стабільність (безпека). На його думку, право-
ва стабільність є цінністю, і може слугувати виправ-
данням для дії несправедливого та недоцільного пра-
ва. Наскільки не було б несправедливим право за сво-
їм змістом, воно завжди досягає однієї цілі вже навіть 
простим фактом свого існування – правової стабіль-
ності (безпеки) [7, c.99-100].  

Разом з тим у спеціальному параграфі, присвячено-
му цілі права, Г. Радбрух акцентує на тому, що право 
покликане служити Добру, яке є критерієм істинності 
права [7, c.65]. 

Проте більш детальний аналіз праці дає нам підстави 
вважати, що вчений ототожнює Добро і справедливість 
(справедливість є формою морального Добра ) [7, c.42].  

З іншого боку, після практичної реалізації фашист-
ським режимом у Німеччині принципу примату правової 
стабільності у вигляді, за виразом самого автора, "за-
конного неправа" [7, c.235], Г. Радбрух, як відомо, ви-
знав верховенство справедливості (у формі вимоги 
дотримання принципу рівності) як прояву природного 
права над позитивним правом (цінність якого полягає у 
правовій стабільності і порядку) у тому випадку, коли у 
процесі прийняття закону принцип рівності свідомо за-
перечується [7, c.226, 233-234].  

Таким чином, ціллю права є справедливість як мо-
ральна форма найвищої етичної цінності – Добра. В 
той же час сутністю правової справедливості є рівність 
[7, c.203], тобто "однакове регулювання рівних та від-

повідно неоднаковое регулюжвання різних людей та 
відносин" [7, c.86].  

Виходячи з викладеного, метою права за Г. Радбру-
хом є рівність.  

В той же час, як було вже зазначено вище, критерії, 
відповідно до яких те чи інше слід характеризувати як 
рівне та нерівне, визначаються доцільністю, тобто ці-
лями держави як основного правотворчого суб'єкта. 
Зважаючи на це, взаємозв'язок між категоріями "ціль 
права" та "доцільність права" у концепції Г. Радбруха 
зводиться до відносин між принципом рівності та доці-
льністю, а також до їхніх взаємозв'язків з правовою 
стабільністю. Автор наголошує на тому, що субордина-
ція між трьома зазначеними явищами є відносною: "всі 
три елементи права тісно взаємопов'язані, але в той же 
час суперечать одне одному" [7, c.88].  

Такий стан Г. Радбрух називає антиноміями ідеї 
права і зазначає, що справедливість та доцільність ви-
сувають протилежні вимоги. Справедливість є рівністю, 
а рівність вимагає всезагальності правових норм. 
Справедливість має певну узагальнюючу дію. Але рів-
ність у дійсності не є щось абстрактне, вона завжди є 
лише як абстракція даної нерівності, що розглядається 
з певної точки зору. З точки ж зору доцільності будь-яка 
нерівність залишається істотною. Доцільність необхідно 
максимально індивідуалізувати. У свою чергу справед-
ливість та доцільність вступають у протиріччя з право-
вою стабільністю. Правова стабільність – це феномен 
позитивного права. А воно діє без врахування власної 
справедливості і доцільності. Позитивність – це факт. 
Позитивне право передбачає наявність влади, яка його 
встановлює. Виходить, що право і факт, право і влада 
хоча і суперечать одне одному, але виступають у тісному 
взаємозв'язку. Правова стабільність вимагає не лише дії 
правової норми, яку встановлює влада і яка реалізується 
на практиці. Вона висуває також вимоги до змісту норм 
права. Вимагає більш гарантованого застосування пра-
ва, його ефективності. Це в свою чергу посилює ті риси 
права, які входять у протиріччя з індивідуалізуючою до-
цільністю. Наприклад, право проводить чітку межу там, 
де у житті відбуваються плавні переходи, або приймає 
до уваги у фактичному складі лише зовнішні симптоми 
замість дійсно важливих фактів [7, c.88-89].  

Втім, автор не пропонує ані чіткого алгоритму, ані 
хоча б вказівки на напрямки вирішення цього глобаль-
ного внутрішнього протиріччя між трьома складовими 
ідеї права, обмежившись висловом про те, що "філо-
софія не повинна вирішувати проблеми, її обов'язок – 
ставити питання для вирішення" [7, c.91].  

При цьому вчений зауважує, що у різні епохи пріо-
ритет віддавався різним елементам ідеї права: у полі-
цейській державі первинною була доцільність; в час 
панування ідей природного права із формального 
принципу справедливості намагалися розгорнути весь 
зміст права; під час панування юридичного позитивізму 
на перше місце виходила правова стабільність [7, c.91]. 
Разом з тим на думку Г. Радбруха, суть права полягає у 
тому, що вказані три елементи ідеї права перебувають 
у своєрідному взаємно стримуючому відношенні і таким 
чином несуть всю конструкцію, подібно тому, як контр-
форси підтримують будову готичного собору.  

Зважаючи на те, що для Г. Радбруха право належить 
до сфери цінностей, то критично важливого значення 
набуває питання про підхід до самих цінностей. Іншими 
словами, які цінності слід покласти в основу права: інди-
відуальні, колективні чи творчі? При цьому творчі ціннос-
ті суперечать індивідуальним, а колективні – індивідуа-
льним. Розв'язання цього питання вчений здійснює також 
при активному використанні категорії "ціль".  
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Так, він визначає призначення права і держави зва-
жаючи на те, що для індивідуалізму кінцевою метою є 
свобода; для колективізму (або надіндивідуалізму чи 
авторитаризму) – нація; для трансперсоналізму – куль-
тура. З точки зору індивідуалістського суспільства (яке 
є суспільством у прямому смислі слова) право і держа-
ва є ланками, що пов'язує індивідів. З точки зору колек-
тивістського суспільства (яке скоріше є спільнотою коле-
ктивів людей) право і держава є єдиним цілим, що стоїть 
над індивідами. З точки зору трансперсоналістського 
суспільства (яке скоріше є співтовариством) – держава і 
право є зв'язком людей з чимось, що знаходиться поза 
ними: спільною працею, спільною творчістю. 

На думку вченого, існування трьох точок зору на 
право і державу пояснюється можливістю виділяти різні 
елементи одного неділимого цілого. При цьому він за-
уважує, що не існує держав або правових систем, по-
будованих на основі трансперсоналізму. 

Підсумовуючи вищевикладене, відмітимо наступне. 
Г. Радбрух визнає телеологічну обумовленість пра-

ва, яка присутня у його концепції, у двох вимірах: об'єк-
тивному (ціль права) та суб'єктивному (доцільність пра-
ва). При цьому категорія "ціль права" є набагато важ-
ливішою для розкриття сутності права, ніж категорія 
"доцільність права".  

Ціль права розуміється автором як іманентно прита-
манна праву властивість регулювати суспільні відносини 
на основі рівності. При цьому він ототожнює рівність, 
справедливість та добро. Однак така позиція є досить 
вразливою для критики. Наприклад, є очевидним, що з 
юридичної точки зору вказане ототожнення є некорект-
ним, адже принцип рівності за своїм змістом є значно 
вужчим, ніж принцип справедливості. Крім того розгляд 
рівності в якості основної мети права є явно недостатнім, 
що побічно підтверджує і сам Г. Радбрух, вказуючи, що 
для індивідуалістських суспільств (які є більш прогресив-
ними, ніж колективістські) кінцевою метою є свобода. 
Безсумнівним є те, що свобода також має свій відмінний 
від рівності та справедливості юридичний зміст.  

Так, сучасна юридична наука визнає взаємозв'язок 
між вказаними принципами, проте досліджує їх в якості 
автономних явищ [6].  

Питання про пріоритет об'єктивного або суб'єктивно-
го телеологічного виміру у правовому регулюванні логі-
чним чином перетворюється у класичну дилему стосов-
но первинності права чи держави. Вчений вказує на те, 
що взаємовідносини між ідеєю права та ідеєю держави 
характеризуються крайньою напруженістю: "Право по-
ряд з метою держави "служить" ідеї, яка може вступити 
у конфлікт з більш близькою їй ідеєю держави – ідеєю 
правової стабільності і найбільш чужою для держави 
ідеєю справедливості. Держава, звичайно, включає, так 
би мовити, заднім числом, справедливість і правову 
стабільність у число своїх цілей і є готовою заради них 

частково пожертвувати своєю сутністю" [7, c.201]. Вище 
була показана еволюція поглядів Г. Радбруха на роз-
в'язання вказаної дилеми: на момент видання "Філосо-
фії права" вчений однозначно вказував на пріоритет 
держави, в той же час після Другої світової війни він 
змінює свою точку зору і визнає пріоритет ідеї справед-
ливості (у формі рівності) над правовою стабільністю.  

Досить показовим є те, що у концепції Г. Радбруха 
не знайшли свого місця права людини, незважаючи на 
те, що з точки зору практичного виміру права як соціа-
льного регулятора такі цінності як справедливість, доб-
ро, свобода, рівність набувають реального юридичного 
змісту (тобто перестають бути моральними категоріями 
або філософськими абстрактними ідеями) лише вна-
слідок їх виразу та конкретизації у правах людини, осо-
бливо у тих з них, які відносяться до невід'ємних та не-
відчужуваних. Як вірно у зв'язку з цим зазначається у 
літературі, "завдання прав людини – підтверджувати 
реальність справедливості" [3, c.116]. В той же час 
Г. Радбрух, розглядаючи ідею правової держави, не пого-
джується з позитивістським трактуванням критерію обме-
ження державної волі, який є суто формальним ("Держава 
наділяється правом видавати закони лише з метою гаран-
тувати їх дію. Ця гарантія була б пустим звуком, якщо са-
ма держава звільнилася від підкорення цим законам" [7, 
c.202]), але разом з тим так само критично ставиться і до 
природно-правового критерію обмеження державної вла-
ди. Тим самим вчений по суті не підтримує позицію про те, 
що права людини є метою права.  

Проте у ракурсі теми цієї статті найбільш важливим 
є акцентування Г. Радбрухом на існуванні закономірно-
стей автономного існування права, які є відокремлени-
ми від держави, політичних еліт. Використовуючи су-
часну теоретико-правову термінологію, в даному випа-
дку йдеться про те, що вчений розглядав мету права як 
таку, що існує в незалежності від мети суб'єкта право-
творчості – держави. 

Напрямком подальших наукових розвідок наукової 
спадщини Г. Радбруха може бути проблематика розу-
міння вченим принципу рівності, а також вивчення шля-
хів розкриття ним питань взаємозалежності та взаємо-
дії держави і права. 
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В статті пропонується обґрунтування поділу романо-германської правової сім'ї на підсім'ї північно-західного, пів-

денно-західного та східно-європейського права. 
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Романо-германська правова сім'я в світі є найбіль-
шою сім'єю за кількістю держав, що до неї входять. На-

віть відповідно до вузького розуміння складу романо-
германської сім'ї до неї беззаперечно включають усі 
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держави континентальної Європи. Разом з тим, практи-
чно усі дослідники погоджуються з думкою, що правові 
системи окремих країн романо-германської сім'ї інколи 
дуже сильно відрізняються одна від одної. Така ситуа-
ція призвела до численних пропозицій про поділ рома-
но-германської правової сім'ї на підгрупи або, як їх ще 
називають, на підсім'ї. 

Поділяти романо-германську правову сім'ю на 
підсім'ї пропонують практично усі відомі компаративіс-
ти. Більшість із дослідників, зокрема, Р. Давид [1], 
Цвайгерт і Кьотц, М.Н. Марченко [2] , М.В. Савчин [3], 
О.Ф. Скакун [4] виділяють групи романських та герман-
ських держав. Деякі дослідники, такі як А. Есмен, Г. Сю-
зер – Холл, Д. Вігмор виділяють окремо слов'янську або 
руську підсім'ю [5]. Не заперечуючи можливості існу-
вання таких поділів, на думку автора статті він не від-
биває усі тонкощі та особливості правових систем єв-
ропейських держав романо-германської правової сім'ї.  

 Нам здається, що іншим варіантом поділу романо-
германської сім'ї на підсім'ї може бути поділ на північно-
західну, південно-західну та східно-європейську підсім'ї. 
Цей поділ можна провести на підставі чотирьох основ-
них параметрів державно-правового розвитку, які є тіс-
но пов'язаними один з одним: географічного, історично-
го, економічного та релігійного.  

Першою у запропонованій класифікації є група пів-
нічно-західних держав, до якої входять Франція, Німеч-
чина, Нідерланди, Швейцарія, Австрія, Бельгія, Люк-
сембург та деякі інші. Крім спільного географічного роз-
ташування (на північ від Альпійської гряди) ці держави 
об'єднує схожий історичний економічний шлях розвитку, 
який не міг не вплинути на вибір релігії – в усіх цих 
державах переважає протестантизм.  

Державність у цих країнах розвинулася дещо пізні-
ше порівняно з південно-західними європейськими 
державами, які були колисками державних інститутів 
Стародавнього світу. Крім того, починаючи з самих пе-
рших етапів свого розвитку, зокрема з феодалізму, 
державний лад північно-західних європейських держав 
мав свої характерні риси – відносну децентралізова-
ність та слабкість королівської влади, елементи стано-
вої феодальної демократії, боротьбу за інвеституру між 
світськими та церковними владиками.  

Внаслідок більш холодного клімату зазначені дер-
жави досить швидко відмовилися від сільського госпо-
дарства як основної економічної галузі та акцентували 
свою увагу на промисловості та торгівлі. Ця зміна кла-
сичних економічних пріоритетів призвела до більш 
швидкої появи на їхніх теренах буржуазії та кризи усієї 
феодальної системи, включно з послабленням королів-
ської та папської влади. У північно-західній Європі за-
родився та поширився протестантизм, який охопив ши-
рокі кола різних верств суспільства та ще пришвидшив 
активність буржуазії та державно-правові реформи.  

Саме у північно-західних європейських державах 
почалася хвиля буржуазних революцій, що змінили не 
лише форму їхнього державного правління з абсолют-
них монархій на республіки або обмежені монархії, а й 
суттєво вплинули на розвиток права. Багато класичних 
правових інститутів сучасності такі як права і свободи 
людини і громадянина, принцип розподілу влади в дер-
жаві, відокремлення діяльності релігійних організацій 
від державних інститутів були започатковані та вперше 
реалізовані саме тут.  

Рецепція римського права, проведення якої є безпе-
речною ознакою включення правової системи держави 
до романо-германської правової сім'ї, відбувалася в цих 
державах дуже специфічно. Впливове міщанство (у фе-
одальний період) а пізніше буржуазія (за нового часу) 

ставилися до римського спадку раціонально та утилітар-
но: запозичувалися не стільки правові норми та громіздкі 
правотворчі конструкції, скільки правові механізми та 
доктрини, на досвіді яких формулювалися існуючи міс-
цеві звичаєві норми, які набагато краще відповідали ви-
могам свого часу та місцевим обставинам життя. 

Через активний розвиток промисловості та торгівлі 
ці держави першими почали кодифікаційні роботи та 
уніфікацію правових норм, причому акценти в першу 
чергу ставилися на приватних галузях права – цивіль-
ному, сімейному, торгівельному тощо. Такий напрям у 
розвитку правової системи більше за все цікавив бур-
жуазію та був вкрай необхідним для її успішної діяльно-
сті. Характерними рисами для правових систем цих 
держав є проголошення принципів святості приватної 
власності, свободи підприємницької діяльності, свободи 
договору, мінімальне втручання держави у підприємни-
цтво та торгівлю.  

Не дивлячись на постійні зусилля в цьому напрямку, 
сильна буржуазія північно-західних європейських держав 
не завжди мала значний вплив на державні інститути, а 
отже наполягала на запровадженні принципів невтру-
чання державних органів в особисте життя, ринкової 
економіки з мінімальним державним впливом, дотриман-
ні особистісних прав і свобод, переваг приватних галузей 
права над публічними, незалежної судової влади тощо. 
Саме цими тенденціями, наприклад, пояснюється визна-
чна роль у правозастосуванні у цих державах нотаріусів, 
в тому числі й приватних, дії яких можуть створювати 
юридичні факти нарівні з державними органами. 

Через свою консервативність та підтримку феода-
льної моделі суспільства католицизм дуже швидко 
втратив свої позиції серед новоствореної буржуазії а 
згодом і серед більшості населення північної Європи. А 
поширення протестантизму у північній Європі стало 
додатковим чинником відмежування її від південної 
Європи, і також не могло не вплинути на своєрідну ево-
люцію правових систем цих держав. Тут досить рано 
почалася секуляризація державних та правових інсти-
тутів, зменшення ролі церковного права, об'єднання 
галузей цивільного та сімейного права. 

Правові системи південно-західних європейських дер-
жав романо-германської правової сім'ї мають дещо інші 
особливості розвитку, які, тим не менш так само логічно 
обґрунтовані специфікою еволюції їхніх суспільств.  

В першу чергу слід зазначити що саме на півдні Єв-
ропи створився та розвивався античний Рим. Звичайно, 
деякі землі північної Європи також входили до складу 
Римської імперії за часів її максимального розміру, але 
в багатьох випадках таке включення було формальним: 
населення цих територій не було повністю римським ані 
за національністю, ані за культурою, а само панування 
Риму було короткостроковим. Землі південної ж Європи 
входили до складу Римської держави століттями, а от-
же й вплив римського права, римської культури, римсь-
кої моделі управління суспільством та державою тут 
був набагато більшим та стійкішим. Римські державно-
правові традиції перейшли до південно-західних євро-
пейських держав плавно, досить суцільно й без століть 
перерви, як це було на півночі.  

Рецепції римського права як цілеспрямованої діяль-
ності тут практично не було, адже римське право на 
півдні Європи при переході від античності до середньо-
віччя повністю й не зникало [6]. Класичні римські кодек-
си на початку середньовіччя були вульгаризовані та 
оброблені відповідно до місцевих потреб, але все одне 
перенесли до південно-європейських правових систем 
значну кількість своїх правових норм та навіть цілих 
інститутів. Цей процес був жорстко узгоджений з нор-
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мами та доктринами християнства, адже з початку се-
редньовіччя та до сьогодення держави цього регіону 
залишаються католицькими. Зрозуміло, що порівняно з 
середньовіччям роль церкви в регулюванні суспільних 
відносин та формуванні правосвідомості населення на 
сучасному етапі суттєво зменшилася. Починаючи з пе-
ріоду революцій та нового часу на півдні Європи так 
само як і на півночі проводилася секуляризація. Однак 
тут її результати не були такими глобальними і католи-
цька церква зберегла свою впливову роль. 

На півдні Європи, особливо в Італії, не відбувалося 
й такого жорсткого протистояння фінансово впливової 
буржуазії та родової феодальної аристократії. Фактич-
но, в багатьох випадках вони були поєднані, як, напри-
клад, родини Медичі та Борджіа, що теж можна відзна-
чити як один із впливів Римської держави, де після ре-
форм Сервія Туллія встановився саме такий суспільний 
лад при якому поняття знатності та багатства роду 
практично ототожнювалося. Як наслідок, південна Єв-
ропи не зазнала бурхливих буржуазних революцій та 
стрімкої й радикальної зміни правової системи з фео-
дальної до буржуазної.  

В подальшому тенденція об'єднання владного та 
майнового впливу на державну політику й суспільство 
зберігалася недоторканою та благополучно дожила до 
наших днів. На відміну від північної Європи де політичні 
діячі займаються державною службою професійно де-
сятиліттями, і особа частіше не змішує у своїй діяльно-
сті "великий бізнес" та "велику політику", у південній 
Європі на високі посади у ієрархії державної служби 
претендують крупні бізнесмени, як, наприклад, прем'єр-
міністр Італії С. Берлусконі.  

Якщо розвиток правових та державницько-управ-
лінських інститутів у північній Європі відбувався рево-
люційними стрибками, то у південній мала місце посту-
пова плавна еволюція, при якій державницько-правові 
традиції змінюються та поступово трансформуються під 
впливом обміну досвідом з сусідами. Наприклад в ме-
жах однієї Італії століттями існували пліч-о-пліч торго-
вельні республіки та монархічні князівства; типові фео-
дальні інститути сюзеренітету-васалітету та вільні ку-
пецькі корпорації з цивільними правовідносинами рівня 
будь-якої північноєвропейської держави нового часу.  

Не дивлячись на подібну різноманітність у суспіль-
но-державному житті, правові системи південно-
європейських держав з самого початку їхнього існуван-
ня були набагато більш цілісними ніж у північній Європі. 
Види феодального права (маноріальне, сюзеренно-
васальне, торгівельне, цехово-гільдійське та інші) не 
розрізнялися докорінно за змістом, структурою та пра-
вотворчою технікою, а отже, при переході до нового 
буржуазного часу не вимагали такої значної корекції й 
уніфікації. Через це й кодифікації у південній Європі не 
були такими потрібними як у північній та відбувалися 
скоріше як данина загальноєвропейській традиції. 

Постійна підприємницько-торгівельна активність пі-
вденно-європейських держав призвела до швидкого 
розвитку та вдосконалення на їхніх теренах інститутів а 
згодом й галузей приватного права, які практично оста-
точно сформулювалися ще до епохи Відродження. От-
же, тут дуже рано думка юристів та науковців звернула-
ся на вдосконалення інститутів публічного права. Так к 
ХІХ століттю, к моменту формування сучасних право-
вих сімей, інститути публічного та приватного права 
були тут більш врівноважені між собою порівняно з пів-
нічною Європою, де приватне право переважало. Саме 
південна Європа принесла до романо-германської пра-
вової cім'ї значну долю інститутів фінансового, банків-
ського, податкового та адміністративного права. 

До підсім'ї східноєвропейських держав можна вклю-
чити такі країни як Греція, Сербія, Болгарія, Україна, 
Російська Федерація, Білорусія тощо.  

Відокремленість держав цієї підсім'ї від західно-
європейських була закладена ще при поділі Римської 
держави на Західну та Східну (Візантійську) імперії, а в 
подальшому заглиблена через близькість східної Євро-
пи до мусульманського сходу.  

Протягом усього свого історичного розвитку та до 
сьогодення держава, суспільство та право східноєвро-
пейської сім'ї значно відрізняється від західноєвропей-
ської. Цей поділ настільки суттєвий, що деякі компара-
тивісти взагалі виключають найбільш відмінні держави 
цієї групи із романо-германської правової cім'ї, обґрун-
товуючи існування інших сімей: євро-азійської та пост-
соціалістичної та т.п. 

Із самого свого становлення та до сучасності схід-
ноєвропейські держави вважають сільське господарст-
во основою своєї економіки, навіть якщо прибутки цієї 
галузі і не становлять більшу долю державного бюдже-
ту. Для суспільного ладу цих держав з античних часів і 
до ХХІ ст. є характерним поділ населення в першу чер-
гу на сільське та міське, а вже в другу чергу – в межах 
зазначених категорій – на знатних та незнатних; замо-
жних, середніх та бідних; владно-впливових та пересіч-
них. На відміну від західноєвропейських, у східноєвро-
пейських суспільствах протистояння прошарків між со-
бою ніколи не було активно розвинутим, а більш типовим 
є об'єднання прошарків між собою для протиставлення з 
владними структурами та всією державною системою, 
як, наприклад, повстання Б.Хмельницького [7]. 

Державний лад східноєвропейських держав почи-
наючи з візантійського періоду тяжіє до централізованої 
сильної влади та унітаризму в територіальному устрої. 
Протягом свого історичного розвитку усі східноєвропей-
ські держави втратили монархічність та на даному етапі 
свого існування є республіками або із впливовим пре-
зидентом, або з переважанням в парламенті однієї чи-
сленної політичної сили. Зазначена особливість 
централізації влади є наслідком тривалої специфіки 
розвитку цих держав, пов'язаної з двома основними 
чинниками. Першим є те, що протягом століть вони пе-
ребували на кордоні із потенційно ворожим східним 
світом у стані постійної готовності до бойових дій та 
консолідації усіх своїх внутрішніх резервів, а через це 
влада була повинна не допускати ані найменших по-
слаблень свого авторитету та впливу всередині держа-
ви, а населення здебільшого з цим свідомо погоджува-
лося. Другим чинником була і залишається вже зазна-
чена сільськогосподарська спрямованість економіки 
східної Європи, адже за загальними світовими тенден-
ціями сільськогосподарські країни більше ніж торгівель-
но-промислові є схильними до централізації влади.  

Загальна централізація влади у державах східно-
європейської підсім'ї призвела до характерної для них 
унітарності у територіальному поділу та слабкого й ма-
лоповноважного місцевого самоврядування (порівняно із 
державами південно-західної й північно-західної підсім'ї) [8]. 

Починаючи з ХІ ст. та до сьогодення східноєвропей-
ські держави перебувають під впливом православної 
церкви, а більшість їхнього населення визнає себе пра-
вославними. На відміну від католицької, православна 
церква як правило не протиставляла себе світським 
правителям, а якщо боротьба між ними за владу й мала 
місце, відбувалася вона приховано, на самих вищих 
рівнях, не зачіпаючи великі прошарки пересічного на-
селення та не створюючи революційних ситуацій в сус-
пільстві та державі. Наслідком такого становища церкви 
у східноєвропейських державах стала її співпраця з 
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державними органами та взаємна підтримка при будь-
яких обставинах[9]. У державному ладі це призвело до 
об'єднання церковних та світських інститутів влади та 
додаткових чинників на користь централізації держав-
них органів. У суспільному ладі така політика церкви 
призвела до появи специфічного суспільного поділу, де 
на відміну від традиційних західноєвропейських проша-
рків духовенство – дворянство – міщанство – селянство 
створилася дворівнева схема, при який у вищому про-
шарку знаходилися представники духовенства, прави-
тель та наближене до нього дворянство, а на нижчому 
– поодинокі особи з дрібного духовенства, більша час-
тина дворянства, міщанство, селянство. 

В праві така політика взаємодії церкви та держави 
призвела до більшої узгодженості світського державно-
го права та релігійних канонів, суттєво меншої та про-
веденої на століття пізніше (порівняно із західною Єв-
ропою) секуляризації права, відсутності жорсткого поді-
лу феодального права на види (торгівельне, васальне і 
т.п.), пізнішого та не такого яскравого розподілу галузей 
на публічні та приватні, привілейованості галузей пуб-
лічного права щодо приватних тощо.  

Щодо джерел – форм права, то й тут східноєвро-
пейська підсімя має свої особливості в межах романо-
германської сім'ї. Як відомо, основним джерелом-
формою права у романо-германській правовій cім'ї ви-
ступає нормативно-правовий акт, у галузях приватного 
права та у багатьох інститутах публічного активно ви-
користовується нормативно-правовий договір та право-
вий звичай, чільне місце посідають правова доктрина 
та правовий прецедент. Східноєвропейська підсім'я, 
зберігаючи загальні принципи ієрархії, властиві усій 
cім'ї, разом з тим, має свою специфіку. Так нормативно-
правовий акт у цих державах займає безспірне перева-
жне перше місце, загальна кількість нормативно-
правових актів у системі права є настільки великою, що 
більшість дослідників навіть ведуть розмову про систе-
му законодавства, інколи якщо не ототожнюючи її з сис-

темою права, то визначаючи їх спільність на 70 – 80 від-
сотків. Східноєвропейська система має великий дисба-
ланс за кількістю та реальним правозастосуванням між 
законами та підзаконними актами на користь останніх.  

Укладання нормативно-правових договорів у схід-
ноєвропейській підсім'ї навіть у галузях приватного 
права сильно регламентується як за формою, так і за 
змістом нормативно-правовими актами. Правовий зви-
чай та правовий прецедент (порівняно із західноєвро-
пейською підсімєю) використовуються в виключних по-
одиноких випадках, а інколи й взагалі не визнаються. 

Через великий масив нормативно-правових актів у 
східноєвропейській підсім'ї більш активно ніж у інших 
підсім'ях романо-германської правової cім'ї використо-
вуються різноманітні способи систематизації законо-
давства, причому перевага віддається кодифікації. 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене на нашу 
думку як в сучасних умовах, так і в історичному процесі 
формування правових систем романо-германської пра-
вової сім'ї можна говорити про її розподіл на підсім'ї 
північно-західного, південно-західного та східно-
європейського права.  
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У статті висвітлюються сутність та сфера дії режиму найбільшого сприяння та національного режиму як опор 
системи СОТ. З'ясовується характер впливу цих режимів на внутрішній господарський правопорядок. Проводиться 
порівняльний аналіз положень угод СОТ та законодавства України, що становлять нормативну основу зазначених 
режимів. 
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В статье освещаются сущность и сфера действия режима наибольшего благоприятствования и национального 
режима как опор системы ВТО. Определяется характер влияния этих режимов на внутренний хозяйственный право-
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Key words: international economic activities; international trade; most-favoured nation treatment; national treatment.  
 

Одним з найбільш важливих кроків на шляху розбу-
дови функціонуючої ринкової економіки в Україні стало 
набуття нашою державою членства в Світовій організа-
ції торгівлі (СОТ), що обумовило необхідність підпоряд-
кування процесів регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності (ЗЕД) Україною в особі її органів нормам та 
вимогам цієї міжнародної організації. В основі системи 
СОТ лежить принцип торгівлі на недискримінаційній 
основі, який забезпечується шляхом запровадження 
режиму найбільшого сприяння (РНС) та національного 
режиму (НР).  

Правові режими зовнішньої торгівлі досліджуються 
передусім в рамках наук міжнародного права та міжна-
родної економіки. У науці господарського права про 
проблематику цих режимів опосередковано йдеться 
лише в поодиноких роботах [3; 4], при тому, що їх зміст 
визначає можливі рамки реалізації організаційно-
господарських повноважень в сфері ЗЕД, виступає фо-
рмуючим чинником правового господарського порядку. 
Це негативно відбивається і на змісті господарського 
законодавства: так, ст.6 Господарського кодексу Украї-
ни одним із загальних принципів господарювання без-
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застережно називає захист національного товаровиро-
бника, тоді як можливості такого захисту істотно обме-
жуються зобов'язаннями щодо надання НР.  

Завданнями статті є: визначення змісту і сфери дії 
РНС та НР; систематизація положень угод СОТ щодо 
РНС та НР; з'ясування характеру впливу цих режимів на 
правовий господарський порядок в Україні; критична оці-
нка положень законодавства України щодо РНС та НР.  

I. "Режим найбільшого сприяння" ("Most-
Favoured-Nation (MFN) treatment") вимагає від країн-
членів СОТ поширювати найбільш сприятливий тариф-
ний та регуляторний режим, що надається товару будь-
якого члена, на імпорт або експорт "подібних товарів" 
("like products") решти членів. У силу РНС, у разі, якщо 
член СОТ А в ході переговорів з країною В (якій не обо-
в'язково бути членом СОТ) погодиться знизити ставку 
ввізного мита на певний товар Х з десяти відсотків до 
п'яти, така ж сама знижена митна ставка повинна сто-
суватися і подібних товарів усіх інших членів СОТ. Ін-
шими словами, всупереч буквальному прочитанню, 
"найбільше сприяння" означає однакове ставлення до 
усіх країн – членів СОТ як торговельних партнерів. 

Власне ідея РНС має тривалу історію. Закріпленню 
застереження про найбільше сприяння в ГАТТ 1947 р. 
передувало часте включення його до двосторонніх тор-
говельних угод, що значно прислужилося лібералізації 
міжнародної торгівлі. Однак у 30-х роках ХХ ст. були 
вжиті заходи щодо обмеження дії РНС, які призвели до 
поділу світової економіки на торговельні блоки. Внаслі-
док усвідомлення помилковості такого шляху, після 
Другої світової війни безумовне правило щодо РНС 
було встановлене в ГАТТ на багатосторонній основі.  

(1) Положення ГATT щодо РНС 
РНС закріплений у статтях I, XIII та XVII ГАТТ. 
(a) Ст. I:1 ГАТТ. Ст. I:1 ГАТТ зобов'язує членів СОТ 

надавати РНС подібним товарам інших членів СОТ що-
до тарифів, правил у зв'язку з експортом та імпортом, 
внутрішніх податків і зборів та інших правил внутріш-
нього регулювання. Іншими словами, "подібні" товари з 
усіх країни-членів СОТ повинні отримувати найвигідні-
ший режим, що надається товарам будь-якої країни.  

Якщо країна-імпортер неприховано диференціює по-
дібні товари за ознакою походження, наприклад, засто-
совуючи різні ставки ввізного мита, це, безсумнівно, ста-
новитиме порушення ст. І:1 ГАТТ. Однак порушення 
ст. І:1 ГАТТ можуть мати місце навіть за відсутності пря-
мої (de jure) дискримінації товару іншого члена, як-от 
коли країна-імпортер надає різний правовий режим то-
варам, які вважаються "подібними", що результує у фак-
тичній (de facto) дискримінації товарів конкретних членів. 
Хрестоматійним прикладом є встановлення країною ви-
щої ставки мита на окремий сорт необсмаженої кави: 
якщо цей сорт та інші сорти кавових зерен вважатимуть-
ся "подібними товарами" згідно з критеріями смаків спо-
живачів та кінцевого призначення, диференційований 
тариф може впливати на імпорт лише з окремих країн, а 
відтак становити порушення РНС (справа Spain – Tariff 
Treatment of Unroasted Coffee, BISD 28S/102).  

(б) Недискримінаційне застосування кількісних 
обмежень. Ст. ХІІІ ГАТТ встановлює, що кількісні об-
меження або тарифні квоти на будь-який товар повинні 
застосовуватися у спосіб, недискримінаційний щодо 
подібних товарів. Члени СОТ повинні прагнути розподі-
ляти частки участі у торгівлі якнайближче до такого 
розподілу, який очікувано мав би місце за відсутності 
кількісних обмежень.  

(в) Державні торговельні підприємства. Під дер-
жавними торговельними підприємствами розуміються 
державні підприємства, створені або утримувані чле-

нами СОТ, або приватні підприємства, яким членами 
СОТ надані виключні або спеціальні привілеї, що здійс-
нюють закупівлі або продажі, пов'язані з імпортом або 
експортом. Використовуючи власне монопольне стано-
вище, такі підприємства можуть діяти всупереч принци-
пам системи світової торгівлі. Ст. XXVII ГАТТ зобов'язує 
членів СОТ забезпечувати відповідність діяльності 
державних торговельних підприємств правилам недис-
кримінації, включаючи правило РНС.  

(2) Винятки з правил РНС 
ГАТТ передбачає ряд винятків з правил щодо РНС, 

які описані нижче.  
(a) Регіональна інтеграція (ст. XXIV ГАТТ). Регіо-

нальна інтеграція лібералізує торгівлю між країнами 
всередині регіону, водночас дозволяючи торговельні 
бар'єри щодо країн за межами регіону. Таким чином, 
регіональна інтеграція призводитиме до результатів, які 
суперечать принципу РНС, оскільки ставлення до країн 
у межах та за межами регіону різнитиметься. Це може 
негативно впливати на країни, що не є учасниками регі-
ональної інтеграції, а відтак мати наслідки, зворотні до 
лібералізації торгівлі.  

Тому ст. XXIV ГАТТ встановлює, що регіональна інте-
грація може бути дозволена як виняток з правила РНС, 
тільки якщо дотримуються наступні умови: по-перше, 
країни-сторони регіональних домовленостей скасують 
тарифи та інші торговельні бар'єри, що впливають на 
значну частину усієї торгівлі між ними; по-друге, домов-
леності не призводитимуть до виникнення нових торго-
вельних бар'єрів у торгівлі з іншими країнами.  

Наразі регіональна інтеграція справляє величезний 
вплив на світову економіку та виступає предметом дис-
кусій на різноманітних форумах, включаючи Комітет 
СОТ з регіональних торговельних угод.  

(б) Генеральна система преференцій (ГСП). Ге-
неральна система преференцій (The Generalized 
System of Preferences ) – це система, що адресує това-
рам походженням з країн, що розвиваються, тарифні 
ставки, нижчі за ті, що як правило застосовуються згід-
но з РНС. Це розглядається як захід, що збільшує над-
ходження країн, що розвиваються, від експорту та 
сприяє їх економічному розвитку. ГСП запроваджена 
Рішенням країн-учасниць ГАТТ від 25 червня 1971 р. та 
має наступні характеристики. По-перше, преференційні 
тарифи можуть застосовуватися не тільки до країн, що 
мають особливі історичні та політичні зв'язки (як-от: 
Співдружність Британських держав), а до країн, що роз-
виваються, загалом (тому система іменується "генера-
льною"). По-друге, отримувачами преференцій можуть 
бути тільки країни, що розвиваються. По-третє, пере-
ваги надаються розвиненими країнами країнам, що 
розвиваються в односторонньому порядку.  

(в) Незастосування багатосторонніх торговель-
них угод між окремими членами (ст. XIII Угоди про 
СОТ). Марракеська угода про створення Світової орга-
нізації торгівлі 1994 р. (Угода про СОТ) встановлює, що 
ця Угода та багатосторонні торговельні угоди, перера-
ховані у додатках 1 та 2 до неї, не будуть застосовува-
тися між будь-яким членом СОТ та іншим членом СОТ, 
якщо один з них не погоджується на таке застосування 
тоді, коли інший стає членом СОТ.  

Положення ст. ХІІІ Угоди про СОТ спрямовані на ви-
рішення проблем приєднання до СОТ нових членів. 
Можлива ситуація, коли країна А, яка вже є членом 
СОТ, з певних причин не бажає поширювати права та 
обов'язки в рамках СОТ на нового члена В. Приєднання 
до СОТ вимагає згоди лише двох третин існуючих чле-
нів, тому ймовірно, що країна А проти своєї волі буде 
змушена надавати РНС країні В. Таким чином, ст. ХІІІ 
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Угоди про СОТ є способом задоволення інтересів краї-
ни А щодо незастосування правил СОТ у відносинах 
між А і В. З іншого боку, ця стаття дає країні В можли-
вість приєднатися навіть коли більше третини членів, 
як-от країна А, заперечують проти поширення правил 
СОТ на відносини з В (за відсутності права незастосу-
вання цим країнам довелося б заперечувати проти при-
єднання як такого).  

(г) Інші винятки. Інші специфічні винятки з принципу 
найбільшого сприяння встановлені ст. XXIV:3 ГАТТ, яка 
стосується прикордонної торгівлі з сусідніми країнами, та 
ст. I:2, яка стосується історичних преференцій, чинних на 
момент підписання ГАТТ. Загальні винятки зі сфери дії 
ГАТТ, що можуть бути застосовані до принципу найбіль-
шого сприяння, включають ст. ХХ щодо заходів, необхід-
них для захисту публічної моралі, життя та здоров'я то-
що, та ст. XXI щодо винятків з міркувань безпеки.  

(3) Положення щодо РНС за межами ГАТТ 
Угода про СОТ поширила ідею режиму найбільшого 

сприяння на сфери торгівлі послугами та об'єктами ін-
телектуальної власності, де вона набула суттєвої спе-
цифіки порівняно зі сферою торгівлі товарами. Як ви-
пливає з викладеного вище, положення щодо РНС згід-
но з ГАТТ стосуються тільки товарів та не включають в 
свою сферу дії осіб – фізичних і юридичних. Таким чи-
ном, ці положення не здійснюють прямого впливу на 
внутрішній правопорядок країн-членів. Тимчасом, і 
Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС), і Угода 
про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності 
(ТРІПС) передбачають, що їх дестинаторами є фізичні 
та юридичні особи, які в переважній більшості випадків 
виступатимуть суб'єктами господарювання.  

Ст. ІІ (2) ГАТС встановлює, що РНС поширюється як 
на подібні послуги, так і на постачальників послуг. У 
свою чергу, ТРІПС надає режим, передбачений цією 
Угодою, у тому числі і РНС, "підданим" країн-членів (ст.І 
(3) та примітка І). У силу цього як ГАТС, так і ТРІПС ма-
ють певний прямий вплив на внутрішній правопорядок 
країн-членів СОТ. Наприклад, учасники процесу в націо-
нальному суді вправі послатися на ці Угоди, і суд зобо-
в'язаний їх застосувати у повному обсязі, навіть якщо їх 
положення суперечать внутрішнім нормам [2, c.194-195].  

(4) РНС за законодавством України 
Тривалий час РНС надавався Україною на основі 

взаємної угоди суб'єктам господарювання інших держав 
згідно з відповідними міжнародними договорами Украї-
ни у сфері зовнішньої торгівлі (абз. 3 ч. 4 ст. 7 Закону 
України "Про зовнішньоекономічну діяльність"). Тобто, 
режим, що стосувався однієї іноземної держави, з якою 
укладений торговельний договір, поширювався лише 
на ті держави, з якими також укладений торговельний 
договір з аналогічних питань (так зване обумовлене 
застереження про РНС). З набранням чинності Законом 
№360-V від 16 листопада 2006 р. "Про внесення змін до 
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", 
сфера застосування Україною РНС значно розширила-
ся – відтепер він надається товарам, що імпортуються з 
усіх країн-членів СОТ.  

Відповідно до нових частин ст. 7 Закону України 
"Про зовнішньоекономічну діяльність", РНС стосується 
мит, митних зборів, методів стягнення таких мит і збо-
рів, правил і формальностей у зв'язку з імпортом і 
означає, що будь-яка перевага, сприяння, привілей чи 
імунітет, які надаються стосовно будь-якого товару, що 
походить з будь-якої держави, повинні негайно і безу-
мовно надаватися аналогічному товару, який походить 
з території держав – членів СОТ або держав, з якими 
укладено двосторонні або регіональні угоди щодо РНС. 
Виключення щодо РНС в формі преференцій можуть 

бути зроблені для товарів, що походять з держав, з 
якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю або 
митний союз чи проміжні угоди, що у майбутньому при-
ведуть до створення зон вільної торгівлі або митних 
союзів у межах розумного періоду часу (10 років), чи 
угоди про прикордонну торгівлю та застосування гене-
ральної системи преференцій. 

Таким чином, визначення РНС у сфері торгівлі то-
варами згідно з українським законодавством загалом 
відповідає ГАТТ. Разом з тим, слід відзначити "вибірко-
вість" уваги законодавця, оскільки ст. 7 Закону "Про 
зовнішньоекономічну діяльність" не була доповнена 
будь-якими положеннями щодо РНС в сфері торгівлі 
послугами та об'єктами інтелектуальної власності, де 
його застосування має істотну специфіку.  

ІІ. Національний режим (national treatment), закріп-
лений у ст. 3 ГАТТ, поряд з РНС є однією з опор систе-
ми СОТ. Згідно з правилом НР, країни-члени СОТ не 
повинні дискримінувати імпортні товари порівняно з 
подібними вітчизняними (за винятком стягнення ввізних 
мит). Це правило забороняє країнам, з одного боку, 
вживати дискримінаційних заходів щодо імпорту, а з 
іншого боку, компенсувати ефект тарифів через нета-
рифні інструменти. Останнє має місце, наприклад, коли 
член А знижує ставку мита на товар Х з десяти відсотків 
до п'яти, але водночас запроваджує п'ятивідсотковий 
податок на внутрішнє споживання імпортного товару Х, 
компенсуючи, таким чином, втрати від зниження тари-
фу. Метою НР є усунення членами СОТ прихованих 
національних бар'єрів для торгівлі через надання імпо-
ртним товарам режиму, не менш сприятливого, ніж той, 
що надається подібним товарам вітчизняного похо-
дження. Аналогічні положення з урахуванням особли-
востей сфери регулювання містять ГАТС та ТРІПС. 

(1) Ст. III ГАТТ 
Ст. ІІІ ГАТТ вимагає від членів СОТ застосування 

національного режиму до усіх інших членів. Ст. ІІІ:1 
встановлює загальний принцип, згідно з яким члени не 
повинні застосовувати внутрішні податки та інші внут-
рішні збори, закони, правила та вимоги, що впливають 
на імпортні або вітчизняні товари так, щоб створювати 
захист для вітчизняного виробництва.  

Ст. ІІІ:2 передбачає, що імпортні товари походжен-
ням з будь-якої країни-члена не повинні обкладатися 
внутрішніми податками та зборами, що перевищують 
податки та збори, застосовувані до подібних товарів 
вітчизняного походження. Окрім того, члени не повинні 
будь-яким іншим чином застосовувати внутрішні подат-
ки та збори так, щоб це суперечило принципові, викла-
деному в параграфі 1. Щодо внутрішніх законів та пра-
вил, то ст. III:4 встановлює, що члени повинні надавати 
імпортним товарам режим, не менш сприятливий, ніж 
той, що надається вітчизняним подібним товарам.  

Варто відзначити, що подібність ("likeness") товару 
вважається однією з найважливіших проблем міжнаро-
дного торговельного права. У типовому провадженні у 
спорі в рамках СОТ незадоволений член-експортер 
доводитиме, що його товар подібний до вітчизняного, 
який отримує сприятливіший правовий режим, тоді як 
член-імпортер заперечуватиме таку подібність. 

Критерії розрізнення "подібних" та "таких, що не є 
подібними" товарів ніколи чітко не визначалися у праві 
ГАТТ/СОТ. Це частково завдячує використанню конце-
пції "подібного товару" у цілому ряді положень ГАТТ, які 
слугують різним по суті цілям [5]. Більшість рішень у 
справах, розглянутих в рамках ГАТТ/СОТ, визначає 
подібність двох товарів, беручи до уваги такі чинники, 
як: (1) їхня фізична подібність; (2) розрізнення їх мит-
ними класифікаціями світу; (3) комерційна взаємоза-
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мінність на ринку з точки зору споживачів; (4) однакове 
кінцеве призначення. Замість того, щоб намагатися 
вибудувати несуперечливу систему рішень щодо вра-
хування відповідних чинників, арбітражі ГАТТ/СОТ тра-
диційно наполягають на тому, що аналіз має здійсню-
ватися у рамках кожної конкретної справи, відкидаючи, 
таким чином, необхідність забезпечення послідовного 
підходу до вирішення справ. 

(2) Винятки з національного режиму 
Хоч НР є базовим принципом ГАТТ, вона ж перед-

бачає і деякі винятки зі сфери його дії.  
(а) Державні закупівлі. Ст. III:8 (a) ГАТТ дає мож-

ливість урядам закуповувати вітчизняні товари на пре-
ференційних засадах. Цей виняток з НР дозволений, 
оскільки члени СОТ визнають роль державних закупі-
вель у національній політиці. Наприклад, потреба у ви-
готовленні та придбанні товарів всередині держави 
може визначатися потребами національної безпеки, 
або ж державні закупівлі можуть використовуватися як 
засіб сприяння малому підприємництву, локальному 
виробництву або високим технологіям.  

Тимчасом як ГАТТ розглядає державні закупівлі як 
виняток з НР, Угода з державних закупівель, яка є ре-
зультатом Уругвайського раунду торговельних перего-
ворів, зобов'язує її учасників поширювати НР і на сферу 
державних закупівель. Однак члени СОТ не зобов'язані 
приєднуватися до цієї Угоди, тож участь у ній бере є 
лише відносно невелика частина членів (переважно 
розвинені країни). Відтак у сфері державних закупівель 
НР застосовується лише між країнами, що приєдналися 
до Угоди з державних закупівель, а для інших залиша-
ється в силі традиційний виняток.  

(б) Внутрішні субсидії. Ст. III:8 (b) ГАТТ дозволяє 
виплату субсидій виключно вітчизняним виробникам як 
виняток з НР за умов, що це не порушує інших поло-
жень ст. ІІІ ГАТТ та Угоди про субсидії та компенсаційні 
заходи. Цей виняток ґрунтується на усвідомленні важ-
ливості субсидій як інструмента державного регулю-
вання, застосування якого є, у свою чергу, визнаною 
компетенцією вітчизняних регуляторних органів. Разом 
з тим, оскільки субсидії можуть справляти негативний 
вплив на торгівлю, Угода про субсидії та компенсаційні 
заходи жорстко регламентує їх використання.  

(в) Ст. XVIII:C ГАТТ. Країни-члени на ранніх стадіях 
розвитку можуть підвищувати власні стандарти життя 
через підтримку виробництв, що зароджуються, однак 
це потребуватиме урядової підтримки і, ймовірно, не 
буде реалізовано за допомогою заходів, що узгоджу-
ються з ГАТТ. У таких випадках країни можуть викорис-
тати положення ст. XVIII:C ГАТТ для повідомлення 
членів СОТ та ініціювання консультацій. Після закін-
чення консультацій та за деякими обмеженнями цим 
країнам дозволяється застосовувати заходи, несумісні 
з ГАТТ, за виключенням статей I, II та XIII.  

(г) Інші винятки з національного режиму. Спеціа-
льним винятком з НР є положення щодо демонстрацій-
них квот на кінофільми, передбачені статтями III:10 та 
IV ГАТТ. Приписи ст. XX ГАТТ щодо загальних винятків 
стосовно заходів, необхідних для захисту публічної мо-
ралі, життя та здоров'я тощо та ст. XXI щодо винятків з 
міркувань безпеки так само стосуються НР.  

(3) Положення щодо НР за межами ГАТТ  
Зі вступом у силу Марракеської угоди про створення 

СОТ ідея національного режиму була поширена, хоч і у 
дещо обмеженому вигляді, на угоди з торгівлі товара-
ми, послугами та об'єктами інтелектуальної власності. 
З-поміж угод про товари, наприклад, ст. 5.1.1 Угоди з 
технічних бар'єрів у торгівлі така само посилається на 
НР. Ст. XVII ГАТС передбачає НР для послуг та поста-

чальників послуг, а ст.3 ТРІПС встановлює НР захисту 
прав інтелектуальної власності. Угода з державних за-
купівель, що має обмежену кількість учасників, теж міс-
тить умову про НР.  

(4) НР за законодавством України  
Донедавна застосування Україною НР у сфері зовні-

шньої торгівлі було обмеженим. Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 7 
Закону "Про ЗЕД", в Україні НР застосовувався щодо 
інвестиційної діяльності іноземних суб'єктів господарю-
вання, а також щодо експортно-імпортних операцій су-
б'єктів господарювання лише тих країн, які входять ра-
зом з Україною до економічних союзів (наразі Україна не 
входить до жодного економічного союзу – нагадаємо, що 
економічний союз є найскладнішою формою економічної 
інтеграції і являє собою економічне угруповання, члени 
якого уніфікують економічну політику у грошово-
кредитних, податкових та соціальних аспектах [1, c.228]). 
З набранням чинності Законом №360-V від 16 листопада 
2006 р. "Про внесення змін до Закону України "Про зов-
нішньоекономічну діяльність", НР, як і РНС, надається 
товарам, що імпортуються з усіх країн-членів СОТ.  

Відповідно до нової ч.5 ст. 7 Закону України "Про зо-
внішньоекономічну діяльність", НР означає, що стосовно 
імпортованих товарів походженням з держав – членів 
СОТ надається режим не менш сприятливий, ніж для 
аналогічних товарів українського походження щодо по-
датків, зборів, встановлюваних законами та іншими нор-
мативно-правовими актами правил та вимог до внутріш-
нього продажу, пропозиції до продажу, купівлі, транспор-
тування, розподілу або використання товарів, а також 
правил внутрішнього кількісного регулювання, які вста-
новлюють вимоги щодо змішування, переробки або ви-
користання товарів у певних кількостях чи пропорціях.  

Це положення є не надто вдалою спробою стисло 
передати зміст доволі об'ємної ст. ІІІ ГАТТ. У приписах 
ГАТТ щодо застосування правил внутрішнього кількіс-
ного регулювання поняття "подібності" та "не менш 
сприятливого режиму" взагалі не фігурують. Йдеться 
про інше: такі правила не повинні вимагати постачання 
будь-якої кількості або пропорції товару, що є об'єктом 
регулювання, з внутрішніх джерел, більше того, внутрі-
шнє кількісне регулювання не повинне застосовуватися 
таким чином, щоб створювати захист для внутрішнього 
виробництва (ст. ІІІ:5 ГАТТ); ніяке внутрішнє кількісне 
регулювання, що стосується змішування, переробки 
або використання товарів у певних кількостях чи пропо-
рціях, не повинно застосовуватися таким чином, щоб 
будь-яка така кількість або пропорція розподілялася 
між зовнішніми джерелами постачання (ст. ІІІ:7 ГАТТ).  

Крім того, законодавець не завдав собі клопоту кон-
солідувати нові норми щодо НР (а також і РНС) та вже 
існуючі, натомість механічно додав до ст. 7 Закону "Про 
зовнішньоекономічну діяльність" частини 5 та 6, тим 
самим ускладнивши і без того непросте прочитання цієї 
статті. Зокрема, "стара" частина 4 ст. 7 говорить про 
надання відповідних режимів суб'єктам зовнішньоеко-
номічної діяльності, а "нові" – товарам, тобто об'єктам 
зовнішньої торгівлі. Жодних приписів щодо НР (як, втім, 
і щодо РНС) для іноземних послуг та об'єктів інтелекту-
альної власності нові норми Закону "Про зовнішньоеко-
номічну діяльність" взагалі не містять. 

Проведене дослідження дає змогу дійти таких ви-
сновків: 

1. Положення угод СОТ щодо РНС та НР є важливим 
чинником впливу на правовий господарський порядок в 
Україні. Однак у сфері торгівлі товарами такий вплив є 
опосередкованим (зміст і сфера дії цих режимів повинні 
враховуватися при вжитті Україною в особі уповноваже-
них органів заходів державного регулювання ЗЕД, а не-
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відповідність таких заходів може бути предметом спору 
між Україною та іншим заінтересованим членом СОТ в 
Органі з вирішення спорів СОТ). У сфері торгівлі послу-
гами та об'єктами інтелектуальної власності такий вплив 
може бути прямим, оскільки відповідні угоди СОТ вста-
новлюють не лише обов'язки для країн-членів, а й права 
для суб'єктів господарювання цих країн. 

2. Положення Закону України "Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність" щодо РНС та НР є змістовно та реда-
кційно недосконалими. Вважаємо, що з огляду на член-
ство України в СОТ потреба дублювання в національ-
ному законодавстві положень угод СОТ про РНС та НР 
взагалі відсутня. Увага законодавця і господарсько-
правової науки повинна бути зосереджена на пошуку і 
використанні можливостей реалізації національних 
регуляторних інтересів в рамках цих режимів, а також 
на визначенні особливостей дії цих режимів у сферах, 
які не охоплюються (або охоплюються не повною мі-

рою) регулюванням СОТ (як-от відносини з країнами, 
що не є членами СОТ, сфера іноземного інвестуван-
ня). Спеціальне дослідження окреслених питань ста-
новить перспективи подальших наукових розвідок про-
блематики РНС та НР.  
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СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У ЖИТЛОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
 

У статті досліджуються прогалини житлового права (законодавства) та вказуються способи їхнього подолання. 
Стаття направлена на изучение понятия "пробел жилищного права" та раскрытие способов их преодоления  

The article studies deficiencies of housing law (legislation) and outlines the ways of relevant corrections. 
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Найдосконаліших законів не буває. Сучасне житлове 

законодавство, як і будь-яке інше законодавство України, 
не позбавлено прогалин, які виникли, зокрема, внаслідок 
кардинальної зміни правової системи, ускладненого за-
конодавчого процесу та багатьох інших причин. Прога-
лини в праві (законодавстві) завжди були є і будуть на-
віть у самих стабільних правових системах, оскільки об'-
єктивно неможливо передбачити всі життєві ситуації, які 
в майбутньому вимагатимуть правого регулювання.  

Загальнотеоретичне поняття "прогалина в жилому 
праві" є малодослідженим у доктрині, тому введення 
його до понятійного апарату житлового права та з'ясу-
вання змісту є актуальним і новим кроком. Крім цього, 
привернення уваги науковців та практиків до конструк-
тивного діалогу і обговорення проблем житлового зако-
нодавства з метою його подальшого удосконалення і 
розвитку, а в результаті – дійсного забезпечення судо-
вого захисту конституційних житлових прав та законних 
інтересів громадян та юридичних осіб, підкреслює акту-
альність дослідження.  

 Беручи до уваги, що "право не слід зводити тільки до 
норм", "право створюється суспільством, а закон – дер-
жавою" [6, С.202], наша мета дослідити прогалини (не-
повноту юридичної бази) у формі відбиття нормативної 
частини житлового права – у житловому законодавстві.  

О.Скакун зазначає, що прогалину в праві не можна 
ототожнювати з "помилкою в праві" як результат невір-
ної оцінки об'єктивних умов і вияву не тієї законодавчої 
волі, яку слід було б втілити в нормативно-правовому 
акті. "Помилка в праві" можлива у випадках, коли пра-
вотворчий орган: помилково вважає якісь відносини 
такими, що не підлягають правовому регулюванню; 
помилково покладається на конкретизацію права в ході 
його застосування; помилково передає питання на роз-
суд того, хто застосує право; видає норму, яка не потрі-

бна; помилково вирішує питання в установленій нормі. 
У перших трьох випадках "помилка в праві" домислює 
наявність прогалин [12, С.400].  

Відмітимо, що у теорії держави і права крім термінів 
"прогалина в праві", "помилка в праві" вживається і не 
юридичний термін – "дефект права".  

Словник іншомовних слів розкриває "дефект" (лат. 
defectus – недолік / defecere – бракувати, не вистачати) 
як ваду, хибу, недолік, слабке місце, пошкодження то-
що [14]. Тлумачний словник української мови "помилку" 
розглядає як неправильну думку, хибне уявлення, не-
правильність та неточність у законі [11]. Як вбачається 
ці терміни мають різне значення.  

Хоча в літературі термін "дефект" вживається у бі-
льшості випадків не в значенні права, дефекти права, а 
саме дефекти законодавства, існують на сьогодні. Ви-
значаючи місце поняття "дефект права" в системі інших 
правових категорій, можливо необхідно розрізняти це 
поняття в широкому та у вузькому значенні. Так, в ши-
рокому значенні поняття "дефект права" є більш шир-
шим ніж поняття "прогалина в праві", оскільки прогали-
на в праві є одним із видів правових дефектів, одним із 
проявів недосконалості права. У вузькому значенні – 
може бути ідентифіковано з одним із видів прогалин в 
праві – із суб'єктивними прогалинами, прогалинами, які 
засвідчують недостатність законодавчої техніки. Тобто, 
це внутрішні протиріччя, колізії матеріальних норм, по-
милки законодавця тощо.  

Наприклад, дефект права може бути усунено Кон-
ституційним Судом України відповідно до повноважень, 
наданих йому законом (справи щодо конституційності 
законів та інших нормативно-правових актів).  

Найчастіше прогалини з'являються (виникають) в 
процесі реалізації норм права (законодавства). Тлумач-
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ний словник розкриває термін "прогалина" як упущення, 
пропуск, вада, біля пляма; недолік, недоробок, хиба [11].  

В теорії держави і права термін "прогалина в праві" 
визначається, зокрема, як: часткова або повна відсут-
ність у чинних нормативно-правових актах необхідних 
правових норм, тобто правової регламентації певного 
виду суспільних відносин [15, С.124]; випадки відсутно-
сті правових норм, необхідних для регулювання суспі-
льних відносин (вирішення конкретної життєвої ситуа-
ції) або неповнота правових моделей [6, С.303]; повна 
або часткова відсутність у чинних нормативно-правових 
актах необхідних юридичних норм [12, С.400]; часткова 
відсутність нормативно-правових приписів у межах 
правого регулювання, зумовлена станом розвитку сус-
пільних відносин та відставання від нього правоутво-
рення [8, С.283] тощо.  

Прогалина у праві виникає, як правило, в результаті 
того, що та чи інша ситуація не була передбачена при 
розробці нормативного акту, або склалася після його 
прийняття в результаті розвитку суспільних відносин у 
відповідній сфері, чи з'явилися нові відносини, не пе-
редбачені цим правим актом [16]; внаслідок недоліків 
юридичної техніки [6, С.304]; невисокого рівня правової 
та професійної культури законодавця [15, С.124]; лобі-
ювання "потрібного" голосування; скасування застарі-
лих нормативно-правових актів [8, С.292] тощо.  

Так, наприклад, відповідно до статті 10 Житлового 
кодексу України громадяни зобов'язані дбайливо стави-
тися до будинку, в якому вони проживають, економно 
витрачати воду, газ, теплову енергію тощо. У зв'язку з 
цим виникає запитання, а юридичні особи, маючи нежи-
тлове приміщення у житловому будинку, можуть пору-
шувати зазначену норму? Згідно із статтею 3 Закону 
України "Про житловий фонд соціального призначення" 
соціальне житло не підлягає піднайму, бронюванню, 
приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі. А 
успадковувати громадянам таке житло можна? Крім 
цього, у цьому ж Законі (стаття 10) передбачено, що у 
договорі найму соціального житла обов'язково зазнача-
ється вичерпний перелік підстав для припинення дії 
такого договору, визначених цим Законом, однак зі змі-
сту статей Закону незрозуміло чи можна змінювати за 
ініціативою сторони положення такого договору. 

Тобто, у зв'язку з тим, що житлове законодавство не 
здатне, та й не призначене встановлювати норми на 
"всі випадки життя", виникає проблема "прогалин у пра-
ві (законодавстві)" та їх подолання.  

Під час дослідження ми беремо до уваги тільки ті 
відносини, які можливо врегулювати за допомогою 
норм права. Наприклад, не є предметом правого регу-
лювання відносини, які виникають, скажімо, між по-
дружжям під час розміщення меблів у квартирі, вибору 
шпалер, оскільки ці відносини можна віднести до есте-
тичних відносин. Тому відсутність відповідних норм у 
житловому праві (законодавстві) не можна розглядати 
як прогалину в праві. Однак, прогалиною у житловому 
законодавстві є відсутність у Цивільному кодексі Украї-
ни норм стосовно обміну житла між власниками.  

Таким чином, прогалину можна розглядати як непо-
вноту у змісті права (а отже, й у формі його відбиття) 
лише стосовно фактів суспільного життя, які знаходять-
ся у сфері правого регулювання [17, С.30].  

Теорія держави і права класифікує прогалини в пра-
ві, зокрема так. На думку В.Лазарєва та С.Липня, про-
галини існують у двох видах: у вигляді повної відсутно-
сті регуляторів поведінки та у вигляді неповноти наяв-
ного регулювання [7]. Інші науковці (О.Скакун) класифі-
кують прогалини в праві за критерієм наявності (відсут-
ності) умислу законодавця у виникненні прогалин [12, 

С.402-403]. Ґрунтуючись на критеріях наявності та від-
сутності умислу законодавця, А.Венгеров розрізняє 
прогалини у праві, що мають об'єктивну та суб'єктивну 
природу. Так, об'єктивні за своєю природою прогалини 
в праві, на його думку, виникають тоді, коли законода-
вець "не готовий прийняти той чи інший законодавчий 
акт, наприклад, через політичні протистояння". Суб'єк-
тивні прогалини – відсутність належної законодавчої 
техніки [4]. На аналогічні прогалини в праві вказує та-
кож і Л.Морозова [9]. Є.Харитонов, зокрема виділяє 
реальні та формальні прогалини. Так, реальні прогали-
ни означають дійсну відсутність правого регулювання 
суспільних відносин, що знаходяться у сфері права, а 
формальні – відбивають такий стан речей, коли те чи 
інше питання законодавство прямо не регулює, але 
відповідь на нього можна знайти за допомогою аналізу 
та різноманітних прийомів тлумачення правових норм 
[17, С.30]. Л.Луць нормативно-правові прогалини поді-
ляє на шість груп. Так, за зовнішньою формою права: 
прогалини у нормативно-правових договорах та у нор-
мативно-правових актах; за видами нормативно-
правових актів, у яких вони містяться: прогалини у за-
конах та у підзаконних актах; за елементами норми 
права: прогалини у гіпотезі, диспозиції та санкції; за 
галузевою належністю: конституційні, трудові, цивільні 
та інші нормативно-правові прогалини; за часом виник-
нення: первинні, вторинні прогалини; за причинами ви-
никнення: об'єктивні та суб'єктивні прогалини [8, С.293]. 

Тобто, наявність прогалин у житловому праві є нор-
мальним явищем для комплексної галузі права, зокре-
ма, та права взагалі. Причинами виникнення прогалин у 
житловому праві (законодавстві), зокрема, є безперер-
вний розвиток суспільних відносин у сфері житлового 
права, відставання темпів правотворення від суспіль-
них відносин, "затягування" прийняття нового кодифіко-
ваного Житлового кодексу України, існування дефор-
мації у процесі правотворення,а також недоліки право-
творчої техніки та практики тощо.  

Загальноприйнятими способами подолання прога-
лин в праві (законодавстві), зокрема, є: 1) аналогія 
(субсидіарне застосування норм права) – подолання 
прогалин без внесення змін у житлове законодавство; 
2) прийняття нових джерел (форм) права чи внесення 
відповідних змін та доповнень у законодавство. Що ж 
стосується другого способу, то законотворці можуть 
усувати раніше допущені недбалості при прийнятті за-
конів шляхом внесення змін та доповнень як в чинні 
закони, так і в закони, які були прийнятті, але чинності 
ще не набрали.  

Відмітимо, що законодавство деяких державах надає 
можливість певним суб'єктам вирішувати зазначені про-
блеми без звернення до законодавців стосовно прийнят-
тя нових законів. Наприклад, відповідно до австрійського 
цивільного кодексу надається право суддям долати, або 
за певних умов заповнювати, прогалини в законі.  

Є.Харитонов звертає увагу на те, що подолання 
прогалин без внесення змін у цивільне законодавство 
багатьма країнами здавна розглядається "як більш пер-
спективний прийом, який більше відповідає демократи-
чним засадам життя суспільства та сутності приватного 
права" [17, С.31].  

Подолання прогалин без внесення змін у житлове 
право (законодавство) можливе за допомогою застосу-
вання аналогії: аналогії закону та аналогії права. Пи-
тання про застосування аналогії закону та аналогії пра-
ва для юристів завжди є актуальними [18].  

Вперше поділ на аналогію закону та аналогію права 
встановив криміналіст Грольман в середині ХVІІІ ст. 
Доповнений та розвинутий в подальшому Отто Густа-
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вом Вехтером та іншими юристами, такий поділ повніс-
тю зберіг своє значення в науці права й до нині [2].  

Аналогія (грец. analogia – відповідність) часткова 
схожість, деяка подібність між предметами, явищами 
або поняттями [14, С.51]; подібність схожість в чому-
небудь між предметами, явищами, поняттями; висно-
вок, зроблений на підставі схожості, подібності у чому-
небудь предметів, явищ та понять [11, С.30].  

В юридичній літературі аналогія закону визначається, 
зокрема, як: вирішення справи або окремого юридичного 
питання на основі правової норми, розрахованої на поді-
бні випадки [12, С.402]; поширення в процесі правоза-
стосування дії закону на конкретні не врегульовані пра-
вом суспільні відносини, що є аналогічними та потребу-
ють регламентування в межах певної галузі права (на-
приклад, до договору міни застосовуються правила до-
говору купівлі-продажу) [15, С.124]; вирішення конкретної 
справи на основі норми права, яка розрахована на регу-
лювання подібних суспільних відносин, близьких за зна-
ченням і характером [6, С.304] тощо.  

Аналогія виключається, якщо вона прямо забороне-
на законом або якщо закон пов'язує настання юридич-
них наслідків з наявністю конкретних норм. При цьому 
термін "закон" вживається у широкому значенні як будь-
який нормативний правовий акт, а не тільки акт, прийн-
ятий парламентом у формі закону.  

Крім доктрини, термін "аналогія" також вживається і в 
законодавстві. Так, статтею 8 Цивільного кодексу Украї-
ни передбачається аналогія закону та аналогія права: 
якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, 
іншими актами цивільного законодавства або договором, 
вони регулюються тими правовими нормами цього Коде-
ксу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють 
подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). 
На думку Є.Харитонова, усувати прогалини у такий спо-
сіб може тільки суд [17, С.33].  

Тобто, при усуненні прогалин за допомогою аналогії 
закону необхідно мати на увазі те, що подібність врегу-
льованих та не врегульованих правом відносин пови-
нна бути істотною в юридичних ознаках. Призначення 
аналогії закону полягає у тому, що від подібності мате-
ріальної основи відносин відбувається перехід до поді-
бностей на юридичній основі, за допомогою чого і від-
бувається розповсюдження дії норми на відносини, по-
дібні предмету його регулювання.  

Отже, аналогія закону у житловому праві застосову-
ється за таких умов: необхідно щоб житлові відносини, 
через які виник спір, не були врегульовані спеціальними 
нормами житлового законодавства або договором сто-
рін; в житловому законодавстві є закон (правова нор-
ма), який регулює подібні за змістом відносини і який 
може застосовуватися за аналогією; необхідно щоб 
відносини були житловими тощо. В деяких випадках 
законодавець сам вказує на необхідність застосування 
аналогії закону. Так, наприклад, виходячи із "норматив-
ної економії" та з метою недопущення зайвих повторів у 
статі 20 Закону України "Про житловий фонд соціально-
го призначення", зокрема зазначається, що "наймач 
соціального житла вправі в установленому порядку за 
письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають ра-
зом з ним, вселити в займане ним жиле приміщення 
свою дружину, своїх дітей, батьків". Порядок вселення 
зазначеної категорії осіб, зокрема, регулюється статтею 
65 Житлового кодексу України тощо.  

Спочатку реалізується механізм аналогії закону, і 
тільки при неможливості його використання – механізм 
аналогії права.  

В доктрині аналогія права розглядається, зокрема 
як: вирішення конкретної справи за наявності прогалин 

у законодавстві та відсутності аналогічної правової но-
рми, виходячи із принципів права в цілому або принци-
пів галузі чи інституту цієї галузі права [6, С.305]; спосіб 
заповнення правового вакууму шляхом вирішення кон-
кретної юридичної справи на підставі загальних прин-
ципів права або нових нормативно-правових приписів 
та принципів права, створених у процесі правозасту-
вання [8, С.284]; вирішення справи або окремого юри-
дичного питання на основі принципів права, загальних 
засад і змісту законодавства [12, С.402]; застосування 
до конкретних відносин загальних положень законодав-
ства в разі відсутності норм, які регулюють найбільш 
подібні суспільні відносини [15, С.124] тощо.  

У житловому законодавстві (стаття 8 Цивільного ко-
дексу України) також вживається термін "аналогія пра-
ва". Так, у разі неможливості використати аналогію за-
кону для регулювання цивільних відносин вони регу-
люються відповідно до загальних засад цивільного за-
конодавства – використовується аналогія права. 

Тобто, якщо використати аналогію закону для вре-
гулювання відносин неможливо, то застосовується 
аналогія права – використовуються загальні засади 
законодавства, зокрема встановлені статтею 3 Цивіль-
ного кодексу України.  

Так, умовами застосування аналогії права щодо 
врегулювання житлових відносин, зокрема є: повна 
відсутність нормативно-правових приписів чи принци-
пу права у межах правого регулювання; аналогія пра-
ва не заборонена; можливість використання в конкре-
тній справі загальних принципів права; існування реа-
льної потреби у правовому регулюванні житлових від-
носин, щодо яких вона відсутня, та можливість такого 
регулювання тощо.   

Аналогію права, на відміну від аналогії закону, як за-
значає Є.Харитонов, можуть використовувати будь-які 
суб'єкти цивільного права, що мають цивільну юрисди-
кцію (суди, прокурор, нотаріус тощо) [17, С.34]. 

Також слід зазначити, що крім аналогії права та за-
кону існує також й інший спосіб подолання прогалин без 
внесення змін до житлового законодавства – субсидіа-
рне застосування норм права.  

У доктрині субсидіарне застосування норм права, 
зокрема розглядається як: додаткове застосування од-
ного інституту або галузі права до відносин, що регу-
люються іншим інститутом або галуззю права [12, 
С.403]; застосування до конкретних відносин додатково 
норм права іншого інституту чи галузі права, що регу-
люють найбільш подібні відносини та мають схожість у 
правовому регулюванні [15, С.124]; використання конк-
ретних приписів суміжного правого інституту або суміж-
ної (спорідненої) галузі права [17, С.34] тощо. Також 
доводиться, що субсидіарне застосування норм права – 
є міжгалузевою аналогією, використання якої зумовле-
но системою права, її поділом на взаємозалежні та вза-
ємодіючі галузі та інститути права [16].  

Зазначимо, що субсидіарне застосування правових 
норм до різних відносин, як правило, закріплене в зако-
ні. Наприклад, в статті 9 Цивільного кодексу України 
зазначено, що положення цього Кодексу, зокрема, за-
стосовуються до врегулювання сімейних відносин, як-
що вони не врегульовані іншими актами законодавства. 
Тобто, такий підхід продиктований тим, що Цивільний 
кодекс України є приватним кодексом і йому відводить-
ся основна роль у законодавстві, що регулює приватні 
відносини. Крім цього, Житловий кодекс України (стаття 
62) також згадує можливість субсидіарного застосуван-
ня норм права: до відносин, які виникають із договору 
найму житлового приміщення, у відповідних випадках 
застосовуються також норми цивільного законодавства.  
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Крім того, в законі може бути відсутня вказівка на 
субсидіарне застосування норми права, але вона буде 
слідувати із самої суті відповідних відносин.  

Як вбачається із раніше наведеного, існує дві пози-
ції стосовно питання, хто має право застосовувати ана-
логію. Так, аналогія закону застосовується тільки су-
дом, а аналогія права – будь-яким суб'єктом, який має 
цивільну юрисдикцію. На нашу думку, вирішення цього 
питання лежить у площині закону.  

Так, відповідно до статті 32 Закону України "Про су-
доустрій і статус суддів" Вищий спеціалізований суд дає 
спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні 
роз'яснення з питань застосування законодавства щодо 
вирішення справ відповідної судової юрисдикції. Тобто, 
формально роз'яснення суду покликані лише роз'ясню-
вати зміст законодавства, зокрема і житлового, – є од-
ним із способів подолання прогалин за допомогою ана-
логії, однак вони є обов'язковими для судів, а тому фак-
тично є формою права.  

Відмітимо, що питання щодо правової природи су-
дових роз'яснень дискутується дуже давно. Так, одним 
з найперших висловився на підтримку постанов Плену-
му Верховного Суду СРСР як джерел (форм) права 
П.Орловський. В подальшому його підтримали М.Ісаєв, 
М.Шаргородський, тоді як І.Новицький та І.Тишкевич 
категорично заперечували приналежність судових актів 
до джерел (форм) права [3].  

В сучасній вітчизняній доктрині житлового права єд-
ності у цьому питанні також немає. Так, одні вчені вва-
жають судові роз'яснення джерелами (формами) права, 
інші не розглядають їх взагалі. М.Галянтич, зокрема, 
зазначає, що "рішення Пленуму Верховного Суду Укра-
їни носять допоміжний характер. Роз'яснення видають-
ся Верховним Судом України в рамках його повнова-
жень, мають правову силу, стають обов'язковими для 
виконання всіма учасниками судочинства і є джерелом 
житлового права" [5]. С.Сліпченко, Є.Мічурін, О. Собо-
лєв доводять, що "судова практика, роз'яснення вищих 
судових органів не є джерелом права і носять рекомен-
даційний характер" [13].  

Тобто, судові акти, зокрема, Постанови Пленуму 
Верховного Суду України відносять до джерел (форм) 
права тому, що вони є обов'язковими для виконання, 
видаються компетентним органом – Верховним Судом 
України. Противники цієї точки зору аргументують свої 
погляди тим, що ці акти не є обов'язковими для судів та 
інших органів, оскільки ці органи (судді) зобов'язані дія-
ти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені законом, тому їх не можна розглядати 
ні як джерела (форми) права, ні як акти легального но-
рмативного тлумачення, оскільки таке тлумачення є 
доктринальним, хоча і дуже авторитетним [10].  

Звертаємо увагу на те, що судова практика є найдав-
нішим джерелом (формою) права. Її розвиток почався з 
відокремлення судової влади від виконавчої (королівсь-
кої) відповідно до Великої хартії Вільностей 1215 р. [1].  

В доктрині термін "судова практика" вживається в де-
кількох аспектах: як роз'яснення вищих судів відносно 
застосування законодавства, наприклад постанова Пле-
нуму Верховного Суду "Про деякі питання, що виникають 
у судовій практиці щодо позовів до органів суддівського 
самоврядування" від 19.12.2008 N 17, та цим терміном 
позначається багаторазове уніфіковане вирішення суда-
ми однієї і тієї самої категорії справ [17, С.36]. 

На нашу думку, суд відповідно до закону може засто-
совувати аналогію закону і права, однак його рішення не є 
правовим прецедентом, а отже і формою житлового права 
(законодавчим актом), оскільки при розгляді цього питан-
ня, необхідно також брати до уваги і те, що значення су-
дової практики залежить від системи приватного права. 
Так, в англо-американській системі вона є формою права, 

зокрема і житлового, в інших – континентальній – відіграє 
допоміжну роль. Українська правова система тяжіє до 
континентальної системи права, в якій судова практика 
(рішення) не є джерелом (формою) права.  

Підсумовуючи викладене відмітимо, що засобами 
запобігання виникненню прогалин у житловому праві 
(законодавстві), зокрема, є: прийняття нового кодифіко-
ваного акту з житлового права та створення ефективної 
системи джерел (форм) права, "бажання" законотворців 
мати досконалу правотворчу техніку та займатися до-
сконалою правотворчою діяльністю, а також вміння 
прогнозувати виникнення нових житлових відносин у 
суспільному житті тощо. Крім цього також необхідно 
налагодити автоматизований облік чинних житлових 
нормативно-правових актів.  

Нині на розгляді у Верховній Раді України перебуває 
проект Житлового кодексу України (реєстраційний 
№2307-д від 04.09.09 р.), який, на наш погляд, необхід-
но доопрацьовувати. Зокрема, в проекті слід було б 
передбачити положення про застосування житлового 
законодавства за аналогією, а саме: у випадку, коли 
житлові відносини не врегульовані Житловим кодексом 
України, іншими актами житлового законодавства або 
сторонами таких відносин у договорі, і при відсутності 
норм цивільного або іншого законодавства, що прямо 
регулює такі відносини, до них, якщо це не суперечить 
їхній сутності, застосовується житлове законодавство, 
що регулює подібні відносини (аналогія закону). При 
неможливості застосувати аналогію закону права та 
обов'язки учасників житлових відносин визначаються 
виходячи із загальних основ та змісту житлового зако-
нодавства (аналогія права), а також вимог добросовіс-
ності, гуманності, розумності та справедливості.  

Висновок: Існує два способи подолання прогалин у 
житловому праві (законодавстві): аналогія, в тому числі 
субсидіарне застосування норм права (без внесення 
змін до законодавства) та прийняття нових нормативно-
правових актів чи внесення змін і доповнень до прийня-
тих нормативно-правових актів.  

Крім терміну "прогалина в праві" доктрина житло-
вого права може використовувати також і термін 
"дефект права", який за змістом є більш ширшим ніж 
"прогалина в праві".  
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 МІСЦЕ ДОКТРИНИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 

У статті аналізується можливість визнання правової доктрини нарівні з нормативним актом джерелом криміна-
льного права України. 

Ключові слова: джерело права, кримінальний кодекс, правова доктрина. 

В статье анализируется возможность признания правовой доктрины наряду с нормативным актом источником 
уголовного права Украины. 

Ключевые слова: источник права, уголовный кодекс, правовая доктрина. 

The article is devoted to analysis of the opportunity for recognition of law doctrine as a source of the Ukrainian criminal law 
the same as a normative act. 

Key words: source of law, criminal code, law doctrine. 
  
Питання про визнання правової доктрини джерелом 

права не є новим як для загальної теорії права, так і 
для науки кримінального права загалом. 

Домінуючою в науці кримінального права України є 
позиція, згідно з якою джерелом кримінального права 
України є виключно нормативно-правовий акт. Разом з 
тим, на даному етапі розвитку кримінального права Укра-
їни досить актуальним видається питання про можли-
вість віднесення правової доктрини до джерел цієї галузі 
права, оскільки через неповноту нормативного регулю-
вання в ряді випадків доктринальні положення відіграють 
таку ж роль як і кримінально-правова норма, зокрема при 
визначенні змісту ознак конкретного складу злочину і 
застосуванні самої кримінально-правової норми. 

Мета цієї статті – визначення можливості віднесен-
ня правової доктрини до джерел кримінального права 
України шляхом розкриття дійсної значимості правової 
доктрини в застосуванні закону України про криміналь-
ну відповідальність.  

У загальній теорії права визнається, що правова до-
ктрина як джерело права не втратила свого значення, 
оскільки як сукупність ідей та поглядів втілюється в 
правових приписах законодавства, тобто в змісті пер-
винних джерел права [4, C.178].  

Таким чином, правовій науці відводиться головна 
роль у визначенні часу прийняття, змісту і форми пра-
вового рішення, оскільки саме вона має необхідний для 
цього науково-пізнавальний інструментарій, який до-
зволяє виявляти проблеми суспільного розвитку і юри-
дичні засоби їх вирішення [11, C.300].  

В сучасних дослідженнях у сфері загальної теорії 
права в основному виділяється чотири види джерел 
права: нормативно-правовий акт, нормативно-правовий 
договір, правовий звичай та правовий прецедент, хоча 
домінуючим джерелом права в Україні визнається нор-
мативно-правовий акт [11, C.296; 4, C.180-181]. 

Такий загальнотеоретичний підхід щодо домінант-
ності нормативного акта серед джерел права знаходять 
своє продовження й в існуючих підходах вчених до ро-
зуміння джерел кримінального права України. 

Так, на думку П.В. Кобзаренка та П.С. Матишевсько-
го: "Кримінальне право України … характеризується 
множинністю джерел. Це система внутрішніх націона-
льних кримінальних законів та міжнародно-правових 
актів, що містять норми кримінального права", "джере-
лами кримінального права, згідно зі ст.152 Конституції 
України, можуть бути і рішення Конституційного Суду 
України про неконституційність кримінальних законів чи 
їх окремих положень. Такі закони чи їх окремі положен-
ня втрачають чинність із дня ухвалення Конституційним 
Судом рішення про їх неконституційність" [6, C.25-26]. 

Подібний підхід висловлює й В.І. Борисов: "Закон 
про кримінальну відповідальність … є і нормативним 
вираженням, і основним джерелом кримінального пра-
ва". На думку цього вченого: "Кримінальне право Украї-
ни дістає своє вираження в законодавстві про криміна-

льну відповідальність, що являє собою єдину нормати-
вну систему – Кримінальний кодекс України, який ґрун-
тується на Конституції України та загальновизнаних 
принципах і нормах міжнародного права", "окремі при-
писи, що містять кримінально-правові положення, мо-
жуть міститися в чинних міжнародних договорах, згоду 
на обов'язковість яких надано Верховною Радою Украї-
ни" [7, C.37-39].  

Схожі позиції висловлюють й В.А. Клименко [8, C.21] 
та М.І. Хавронюк [9, C.16]. 

Таким чином, домінуючим джерелом кримінального 
права України визнається нормативно-правовий акт – 
Кримінальний кодекс України 2001 року (далі – КК Укра-
їни) та Кримінальний кодекс України 1960 року (далі – 
КК України 1960 року).  

Вочевидь, таке наукове розуміння переліку можли-
вих джерел кримінального права України базується на 
тому, яку роль виконує КК України, оскільки виключно 
цей нормативний акт містить вичерпний перелік діянь, 
які є злочинами, встановлює підстави кримінальної від-
повідальності. Наукові ж дослідження в сфері криміна-
льного права зазвичай розглядаються лише як джерело 
додаткової інформації роз'яснювального характеру що-
до змісту ознак складу злочину, які зафіксовані в нормі 
кримінального закону.  

Однак, в ряді випадків результати наукових дослі-
джень в сфері кримінального права України виконують 
принципово іншу роль, оскільки беруть безпосередню 
участь в формуванні змістовних ознак протиправного 
діяння, передбаченого в Особливій частині КК України, і 
впливають на застосування кримінально-правових норм. 

Зокрема, можна виділити принаймні три напрями 
означеного впливу правової доктрини на утворення 
змісту протиправного діяння та застосування норм кри-
мінального закону:  

1) вироблення правил розв'язання ситуацій так званої 
конкуренції кримінально-правових норм. Навіть найпрос-
тіша ситуація конкуренції загальної та спеціальної норм 
розв'язується виключно згідно з виробленим в науці кри-
мінального права правилом – в цих випадках повинна 
застосовуватись лише спеціальна норма [10, C.420], по-
дібні нормативні приписи в КК України відсутні;  

2) визначення форми вини, яка відображає психічне 
ставлення суб'єкта до вчиненої ним протиправної дії 
(бездіяння), та вини, яка відображає психічне ставлення 
суб'єкта до спричинених його дією (бездіянням) проти-
правних наслідків. Завдяки такому визначенню специфі-
ки вини як ознаки конкретного злочину: а) відбувається 
системне визначення ознак складу конкретного злочину; 
б) встановлюється співвідношення складу досліджувано-
го злочину зі складами інших злочинів, з'ясовуються си-
туації конкуренції норм, визначаються суміжні склади 
злочинів та відповідні критерії розмежування; 

3) визначення форми вини, яка характеризує конк-
ретний різновид злочину з подвійною формою вини в 
цілому – умисний він чи необережний. Специфіка вини, 
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яка характеризує злочин в цілому є важливим чинни-
ком, який впливає на кримінальну відповідальність су-
б'єкта, оскільки враховується: а) при призначенні пока-
рання як один з показників ступеню тяжкості вчиненого 
злочину (п.3 ч.1 ст.65 КК України); б) при визначенні 
можливості звільнення від кримінальної відповідально-
сті, звільнення від відбування призначеного покарання, 
заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, в 
тому числі в порядку застосування амністії.  

Зокрема, врахування характеристики злочину в ці-
лому з точки зору вини передбачене в наступних поло-
ження законодавства України:  

– ч.3 ст. 81 КК України: "Умовно-дострокове звіль-
нення від відбування покарання може бути застосоване 
після фактичного відбуття засудженим:  

1) ... за необережний тяжкий злочин;  
2) … за умисний тяжкий злочин чи необережний 

особливо тяжкий злочин, а також … за умисний злочин і 
до погашення або зняття судимості знову вчинила уми-
сний злочин, …; 

3) … за умисний особливо тяжкий злочин, а також … 
знову вчинила умисний злочин …"; 

– ч.4 ст. 82 КК України: "Заміна невідбутої частини 
покарання більш м'яким можлива після фактичного від-
буття засудженим: 

1) … за необережний тяжкий злочин; 
2) … за умисний тяжкий злочин чи необережний 

особливо тяжкий злочин, а також … за умисний злочин і 
до погашення або зняття судимості знову вчинила уми-
сний злочин…; 

3) … за умисний особливо тяжкий злочин, а також … 
новий умисний злочин …" [1]; 

– ст.3 Закону України "Про застосування амністії в 
Україні" від 1 жовтня 1996 року: "Не допускається за-
стосування амністії: 

в) … за вчинення умисних тяжких та (або) особливо 
тяжких злочинів; 

д) … за вчинення умисного тяжкого або особливо 
тяжкого злочину…" [2]; 

– ст.1 Закону України "Про амністію" від 12 грудня 
2008 року: "… засуджених за умисні злочини, які не є 
тяжкими або особливо тяжкими … та за злочини, вчи-
нені з необережності, які не є особливо тяжкими …" [3]; 

Таким чином, в окреслених напрямах використання 
результатів наукових досліджень спільним є те, що са-
ме вони визначають специфіку змісту вини як ознаки 
злочину, передбаченого в Особливій частині КК Украї-
ни, та встановлюють правила, які визначають норму 
кримінального закону, що підлягає застосуванню в кон-
кретній ситуації. Отже, питання, які вирішуються право-
вою доктриною за юридичною значимістю, такі ж як і ті, 
що врегульовані нормами КК України, зокрема форма 
вини з якою може бути вчинено злочин і яка його харак-
теризує в цілому, є такою ж ознакою злочину як і саме 
діяння, яке завжди конкретизується в нормі КК України. 

З огляду на відсутність у доктринальних положеннях 
юридичної сили норми закону, окреслені питання за-
стосування кримінального закону потребують чіткого 
нормативного регулювання. Як приклад можливого ва-
ріанту нормативного врегулювання окреслених ситуа-
цій доцільно навести норми Кримінального кодексу Ро-
сійської Федерації 1996 року (далі – КК Російської Фе-
дерації), зокрема: 

– ч.3 ст.17 "Сукупність злочинів": "Якщо злочин, пе-
редбачено загальною та спеціальною нормами, сукуп-
ність злочинів відсутня і кримінальна відповідальність 
настає за спеціальною нормою"; 

– ч.2 ст.24 "Форми вини": "Діяння, вчинене лише з 
необережності, визнається злочином лише у випадку, 

якщо це спеціально передбачено відповідною статтею 
Особливої частини цього Кодексу"; 

– ст.27 "Відповідальність за злочин, вчинений з 
двома формами вини": "Якщо в результаті вчинення 
умисного злочину спричиняються тяжкі наслідки, які по 
закону тягнуть більш суворе покарання і які не охоплю-
ються умислом особи, кримінальна відповідальність за 
такі наслідки настає лише у випадку, якщо особа пе-
редбачала можливість їх настання, але без достатніх 
для того підстав самонадіяно розраховувала на їх від-
вернення, або, у випадку, якщо особа не передбачала, 
але повинна була і могла передбачити можливість на-
стання цих наслідків. В цілому такий злочин вважається 
вчиненим умисно" [12].  

Звичайно окреслена роль наукових досліджень не є 
в усіх напрямах їх використання однаковою і безальте-
рнативною. Що стосується другого напряму, то в части-
ні норм Особливої частини КК України, законодавець 
чітко вказав на форму вини, яка характеризує суб'єкти-
вну сторону складу злочину: ч.1 ст.115: "…умисне про-
типравне заподіяння смерті…", "умисне вбивство" – ч.2 
ст.115, ст.ст.116, 117, 118; ч.1 ст.119: "вбивство, вчине-
не з необережності" тощо. Однак, відносно значної час-
тини складів злочинів, передбачених в Особливій час-
тині КК України, законодавець взагалі не визначив фо-
рму вини, яка характеризує відповідний злочин, тому 
вирішення цього питання повністю здійснюється в нау-
кових дослідженнях. 

Щодо першого та третього з окреслених напрямів 
використання наукових положень, то альтернатива їм 
відсутня повністю. 

Для визначення того, яким є злочин з точки зору 
притаманної для нього форми вини в цілому – умисним 
чи необережним, в науці кримінального права України 
сформувалися декілька правил. 

Зокрема, як зазначає П.С. Матишевський, злочини з 
подвійною формою вини в цілому вважаються умисни-
ми, якщо відповідно до викладеного в законі складу 
злочину вина особи щодо вчиненого нею діяння та його 
"прямих" наслідків може бути лише у формі умислу, а 
щодо "похідних" наслідків – у формі як умислу, так і 
необережності або лише у формі необережності. 

Злочин з подвійною формою вини в цілому вважа-
ється необережним, якщо відповідно до викладеного в 
законі складу злочину вина особи щодо вчиненого нею 
діяння може бути як у формі умислу, так і у формі не-
обережності, а щодо "прямих" наслідків такого діяння – 
лише у формі необережності [6, C.181]. 

Подібний підхід висловлює і Л.М. Кривоченко, яка 
зазначає, що у першій групі злочинів зі змішаною фор-
мою вини, в яких діяння саме по собі не є злочином, а 
стає ним тільки за умови, що воно спричинило тяжкі 
наслідки, вирішальне значення має необережне став-
лення до цих наслідків. Саме воно і визначає віднесен-
ня цих злочинів в цілому до необережних. У другій гру-
пі, де до діяння і найближчого (обов'язкового) наслідку 
передбачається умисел (прямий або непрямий), а до 
віддаленого – необережність, злочин в цілому визна-
ється умисним, оскільки саме умисне ставлення до ді-
яння і найближчого наслідку визначає спрямованість 
злочину, його суспільну небезпечність [7, C.183-184]. 

В наведених прикладах результати наукових дослі-
джень, в частині визначення конкретної форми вини як 
ознаки злочину, передбаченого в Особливій частині КК 
України, так само як і норми Особливої частини визна-
чають одну з ознак злочину, отже виконують роль не-
обхідних для вирішення таких питань нормативних при-
писів КК України, які на даний час в Кодексі відсутні. 
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Таким чином, наукові дослідження в окреслених на-
прямах їх використання при застосуванні кримінального 
закону, виконують таку ж роль, як і нормативні положен-
ня КК України, зокрема, ті, в яких законодавцем зафіксо-
вано конститутивні ознаки складу злочину, що дозволяє 
розглядати доктрину як джерело кримінального права 
навіть при позитивістському розумінні права як такого. 

Слід зазначити, що в правових системах сучасного 
світу є позитивний досвід визнання доктрини в якості 
джерела кримінального права. Зокрема, це має місце в 
правовій системі Великобританії, де, як зазначають 
дослідники, самостійним і досить вагомим джерелом 
англійського кримінального права є доктрина, відобра-
жена в авторитетних працях.  

Щоправда авторитетними визнаються лише чотири 
праці написані в ХІІІ, XVII та XVIII століттях. Вважаєть-
ся, що саме в цих працях англійське кримінальне пра-
во представлене найбільш повно, абстрактно, аналі-
тично і системно: 

1) Генрі де Брактон "Про закони та звичаї Англії" 
(1254 – 1256 р.р.) – серед англійських науковців Брак-
тон вважається найдавнішим авторитетом в частині 
кримінальних законів, що витікають зі звичаєвого права. 
Цим вченим були закладені основні поняття криміналь-
ного права, що досі існують; 

2) Едвард Коук "Інститути права Англії" (1628 – 
1644 р.р.) – робота містить викладення окремих злочи-
нів зі спробою створення інститутів загальної частини і 
вважається відправною точкою для вивчення сучасного 
кримінального права Англії; 

3) Метью Хейл "Історія судових процесів корони" 
1736 р. – більш систематизована і фундаментальна 
праця ніж попередні. Перший том праці умовно вважа-
ється "Загальною частиною кримінального права"; 

4) Вільям Блекстоун "Коментарі до законів Англії" 
(1765 – 1769 р.р.) – праця є останнім за часом написан-
ня авторитетним джерелом в якому має місце виклад 
змістовних характеристик основних інститутів криміна-
льного права Великобританії, на цю працю прийнято 

посилатись навіть у вироках судів по кримінальних 
справах [5, C.104-108]. 

Висновки: Звичайно встановлення правил розв'я-
зання ситуацій конкуренції, визначення конкретної фо-
рми вини як ознаки злочину, передбаченого в Особли-
вій частині КК України, мало б здійснюватись не на док-
тринальному рівні, а на нормативному, що потребує 
внесення відповідних змін до КК України. 

Однак, до внесення таких змін в КК України окрес-
лена вище, фактично виконувана, роль наукових дослі-
джень в процесі творення змісту та застосування норм 
кримінального права України цілком закономірно обу-
мовлює необхідність перегляду домінуючої позиції що-
до його джерел в бік визнання й правової доктрини 
джерелом кримінального права України. 
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РЕГУЛЯТИВНО-СТИМУЛЮЮЧІ ЗАХОДИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ГАЛУЗІ АВІАЦІЇ 
 

Стаття присвячена дослідженню таких правових засобів забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації, як ста-
ндартизація, нормування та зонування територій; визначенню ефективності таких засобів та основних проблем їх 
практичного застосування. 

Статья посвящена исследованию таких правовых средств обеспечения экологической безопасности в области 
авиации, как стандартизация, нормирование и зонирование территорий; определению эффективности таких 
средств, а также проблем их практического использования. 

The articles deals with research of such legal measures of providing for environmental safety in the aviation sector as 
standardization, rationing and territorial zoning, as well as defining efficiency of the above measuresand the main problems of 
their implementation. 
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В юридичній літературі регулятивно-стимулюючі за-

ходи забезпечення екологічної безпеки віднесені до 
складу механізму правового забезпечення екологічної 
безпеки [1, с. 94]. Їх основу становить система юридич-
них норм і правил, спрямованих на регулювання відно-
син, забезпечення дотримання пріоритетів, нормативів, 
стандартів, лімітів та інших вимог у галузі екологічної 
безпеки, які поділяються на: а) нормативно-правові; б) 
нормативно-технічні; в) нормативно-економічні; г) нор-

мативно-обмежувальні засоби [1, c. 96]. Не становить 
виключення й авіаційна галузь господарювання. 

Метою статті є дослідження особливостей регуля-
тивно-стимулюючих заходів забезпечення екологічної 
безпеки в галузі авіації на прикладі дослідження таких 
правових засобів, як: 1) нормативно-технічні, та 2) нор-
мативно-обмежувальні (організаційні) заходи.  

Враховуючи загальнотеоретичні підходи щодо нор-
мативно-технічних засобів, як складової регулятивно-
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стимулюючих заходів у механізмі правового забезпе-
чення екологічної безпеки [1, c. 96] можна зробити ви-
сновок, що в основі таких заходів в галузі авіації покла-
дено врегульовану правовими нормами діяльність спе-
ціально уповноважених органів та їх організацій щодо 
розроблення і встановлення комплексу обов'язкових 
правил, вимог, норм і нормативів екологічного характе-
ру в галузі авіації.  

Важливу роль в системі таких заходів відіграє стан-
дартизація в сфері забезпечення екологічної безпеки в 
галузі авіації. Відповідно до положень Декрету Кабінету 
Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" 
від 10 травня 1993 року, стандартизація на авіаційному 
транспорті, з метою недопущення та зменшення його 
негативного впливу на навколишнє природне середо-
вище, має здійснюватися, насамперед, шляхом встано-
влення відповідних нормативів та правил у державних 
стандартах України, оскільки, згідно із п. 2 ст. 5 Декре-
ту, державні стандарти України поділяються на органі-
заційно-методичні, загально-технічні види, складові 
елементи народногосподарських об'єктів державного 
значення (у тому числі на транспорт та на охорону на-
вколишнього природного середовища), продукцію між-
галузевого призначення, продукцію для населення та 
народного господарства, методи випробувань, які на-
лежать до обов'язкових вимог державних стандартів. 

Статтею 32 Закону України "Про охорону навколиш-
нього природного середовища" визначено, що державні 
стандарти в галузі охорони навколишнього природного 
середовища є обов'язковими для виконання. Однак згід-
но із Законом України "Про стандартизацію": "Стандарти 
застосовуються на добровільній основі, за винятком ви-
падків, коли застосування цих стандартів вимагають тех-
нічні регламенти". В даному випадку, на нашу думку, слід 
застосовувати положення Закону України "Про охорону 
навколишнього природного середовища" як спеціального 
нормативно-правового акту у досліджуваній сфері. 

У сфері охорони довкілля від негативного впливу 
авіації об'єктами стандартизації виступають: 1) фізичні 
авіаційні впливи; 2) викиди відпрацьованих газів авіа-
ційних двигунів, скиди забруднюючих речовин та роз-
міщення відходів підприємствами авіаційного транспор-
ту; 3) перевезення небезпечних вантажів; 4) будівницт-
во аеродромів. 

До державних стандартів, які врегульовують такі пи-
тання на авіаційному транспорті, належать: ДСТУ 2325-
93 Шум. Терміни та визначення; ДСТУ 3437-96 Нафто-
продукти. Терміни та визначення; ДСТУ 3464-96 Авіа-
ційні палива, мастильні матеріали, технічні рідини. Те-
рміни та визначення; ДСТУ 3982-2000 Авіаційні палива, 
оливи, мастильні матеріали і технічні рідини. Організа-
ція і правила контролю якості. Загальні положення; 
ДСТУ 3430-96 Перевезення повітряним транспортом. 
Терміни та визначення та ін. 

Поряд із державними стандартами України в сфері 
охорони довкілля в галузі авіації застосовуються й інші 
нормативні документи такі як державні будівельні нор-
ми та правила, а також державні класифікатори техніко-
економічної та соціальної інформації, зокрема: ДБН 
А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 
будівництві підприємств, будинків і споруд та ін.  

Як державні стандарти України використовуються 
державні стандарти колишнього СРСР (ГОСТ), які за-
лишаються чинними на території України до розробки 
власних документів у сфері стандартизації: ГОСТ 
17229-85 "Самолеты пассажирские и транспортные. 
Метод определения уровней шума, создаваемого на 
местности"; ГОСТ 26120-84 "Акустика авиационная. 

Термины и определения"; ГОСТ 12.1.012-90 "Вибраци-
онная безопасность. Общие требования"; ГОСТ 
17.2.1.01-76 "Охрана природы. Атмосфера. Классифи-
кация выбросов по составу"; ГОСТ 17.2.2.04-86 "Охра-
на природы. Атмосфера. Двигатели газотурбинные са-
молетов гражданской авиации. Нормы и методы опре-
деления выбросов загрязняющих веществ" та інші. 

Галузеві стандарти розробляються за відсутності 
державних стандартів України чи у разі необхідності 
встановлення вимог, які перевищують або доповнюють 
вимоги державних стандартів. Обов'язкові вимоги галу-
зевих стандартів підлягають безумовному виконанню 
підприємствами, установами і організаціями, що вхо-
дять до сфери управління органу, який їх затвердив 
(наприклад, ВСН 1.02.01-85. Ведомственные строите-
льные нормы по выбору площадок для строительства 
аэропортов и вертолетных станций ГА).  

Розроблення проектів стандартів в галузі авіації, які 
стосуються охорони довкілля здійснюють, в залежності 
від об'єктів забруднення: Міністерство охорони навко-
лишнього природного середовища України, Міністерст-
во транспорту та зв'язку України, Міністерство регіона-
льного розвитку та будівництва України за погодженням 
з Державним комітетом України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики.  

Міжнародні, регіональні та національні стандарти 
інших країн застосовуються в Україні відповідно до її 
міжнародних договорів. Так, на сьогоднішній день, пи-
тання охорони довкілля від негативних впливів авіацій-
ного транспорту закріплюються у нормативних докуме-
нтах із стандартизації (стандартах) та рекомендаційній 
документації Міжнародної організації цивільної авіації 
(ІКАО). Однак існує проблема у їх застосуванні. Так, 
більшість національних стандартів щодо шуму та вики-
дів відпрацьованих газів повітряних суден прийняті ще 
в 70-80-х роках ХХ століття і з того часу жодного разу 
не переглядалися, незважаючи на те, що Україна є 
членом ІКАО, яка переглядає екологічну політику щодо 
зменшення негативних фізичних та хімічних впливів 
авіації на довкілля, як правило кожні п'ять років.  

Водночас, документи ІКАО щодо зменшення негати-
вного впливу авіації на довкілля (зменшення шумового 
впливу та викидів відпрацьованих газів авіаційних дви-
гунів) носять рекомендаційний характер. Єдиним стри-
муючим чинником в такій ситуації виступає заборона 
здійснювати міжнародні польоти повітряними суднами 
країн, що не врахували встановлені рекомендації до 
країн, які їх врахували. На національному ж рівні хоч і 
діють Авіаційні правила, прийняті в рамках СНД (АП-36 
щодо шуму та АП-34 щодо емісії авіаційних двигунів), 
на основі Додатку 16 до Чиказької конвенції (Охорона 
навколишнього природного середовища), але на фоні 
процесу встановлення більш жорстких міжнародних 
норм по охороні навколишнього природного середови-
ща, стан вітчизняних повітряних суден за шумовими та 
емісійними характеристиками визнається незадовіль-
ним. Близько 80% парку авіаційних двигунів цивільної 
авіації не відповідає сучасним міжнародним і націона-
льним нормам по емісії шкідливих речовин та шумовим 
впливам, оскільки розроблені ще в 70–80-х роках мину-
лого тисячоліття [6, c. 18-19]. 

З метою розв'язання цих питань доцільно перегля-
нути існуючі національні стандарти щодо фізичних та 
хімічних впливів авіаційного транспорту на довкілля 
шляхом імплементації міжнародних норм ІКАО. 

Не менш важливе значення в сфері забезпечення 
екологічної безпеки в галузі авіації посідає і екологічне 
нормування.  
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На думку В.І. Андрейцева, під екологічними норма-
тивами доцільно розуміти такі різновиди нормативних 
документів, які містять якісні та кількісні показники без-
печного для життя та здоров'я людей, інших живих ор-
ганізмів стану довкілля та визначають можливі рівні 
ризикованого антропогенного чи природного наванта-
ження на нього [7, c. 47]. 

Відповідно до ст. 33 Закону України "Про охорону 
навколишнього природного середовища", екологічні 
нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та 
скиди у навколишнє природне середовище забруднюю-
чих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого 
впливу на нього фізичних та біологічних факторів, про-
те робиться зауваження, що законодавством України 
можуть бути встановлені і нормативи використання 
природних ресурсів та інші екологічні нормативи. 

Необхідно відзначити проблематичність застосу-
вання екологічних нормативів на авіаційному транспор-
ті, оскільки до транспортних засобів практично немож-
ливо встановити (а головне – проконтролювати дотри-
мання) граничнодопустимих викидів та скидів забруд-
нюючих хімічних речовин. Тому регулювання викидів 
відбувається шляхом встановлення вимог щодо проце-
нтного вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих 
газах повітряних суден.  

Так, у ст. 5 Закону України "Про охорону атмосфер-
ного повітря" визначаються нормативи вмісту забруд-
нюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних 
джерел та шкідливого впливу їх фізичних факторів. 

На сьогоднішній день нормативи вмісту забруднюю-
чих речовин у відпрацьованих газах повітряних суден та 
нормативи їх шумового впливу на місцевості встанов-
люються лише вищезазначеними стандартами радянсь-
кого періоду та ІКАО для кожного прототипу повітряного 
судна. Національне ж законодавство (ст. 56 Закону Укра-
їни "Про охорону навколишнього природного середови-
ща", ст. 17 Закону України "Про охорону атмосферного 
повітря") встановлює лише загальну заборону проекту-
вати, виробляти та експлуатувати транспортні та інші 
пересувні засоби (повітряні судна) і установки, вміст за-
бруднюючих речовин у відпрацьованих газах яких пере-
вищує нормативи або рівні впливу фізичних факторів. 

В основу нормативно-обмежувальних заходів пра-
вового забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації 
покладено сукупність юридично значимих дій суб'єктів 
господарської діяльності та спеціально уповноважених 
органів державної влади і місцевого самоврядування, 
які спрямовані на встановлення спеціальних територіа-
льних (просторових) обмежень з метою зниження шкід-
ливого впливу авіації на навколишнє природне середо-
вище та життя і здоров'я людей. 

Головну роль в системі такого заходу відіграє функ-
ція зонування [1, с. 96; 9, c. 363]. Так, підтвердженням 
того, що сфера шкідливого впливу авіаційного транспо-
рту на довкілля суттєва, є законодавча вимога встано-
влювати навколо аеропортів спеціальні охоронні зони 
(п. "б" ч. 1 ст. 112 ЗК України) для забезпечення норма-
льних умов їх експлуатації, запобігання їх негативного 
впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші при-
родні об'єкти.  

В науково-практичній літературі такі зони визнача-
ються як зони, призначені для запобігання негативному 
впливу джерел екологічної небезпеки [10, c. 420]. При 
цьому зауважується, що категорія охоронних зон є за-
гальною і родовою щодо різних видів охоронних зон. З 
цією метою визначимо, які спеціальні зони встановлю-
ються навколо аеропортів.  

Так, вже вибір місця розміщення аеропорту (аеро-
дрому) вимагає дотримання спеціальних охоронних 

зон, які включають приаеродромні території та смуги 
повітряних підходів. З урахуванням вимог ст. 41 Повіт-
ряного кодексу України, під приаеродромною територі-
єю (прилегла до аеродрому зона контролю і обліку об'-
єктів та перешкод), розуміється обмежена встановле-
ними розмірами місцевість навколо аеродрому, над 
якою здійснюється маневрування повітряних суден. На 
такій території запроваджується особливий режим оде-
ржання дозволу на будівництво (реконструкцію) житло-
вих масивів з дотриманням спеціально встановлених 
карт приаеродромної території (п. 3.2. Додатку 3 до 
наказу Державної служби України з нагляду за забезпе-
ченням безпеки авіації від 25 жовтня 2005 року № 796 
"Про затвердження Правил сертифікації цивільних ае-
родромів України"). 

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 54 Повітряного кодексу 
України, власники аеродромів, експлуатанти, командири 
і члени екіпажів повітряних суден зобов'язані запобігати 
шумам або зводити їх до мінімуму. Згідно п. 25 розділу ІІ 
Положення про використання повітряного простору Укра-
їни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 29 березня 2002 року № 401, з метою зменшення 
забруднення атмосферного повітря та впливу пов'язаних 
з ним фізичних факторів на здоров'я людей і діяльності 
підприємств, установ, організацій, для кожного аеродро-
му встановлюється зона обмеження житлово-
громадського, культурно-побутового та промислового 
будівництва, межі якої доводяться до відома органів міс-
цевого самоврядування. Такі межі враховуються під час 
планування, будівництва і здійснення розвитку міст та 
інших населених пунктів, будівництва та реконструкції 
промислових, сільськогосподарських та інших об'єктів.  

В п.7.3. СНіП 2.05.08-85 "Аеродроми" зазначається, 
що аеродроми та вертольотодроми, які будуються, не-
обхідно розміщувати за межами міст та населених пунк-
тів. При цьому відстань від кордону аеродрому (верто-
льотодрому) до кордону території житлової забудови 
необхідно визначати в кожному конкретному випадку з 
урахуванням допустимих максимальних та еквівалент-
них рівнів авіаційного шуму, встановлених ГОСТ 22283-
76 "Шум авиационный. Допустимые уровни шума на тер-
ритории жилищной застройки и методы его измерения", 
відповідно до якого рівень авіаційного шуму не повинен 
перевищувати з 7 до 23 годин 85 дБ, в інший час – 75 дБ. 

Так, наприклад, щодо Державного підприємства 
"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" встановлені такі 
зони обмеження житлової забудови: 1) зона заборони 
житлової забудови (рівень шуму дорівнює 75 дБА) – 
повна заборона будівництва; 2) зона захисту від шуму 
(рівень шуму дорівнює 65 дБА) – частковий дозвіл буді-
вництва при дотриманні умов забезпечення захисту від 
шуму в середині житлових приміщень); 3) зона житло-
вої та громадської забудови (рівень шуму не перевищує 
55 дБА) [14]. Встановлення таких зон відповідає також 
вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України 
від 19 червня 1996 року № 173 "Про затвердження 
Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів". 

Для аеродромів, будівництво яких знаходиться на 
стадії проектування, відстань від межі льотного поля до 
межі території житлової забудови з урахуванням їх пер-
спективного розширення в районах аеродрому, в межах 
та поза межами повітряних підходів до них будівель, 
споруд, враховуючи лінії електрозв'язку, радіотехнічні 
та інші об'єкти, які можуть загрожувати безпеці польотів 
повітряних суден або створювати перешкоди для нор-
мальної роботи радіотехнічних засобів аеродромів, а 
також порядок узгодження розміщення цих об'єктів не-
обхідно виконувати з урахуванням вимог СНіП ІІ-60-75. 



~ 76 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

 

При цьому, якщо траса польотів не перетинає межі те-
риторії житлової забудови, необхідно також забезпечу-
вати мінімальну відстань між горизонтальною проекці-
єю траси польотів по маршруту заходу на посадку і ме-
жею території житлової забудови, для аеродромів кла-
сів А, Б і В на відстані 3 км, для класів Г і Д – 2 км. 

Посадочні площадки вертольотодромів повинні 
розміщуватися не ближче 2 км від території житлової 
забудови і мати відстань між боковою межею посадко-
вої площадки і межею території житлової забудови не 
менше 300 метрів. 

Відповідно до п. 3.2 розділу 3 Додатку 3 до наказу 
Державної служби України з нагляду за забезпеченням 
безпеки авіації від 25 жовтня 2005 року № 796 "Про за-
твердження Правил сертифікації цивільних аеродромів 
України", для цивільних аеродромів встановлюються 
приаеродромні території, які для аеродромів класу А, Б, 
В, Г досягають 50 км, для класів Д, Е і некласифікованих 
– 25 км з планом зовнішньої горизонтальної обмежува-
льної поверхні (для аеродрому класу А, Б, В, Г – в радіусі 
15 км, для класів Д, Е і некласифікованих – 8 км). 

Одним із заходів запобігання шкідливому впливу 
повітряних суден на навколишнє природне середовище 
та життя і здоров'я людей є встановлення в конкретних 
районах мінімальної висоти польоту, єдиної для всіх 
повітряних суден чи окремо за типами повітряних су-
ден. Наприклад, відповідно до п.1 ч.1 ст. 16 Закону 
України "Про природно-заповідний фонд України" від 
16 червня 1992 року, на території природних заповідни-
ків забороняється, зокрема, проліт літаків та вертольо-
тів нижче 2000 метрів над землею та подолання літа-
ками звукового бар'єру над територією заповідника. 

Крім цього, законодавством встановлені певні об-
меження щодо польотів повітряних суден над населе-
ними пунктами. Так, в Положенні про використання по-
вітряного простору України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року 
№ 401, немає згадки про використання авіації в насе-
лених пунктах, проте в п. 22 згадуються демонстраційні 
польоти над населеними пунктами, які виконуються за 
наявності спеціального дозволу органів місцевого са-
моврядування та спеціальних органів у сфері авіаційно-
го транспорту. 

В той-же час, п. 3.1.9 Правил польотів повітряних су-
ден та обслуговування повітряного руху в класифікова-
ному просторі України, затверджених наказом Міністерс-
тва транспорту України від 5 травня 2003 року № 293, 
забороняється здійснювати польоти: а) над густонаселе-
ними районами великих міст, містами чи селищами або 
над скупченням людей поза приміщеннями на дійсній 
висоті менше 300 метрів; б) у будь-яких інших районах, 
крім вище зазначених на дійсній висоті менше 150 метрів 
над земною або водною поверхнею. Винятком є випадки, 
коли це потрібно при зльоті чи посадці або коли на 
польоти нижче зазначених дійсних висот видається до-
звіл Державної авіаційної адміністрації України. 

Навколо об'єктів шкідливого впливу авіаційного 
транспорту на довкілля встановлюється також саніта-
рно-захисні зони, які, відповідно до статті 114 Земель-
ного кодексу України, створюються навколо об'єктів, що 
є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, 
підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і еле-
ктромагнітних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з 
метою відокремлення таких об'єктів від територій жит-
лової забудови. В межах аеропорту такі зони встанов-
люються навколо: 1) аеродромів; 2) радіолокаційних 
станцій; 3) місць розміщення відходів (ч. 2 п. 147 поста-
нови Кабінету Міністрів України "Про затвердження По-
ложення про використання повітряного простору Украї-

ни"). Режим таких територій визначається чинним зако-
нодавством України. 

Так, ст. 54 Закону України "Про охорону навколиш-
нього природного середовища", СНіП 2.05.08-85 "Аеро-
дроми", а також ГОСТ 12.006-84 "Уровни интенсивности 
электромагнитных излучений" встановлюються єдині 
екологічні вимоги щодо запобігання та недопущення 
перевищення встановлених рівнів електромагнітного, 
іонізуючого впливу на навколишнє природне середо-
вище. Вищезазначеним стандартом встановлені спеці-
альні вимоги до розміщення радіолокаційних станцій, 
відповідно до яких останні, під час розміщення їх в міс-
тах та інших населених пунктах повинні встановлюва-
тися в спеціальних санітарно-захисних зонах. 

Такі санітарно-захисні зони поділяються на декілька 
підзон: 1) санітарно-захисної підзони суворого режиму, 
що включає в себе технічну територію радіолокаційного 
об'єкта. На її кордоні, щільність потоку енергії не пови-
нна перевищувати 10 мкВт/см2. В цій зоні дозволяється 
розміщувати виробничі споруди аеропортів, автотранс-
портні засоби і господарсько-складські приміщення; 
2) санітарно-захисної підзони обмежень, що включає 
територію, яка безпосередньо прилегла до території 
підзони суворого режиму. На її внутрішній території 
щільність потоку енергії не повинна перевищувати 
10 мкВт/см2, а на зовнішній – 5 мкВт/см2. В такій підзоні 
дозволяється зберігати існуючу жилу забудову за умови 
проведення комплексу заходів по зниженню в примі-
щеннях рівня опромінення до гранично допустимого. 

Спеціальні зони встановлюються і для розміщення 
відходів. Так, ч. 2 п. 147 постанови Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження Положення про викорис-
тання повітряного простору України", на відстані ближ-
че 15 км від визначеної території аеропорту забороня-
ється розташування місць концентрованих викидів хар-
чових відходів, звалищ, будівництво тваринницьких 
ферм та інших об'єктів, які сприяють масовому скуп-
ченню птахів та гризунів.  

Як бачимо, частина норм, які визначають обов'язок 
встановлення спеціальних охоронних зон закріплені в 
нормативних актах радянської доби, а це вимагає тер-
мінового їх перегляду з метою встановлення відповід-
ності сучасним вимогам національного, міжнародного 
законодавства та законодавства Європейського Союзу. 

Однією зі спроб вирішення даної проблеми стала 
розробка фахівцями авіаційного транспорту проекту 
Інструкції щодо визначення зон обмеження житлової 
забудови навколо аеропортів з урахуванням умов 
впливу авіаційного шуму [19], якою запропоновано, зок-
рема, встановити вимоги до зон захисту та обмеження 
житлової i громадсько-адміністративної забудови та 
інших видів використання земель на околицях аеропор-
тів (аеродромів) з урахуванням умов забезпечення за-
хисту населення від погіршення здоров'я та самопочут-
тя, а також інших збитків, викликаних несприятливим 
впливом авіаційного шуму. 

Однак в проекті зазначається, що вимоги Інструкції 
не будуть розповсюджуються на визначення та обме-
ження впливу звукових ударів, які утворюються під час 
прольоту повітряних суден з надзвуковою швидкістю, 
хоча шумовий вплив останніх на довкілля є найбільш 
шкідливим з поміж усіх інших видів фізичного впливу 
повітряних суден цивільного призначення та потребує 
не меншої уваги. 

Проведене дослідження регулятивно-стимулюючих 
заходів правового забезпечення екологічної безпеки в 
галузі авіації дозволяє зробити висновок, про необхідність: 

а) розробки та прийняття спеціального нормативно-
правового акту про визначення зон обмеження житло-
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вої забудови навколо аеропортів за різними критеріями 
впливу авіаційного шуму; 

б) оновлення системи державних стандартів у сфері 
забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації шля-
хом приведення їх у відповідність до сучасних вимог та 
гармонізації їх основних положень з європейською сис-
темою стандартів. 
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СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ  
ПІД ЧАС ПЕРВИННОГО НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 

 
У статті автор розглядає підстави та способи судового захисту первинного набуття права власності на зем-

лю. Виділяється два основні напрямки судового захисту прав та інтересів осіб під час первинного набуття права 
власності на землю, які обумовлені видом рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що оскар-
жуються. До таких рішень відносить рішення про відмову заявнику у виділенні місця розташування земельної ділянки 
та надання дозволу на розроблення проекту її відведення та відмову в передачі у приватну власність земельної 
ділянки, на яку було отримано дозвіл на розроблення проекту її відведення. Розглядаються особливості підготовки 
до позовного провадження у адміністартивному суді щодо захисту прав та інтересів.  

Ключові слова: захист прав та інтересів набувачів, земельна ділянка, позов, рішення органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. 

В статье автор рассматривает основания и способы судебной защиты первичного приобретения права 
собственности на землю. Выделяются два основные направления судебной защиты прав и интересов лиц во время 
первичного приобретения право собственности на землю, обусловленные видом решений органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, котрые обжалуются. К таким решениям относятся решения об отказе в 
разрешении на разработку проекта отвода и отказа в передачи в право частной собственности земельного 
участка, на который было получено разрешение на разработку проекта ее отвода. Рассматриваются особенности 
подготовки к исковому производству в административном суде по защите прав и интересов. 

Ключевые слова: защита прав и интересов приобретателей, земельный участок, иск, решения органов 
исполнительной власти и местного самоуправления.  

The article examines the reasons and ways to remedy the initial acquisition of land ownership. Provided two main areas of 
judicial protection of rights and interests of persons during the initial acquisition of land property rights, caused by overlooking 
the decision of executive bodies and local government, which appealed. Such decisions are those decisions to deny the 
applicant in the selection of the location of the land and permit drafting its withdrawal and refusal to transfer to private ownership 
of land on which it received permission to drafting its withdrawal. The features of preparation of a limitation in administrative 
court proceedings to protect the rights and interests. 

Key words: protection of rights and interests of the receivers, plot, action, decision by the executive and local government. 
 
Забезпечення прав громадян на власність, зокрема 

на власність на землю в Україні, зараз перебуває на 
стадії становлення, тому захищеність прав громадян на 
власність на земельні ділянки потребує методологічно-
го забезпечення, вирішення проблем нормативно-
правового та прикладного характеру, пов'язаного із 
доступністю, гарантованого ст. 55 Конституції України 
[1], права на звернення до судових органів за оскар-
женням в суді рішень, дій чи бездіяльності органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб.  

Формування ефективного механізму захисту права 
на власність на землю в Україні убезпечить особу від 
свавілля органів виконавчої влади та місцевого само-
врядування, наділених функціями держави щодо роз-
порядження землею у межах відповідних адміністрати-
вно-територіальних одиниць, та гарантує законність, 
рівність та справедливість для кожного, хто виявив ба-
жання набути у приватну власність ту чи іншу земельну 
ділянку незалежно від будь-яких антропологічних, соці-
альних чи політичних прихильностей та особливостей 
конкретного набувача. 

Виявлення таких інтересів фізичних чи юридичних 
осіб вимагає аналізу правозастосовної діяльності спе-
ціально уповноважених органів щодо забезпечення 
інтересів осіб, як їх спрямованості, так і прав, як конкре-
тної можливості щодо набуття права власності на зем-
лю та його захисту. 

Для реалізації прав потрібна правозастосовна дія-
льність, що розглядається як діяльність органів дер-
жавної влади (законодавчої, виконавчої та судової), 
органів місцевого самоврядування, що спрямована на 
виконання всіма фізичними та юридичними особами, 
управлінськими структурами нижчого рівня, іншими 
членами суспільства встановлених нормами земель-
ного права приписів і зобов'язань, на використання 
дозвільного права у своїх інтересах або в інтересах 
інших осіб чи суспільства [6, с. 6]. Не поглиблюючись у 
визначення того чи іншого права або інтересу особи 
щодо набуття права власності на земельні ділянки, а 
відтак відстоювання цих прав та захисту, у разі вияв-
лення порушень на шляху їх здійснення, зупинимося 
саме на судовому їх захисті. 

Питаннями гарантій прав на землю приділялися ува-
га у працях Андрейцева В.І., Балюка Г.І., Єрофєєва Б.В., 
Малишева Н.Р., Погрібного О.О., Рубаника В.Є., Семчи-
ка В.І., Фролова М.О., Шульги М.В., Яковлєва В.Н., Ян-
чука В.З. та інших. Однак, незважаючи на значимість 
таких праць та досліджень їх авторів, питання судового 
захисту прав та у першу чергу інтересів осіб під час 
первинного набуття права власності на землю приділя-
лася незначна увага. По-перше, на що вважаємо за 
необхідне звернути увагу, це те, що оскільки особа не 
набула у встановленому законом права власності на 
землю, не має правовстановлюючих документів, яким є 
державний акт на право власності на землю, то ж дис-
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кусійним буде питання про захист саме права власності 
на землю, тоді як, на наш погляд, доцільно вести мову 
про інтерес особи щодо набуття права власності на 
землю, відтак і його захисту, у випадку, коли той чи ін-
ший орган чи посадова особа чинитимуть перешкоди на 
шляху його реалізації та здобуття омріяного права вла-
сності на землю. 

Перш за все вважаємо за необхідне піддати науко-
вому екскурсу суспільні відносини, змістом яких є права 
та інтереси осіб, які виявляють наміри набути права 
власності на землю в Україні та, відповідно акцентувати 
увагу на тих правовідносинах, що пов'язані з відстою-
ванням інтересів набувачів права власності на землю. 

Серед усієї сукупності суспільних відносин, що по-
роджують публічно-правові спори з участю органів ви-
конавчої влади і органів місцевого самоврядування, 
абсолютно впевнено не можна віднести до "управлінсь-
ких" таку групу адміністративно-правових відносин: що-
до підготовки і прийняття різного роду індивідуальних 
рішень стосовно реалізації численних суб'єктивних 
прав приватних (фізичних і юридичних) осіб, а також 
щодо реагування на різноманітні інші звернення прива-
тних осіб, включаючи розгляд в адміністративному по-
рядку їхніх скарг. Адже за буквальним тлумаченням 
КАС, всі спори, що породжуються даною групою не 
управлінських відносин з участю суб'єктів владних пов-
новажень, не потрапляють під юрисдикцію адміністра-
тивних судів через те, що не пов'язані зі здійсненням 
"управлінських функцій". Хоча насправді всі подібні від-
носини регулюються саме адміністративним правом і 
тому мають визнаватися справами адміністративної 
юрисдикції [4, с. 8]. 

Для ефективного вирішення спору, в тому числі пу-
блічно-правового, вирішальну роль відіграють умови 
реалізації учасниками їх прав, свобод та інтересів, а 
також механізм охорони від можливих протиправних 
впливів на права, свободи та інтереси учасників право-
відносин та комплексна система захисту прав, свобод 
та інтересів як доконаного факту їх порушень. 

Керуючись позиціями пріоритетності судового захи-
сту, не можна залишити осторонь окремі питання, що 
постають у практиці судової діяльності у сфері, що роз-
глядається, визнаючи такий порядок захисту найбільш 
дієвим, прозорим і демократичним механізмом вирі-
шення земельних спорів [5, с. 11]. Однак, відносини, 
пов'язані із захистом прав та інтересів є похідними від 
тих взаємовідносин, що виникають у зв'язку з реалізаці-
єю норм матеріального права. Неможливість знахо-
дження компромісу, задоволення прав та інтересів уча-
сників таких правовідносин, зумовлює потребу звер-
нення окремих суб'єктів відносин до уповноважених 
органів з метою відстоювання своїх прав та інтересів. 
Тому, вважаємо, що дослідження механізму захисту 
прав та інтересів під час первинного набуття права 
власності на землю, потребує визначення конфліктних 
аспектів взаємовідносин осіб, які виявляють інтерес 
набути право власності на землю з відповідними упов-
новаженими органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, котрі наділені повноваженнями у при-
йняття рішень про задоволення цих інтересів або у від-
мові у їх задоволенні. 

Однією з перших перешкод, з якими може зустрітися 
громадянин під час реалізації свого права на приватну 
власність на земельну ділянку – це органи виконавчої 
влади або місцевого самоврядування, до компетенції 
яких входять права щодо вирішення питання про на-
дання дозволу на розроблення проекту відводу земе-
льної ділянки та прийняття рішення про передачу такої 
земельної ділянки громадянинові у власність. Особливо 

актуалізуються дані органи та їх посадові особи, коли 
мова заходить про земельні ділянки у великих містах, 
де виявляється величезна конкуренція бажаючих отри-
мати той чи інший клаптик землі у власність. Звучання 
набуває протиборство інтересів фізичних та юридичних 
осіб. Зрештою, виявляється один переможець, якого й 
визначає орган виконавчої влади або місцевого само-
врядування, при цьому інколи цілком зневажаючи не 
лише інтереси, а й права користувачів земельних діля-
нок, осіб, які мають пріоритетне право у набутті права 
власності на таку земельну ділянку. 

В такому разі найбільш ефективним способом захи-
сту порушених прав, або нереалізованих прав, інтере-
сів є звернення до суду з відповідним позовом. 

Виходячи з викладеного метою нашої статті є до-
слідження можливих перешкод у первинному набутті 
права власності на землю в Україні окремими громадя-
нами чи юридичними особами, з'ясування механізму 
захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб 
на приватну власність на землю та побудова стратегії 
захисту цих прав та інтересів. 

На підставі аналізу нормативного матеріалу, а також 
юридичної практики слід сформулювати основні дві 
можливі перешкоди, пов'язані із первинним набуттям 
права власності на землю, а саме: 1) відмова сільської, 
селищної, міської ради у виділенні місця розташування 
земельної ділянки та надання дозволу на розроблення 
проекту її відведення; 2) відмова сільської, селищної, 
міської ради передати громадянину в приватну влас-
ність земельну ділянку, надану йому для ведення осо-
бистого підсобного господарства, будівництва й обслу-
говування жилого будинку та господарських будівель 
(присадибну ділянку), садівництва, дачного й гаражного 
будівництва, на які було отримано дозвіл на розроб-
лення проекту відведення. 

Таким чином, на підставі озвучених перешкод, ви-
мальовується два основні шляхи судового захисту прав 
та інтересів осіб щодо первинного набуття права влас-
ності на землю: 1) звернення з позовною заявою у по-
рядку адміністративного судочинства про визнання не-
законним рішення сільської, селищної, міської ради про 
відмову у виділенні місця розташування земельної ді-
лянки та надання дозволу на розроблення проекту її 
відведення; 2) звернення з позовною заявою у порядку 
адміністративного судочинства про визнання незакон-
ним рішення сільської, селищної, міської ради про від-
мову передати громадянину в приватну власність зе-
мельну ділянку, надану йому для ведення особистого 
підсобного господарства, будівництва й обслуговування 
жилого будинку та господарських будівель (присадибну 
ділянку), садівництва, дачного й гаражного будівництва. 

Адже нерідко останнім часом має місце той факт, 
що органи місцевого самоврядування відмовляють 
громадянам у дозволі на розроблення проекту відве-
дення земельної ділянки, яка тривалий (тривалість у 
таких випадках інколи обчислюється десятиліттями, 
адже до здобуття незалежності в Україні була відсутня 
приватна власність на землю) час перебуває у користу-
ванні цих же громадян. Отримавши відмову органу міс-
цевого самоврядування на приватизацію земельної 
ділянки, громадянин використовує наданий йому Зако-
ном, а саме нормою ст. 152 Земельного кодексу Украї-
ни [2], спосіб – визнання недійсними рішень органів 
виконавчої влади або органів місцевого самоврядуван-
ня, захисту своїх прав та інтересів та звертається до 
адміністративного суду із заявою про визнання недійс-
ним такого рішення.  

Для розуміння процесу захисту, побудови лінії захи-
сту прав та інтересів щодо первинного набуття права 
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власності на землю у суді, необхідно розглянути перед-
умови, що змушують особу звертатися до суду за захи-
стом своїх прав. 

У разі коли особа, яка виявила бажання набути пра-
во власності на земельну ділянку у відповідності до 
ст. 116, 118, 120, 121, 122 Земельного кодексу України 
звернулася до відповідних органів місцевого самовря-
дування із заявою про передачу земельної ділянки із 
земель комунальної власності відповідних територіаль-
них громад у власність такій особі, та за результатами 
розгляду даної заяви відповідна рада на сесії приймає 
рішення про відмову в передачі земельної ділянки гро-
мадянинові, остання повинна мотивувати своє рішення. 

Однією з найважливіших умов реалізації, охорони та 
захисту права на власність в Україні є норми прямої дії 
(саме такими є норми Конституції України), зокрема ст. 
55, де зазначається, що права і свободи людини і гро-
мадянина захищаються судом. Кожному гарантується 
право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, посадових і службових осіб. Кожен має право 
будь-якими не забороненими законом засобами захи-
щати свої права і свободи від порушень і протиправних 
посягань. Одначе, чинне законодавство України, як но-
рми матеріального права, так і норми процесуальні, 
вказують на те, що звернення за захистом порушених 
прав людини і громадянина відбувається із суворим 
дотриманням Закону. 

Слід пам'ятати, що 6 липня 2005 року був прийнятий 
Кодекс адміністративного судочинства України [3], у 
ст. 2 якого зазначено, що завданням адміністративного 
судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізич-
них осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері пуб-
лічно-правових відносин від порушень з боку органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, 
їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при 
здійсненні ними владних управлінських функцій на ос-
нові законодавства, в тому числі на виконання делего-
ваних повноважень. До адміністративних судів можуть 
бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність 
суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли що-
до таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи 
законами України встановлено інший порядок судового 
провадження. У справах щодо оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміні-
стративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 
на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що пе-
редбачені Конституцією та законами України; з викори-
станням повноваження з метою, з якою це повноважен-
ня надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх об-
ставин, що мають значення для прийняття рішення 
(вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросо-
вісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності 
перед законом, запобігаючи несправедливій дискримі-
нації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного 
балансу між будь-якими несприятливими наслідками 
для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досяг-
нення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням 
права особи на участь у процесі прийняття рішення; 
своєчасно, тобто протягом розумного строку. 

Ст. 104 Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни надає право особі, яка вважає, що порушено її права, 
свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин, 
звернутися до адміністративного суду з адміністратив-
ним позовом. Норми ст. 105 КАС України вказують на те, 
що позов може бути поданий як особисто позивачем, так 
і його представником до суду, а також може бути наді-
сланий поштою. П. 1 .ч 3 ст. 105 КАС України зазначає, 
що особа, звертається з позовом до адміністративного 

суду з вимогою скасування або визнання нечинним рі-
шення відповідача – суб'єкта владних повноважень, яки-
ми є органи виконавчої влади або місцевого самовряду-
вання, повністю чи окремих його положень. 

Виходячи з того, що рішення про відмову у передачі 
земельної ділянки у власність або залишення заяви без 
розгляду приймаються органами виконавчої влади або 
органами місцевого самоврядування, тобто суб'єктом 
владних повноважень, які здійснюють управлінські фун-
кції на основі законодавства, в тому числі на виконання 
делегованих повноважень, тому за захистом своїх прав 
громадянам необхідно звертатися до адміністративного 
суду шляхом пред'явлення адміністративного позову. 

В такому разі важливим є дотримання процесуальної 
форми заяви, з якою той чи інший громадянин, який вва-
жає, що має місце порушення його прав, пов'язаних із 
набуттям, здійсненням права власності на землю, звер-
татиметься до суду. Безумовно дотримання процесуаль-
ної форми у оформленні даного позову має важливу 
роль, однак суттєвим буде зміст такої позовної заяви, де 
громадянинові необхідно викласти суть проблеми, об-
ґрунтувати доцільність та законність надання земельної 
ділянки у власність саме цьому громадянинові, посилаю-
чись на норми чинного законодавства України.  

У цілому загальні вимоги до адміністративного по-
зову особливих відмінностей від цивільного позову не 
мають, однак, враховуючи специфіку правового врегу-
лювання відносин особи з органом виконавчої влади чи 
місцевого самоврядування у сфері використання землі, 
вважаємо за необхідне наголосити на структурі та осо-
бливостях адміністративного позову, в якому необхідно 
вказати найменування адміністративного суду, до якого 
подається позовна заява; ім'я позивача, його поштову 
адресу, а також номер засобу зв'язку, адресу електро-
нної пошти, якщо такі є; найменування відповідача, 
адже саме до органу виконавчої влади чи місцевого 
самоврядування позивається особа. Поряд з правиль-
ною його назвою необхідно вказати поштову адресу, а 
також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, 
якщо такі відомі позивачу. Особливу увагу слід привер-
нути саме правильності найменування органу виконав-
чої влади чи місцевого самоврядування, адже невірно 
зазначене найменування відповідача може стати під-
ставою для відмови у розгляді позову. 

Чи не найважливішим у змісті позовної заяви є ви-
клад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. 
Залежно від ступеня обґрунтованості, мотивування сво-
їх вимог значною мірою залежатиме те, наскільки суд 
проникнеться порозумінням до тих обставин, що на 
думку позивача, порушують його суб'єктивні права та 
інтереси, пов'язані із володінням та користуванням зе-
мельними ділянками. У цій частині важливим є не лише 
вказати, ЩО порушено, а необхідно послатися на ма-
теріальну норму закону, яка визначає таке право пози-
вача, зазначити, яка саме процесуальна норма дає мо-
жливість судового захисту таких порушених прав. Не 
менш важливим є зазначення доказів, що підтверджу-
ють кожну обставину, наявність підстав для звільнення 
від доказування. При цьому виклад матеріалу у змісті 
позовної вимоги має будуватися таким чином, щоб фа-
ктичні обставини справи підкріплювалися нормативним 
складовим. Наступним не менш важливим складовим 
елементом буде обґрунтування незаконності прийняття 
рішення органом місцевого самоврядування про відмо-
ву у задоволенні заяви громадянина. У цій частині, по-
перше, необхідно відтворити ті обставини, якими сам 
орган місцевого самоврядування обґрунтовує свою 
відмову. По-друге, необхідно зазначити спростування 
цих підстав, по-третє, спираючись на норми позитивно-
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го права та юридичну практику, зокрема рішення вищих 
спеціалізованих суддів України, подібну міжнародну 
судову практику, звісно на узагальнення судової прак-
тики, які знаходять себе у відповідних постановах Пле-
нуму Верховного суду України, навести докази на спрос-
тування зазначених у описовій частині рішення органу 
місцевого самоврядування обставин. Поряд з цим вва-
жаємо, що вихідною позицією має стати зазначення не-
правомірних дій органів влади або місцевого самовряду-
вання, потім зазначення законності мотивації оскаржен-
ня такого рішення та наприкінці має відобразитися логіч-
но підсумовуючий складовий елемент, у якому позивач, 
посилаючись на норми позитивного права, вмотивує 
законність своїх прав та інтересів, за захистом власне 
яких він і звернувся до адміністративного суду. 

Одночасно у адміністративному позові може бути 
зазначено клопотання про звільнення від сплати судо-
вого збору, коли позивач користується відповідними 
соціальними пільгами; про звільнення від оплати пра-
вової допомоги і забезпечення надання правової допо-
моги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпе-
ченні правової допомоги; про призначення судової екс-
пертизи; про витребування доказів; про виклик свідків 
тощо. В обов'язковому порядку вказати у позові перелік 
документів та інших матеріалів, що додаються, та до-
лучити ці документи до позовної заяви. Слід пам'ятати, 
що адміністративний позов необхідно подавати разом з 
його копією та копіями всіх документів, що приєднують-
ся до нього, відповідно до кількості відповідачів, а та-
кож квитанцію про сплату судового збору, за винятком 
тих випадків, коли позивач звільняється від сплати су-
дового збору. Декрет Кабінету Міністрів України "Про 
державне мито" від 21 січня 1993 року встановив, що 
від сплати державного мита звільняються: громадяни, 
віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; громадяни, віднесені до 
категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, – які постійно проживають до відселення 
чи самостійного переселення або постійно працюють 
на території зон відчуження, безумовного (обов'язково-
го) і гарантованого добровільного відселення, за умови, 
що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або 
відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відсе-
лення не менше двох років, а у зоні гарантованого доб-
ровільного відселення – не менше трьох років; грома-
дяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чо-
рнобильської катастрофи, які постійно працюють і про-
живають або постійно проживають на території зони 
посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що 
за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або від-
працювали в цій зоні не менше чотирьох років; інваліди 
Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які 
загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у 
встановленому порядку особи; інваліди I та II груп. 

До того ж усього доцільно зазначити необхідність 
забезпечення позову з дотриманням вимог ст.ст.73, 74, 
75, 117, 118 КАС України, шляхом подання відповідної 
заяви до адміністративного суду. Однією з вимог щодо 
забезпечення позову, з метою забезпечення віднов-
лення прав та інтересів особи, на нашу думку, є забо-
рона прийняття будь-яких інших рішень органів вико-
навчої влади або місцевого самоврядування відносно 
тієї земельної ділянки спір про набуття права власності 
на який розглядається у адміністративному суді. Також 
доцільно як один із способів забезпечення позову вка-
зати у заяві необхідність витребування документів, а 
саме рішення органу місцевого самоврядування чи ор-
гану виконавчої влади, яким вони відмовили у задово-
ленні прав та інтересі осіб на первинне набуття права 

власності на землю (а якщо це рішення колективного 
органу – доцільно зауважити про витребування прото-
колу або стенограми їх засідання, або мати можливість 
з'ясувати істину причину відмови). 

Зовсім у іншому світлі постає питання про захист 
прав набувачів права власності на землю в Україні, у 
разі коли орган місцевого самоврядування, задоволь-
нивши заяву громадянина на вибір місця розташування 
земельної ділянки, надав дозвіл на розроблення проек-
ту відведення цієї земельної ділянки, у подальшому 
відмовляє у наданні дозволу на передачу громадянину 
в приватну власність земельну ділянку, надану йому 
для ведення особистого підсобного господарства, буді-
вництва й обслуговування жилого будинку та господар-
ських будівель (присадибну ділянку), садівництва, дач-
ного й гаражного будівництва. 

У відповідності до ч. 7 ст. 151 Земельного кодексу 
України відповідний орган державної влади або орган 
місцевого самоврядування згідно із своїми повнова-
женнями розглядає заяву (клопотання) і в тижневий 
строк з дня її реєстрації направляє її копії на розгляд 
територіальних органів виконавчої влади з питань зе-
мельних ресурсів, органів містобудування і архітектури 
та охорони культурної спадщини, природоохоронних і 
санітарно-епідеміологічних органів, а також до відпові-
дних територіальних органів виконавчої влади з питань 
лісового або водного господарства (у разі вилучення 
(викупу), надання, зміни цільового призначення земе-
льних ділянок лісогосподарського призначення чи вод-
ного фонду). У житті орган місцевого самоврядування 
вручає громадянинові своє рішення про надання до-
зволу на збір відповідних документів з відведення зе-
мельної ділянки, решту роботи, а саме отримання по-
годжень з усіма органами виконавчої влади (природо-
охоронні, археологічні тощо) здійснює особисто грома-
дянин, який виявив бажання набути права приватної 
власності на землю. Слід пам'ятати, що жоден з цих 
органів не працює та, відповідно, не надає свої послуги 
безкоштовно. Тому громадянинові необхідно сплатити 
безліч зборів, платежів за отримання відповідних до-
зволів, не рахуючи затраченого часу, нервів. Крім того, 
особі необхідно звернутися до недержавних підпри-
ємств щодо виконання проектних робіт, адже ч. 8 
ст. 118 Земельного кодексу України вказує на те, що 
проект відведення земельної ділянки розробляється за 
замовленням громадян організаціями, які мають відпо-
відні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. Знов-таки 
такі організації працюють далеко не безкоштовно. У 
такій ситуації порушуються не лише право на набуття у 
приватну власність земельної ділянки, а й такими діями 
заподіюється матеріальна шкода правам та інтересам 
громадян. Тому, оскарження таких рішень органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування поряд із 
вимогою про визнання такого рішення недійсним та 
незаконним позивачу слід зазначити вимогу визнати за 
ним право власності на таку земельну ділянку, а також 
вказати ціну відшкодування моральної та, звісно, мате-
ріальної шкоди, заподіяної внаслідок таких рішень по-
садових осіб органів виконавчої вдали та місцевого 
самоврядування. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що відносини, 
пов'язані із захистом прав та інтересів на набуття права 
власності мають специфічний характер, перш за все, 
виходячи з того, що позивач, чиї права та інтереси по-
рушені, немає жодних правовстановлюючих докумен-
тів, що посвідчують його право власності на земельну 
ділянку, а саме відсутній державний акт на право влас-
ності. По-друге, вважаємо, що мотивування про відмову 
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у задоволенні заяви особи на набуття права власності 
на землю має бути належним чином обґрунтоване, не 
просто побажанням, а з посиланням на відповідні про-
грами, норми, стандарти, проекти містобудування, за-
будови територій тощо, а не простим зазначенням від-
мови в інтересах громади, навколишнього природного 
середовища тощо. По-третє, узагальнення судової 
практики, яке має знаходити відповідні пропозиції щодо 
розгляду подібних судових справ у постановах пленуму 
Верховного суду України або Вищого адміністративного 
суду України, мають залишати свободу вибору для ко-
жного конкретного випадку, а не вирішувати всі справи 
за аналогією, користуючись тим самим судовим преце-
дентом. По-четверте, сформований ефективний меха-
нізм захисту інтересу особи на первинне набуття права 
власності на землю має гарантувати право власності на 
землю та забезпечити стабільність у земельних право-
відносинах. По-п'яте, за таких обставин має виробитися 
та усталитися підхід самих органів виконавчої влад та 
місцевого самоврядування до забезпечення права вла-
сності на землю та компромісу індивідуальних та суспі-
льних інтересів громади у земельних відносинах. 

Таким чином, побудова ефективно діючого механізму 
первинного набуття права власності та системи охорони 
і захисту прав, свобод та інтересів набувачів (фізичних 
та юридичних осіб) в Україні має стати підґрунтям до 
цивілізованого, правового ринку землі, де основоположні 
принципи права знайдуть своє місце. Вся система пра-
вовідносин, пов'язаних з набуттям, переходом, відчу-
женням права власності на землю відбуватиметься шля-
хом компромісу приватних та публічних інтересів з не-
ухильним дотриманням суб'єктивних прав учасників у 
відповідності до встановлених законодавством правил. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА  
І СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 
Публікація присвячена дослідженню характеру співвідношення системи земельного права і системи земельного 

законодавства шляхом проведення їх порівняльного аналізу з метою визначення напрямків подальшого удосконален-
ня земельного законодавства України. 

Публикация посвящена исследованию характера соотношения системы земельного права и системы земельного 
законодательства путем проведения их сравнительного анализа с целью определения направлений последующего 
усовершенствования земельного законодательства Украины. 

Publication is devoted to researching of character of correlation of the system of land law and system of land legislation by 
the leadthrough of them comparative analysis with the purpose of decision of directions of subsequent improvement of land 
legislation of Ukraine. 
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Питання про зміст понять системи земельного права 

і системи земельного законодавства, а також про їх 
співвідношення відноситься до розряду постійно актуа-
льних. Процес збагачення системи земельного законо-
давства України системою земельного права і навпаки 
досі триває. Система земельного права наповнює зміс-
том систему земельного законодавства. Вона визначає 
цілі, завдання розвитку системи земельного законодав-
ства. За допомогою системи земельного права система 
земельного законодавства вбирає в себе загальнолюд-
ські цінності, підвищуючи при цьому свою цінність як 
регулятора земельних відносин. З іншого боку, система 
земельного законодавства України також відображає в 
системі земельного права сучасні тенденції зміни земе-
льних відносин, особливості земельної політики тощо. 
Цей процес безперервний і, якщо не підтримувати його 
на належному рівні, то відбудеться зниження якості пра-
вового життя в суспільстві. Динаміка такого процесу мо-
же значно відрізнятися в різні періоди розвитку держави і 
суспільства. У зв'язку з цим значно актуалізують питання 
про характер співвідношення системи земельного права 
і системи земельного законодавства України. 

Ідеї створення чітко побудованої системи земельно-
го законодавства України як умови досягнення стабіль-
ності і порядку в земельних відносинах присвячено ро-
боти таких вчених-правознавців в галузі земельного 

аграрного та екологічного права, як В.І.Андрейцев, 
П.Ф. Кулинич, В.Л. Мунтян, В.В. Носік, О.О. Погрібний, 
В.І. Семчик, Н.І. Титова, Ю.С.Шемшученко, М.В. Шуль-
га, В.З. Янчук та ін. Проте не дивлячись на пильну увагу 
сучасної наукової думки до зазначених проблем, пи-
тання про поняття і співвідношення системи земельно-
го права і системи земельного законодавства в Україні 
розроблене недостатньо.  

Завданням даної публікації є дослідження характеру 
співвідношення системи земельного права і системи зе-
мельного законодавства шляхом проведення їх порівня-
льного аналізу з метою визначення напрямків подальшого 
удосконалення земельного законодавства України. 

Переходячи до викладення основного матеріалу, хо-
чемо зазначити, що не дивлячись на те, що в сучасній 
юридичній науці активно виявляється інтерес до про-
блем системи земельного права і системи законодавст-
ва, процесів його систематизації, рівень розробленості 
даної теми залишається практично на рівні ідей кінця XX 
століття. В даний час з'явилася безліч нових можливос-
тей у вивченні системи земельного права і системи зе-
мельного законодавства, які повною мірою так і не реалі-
зовані. Наприклад, досі в наукових розробках не було 
названо нових форм систематизації земельного законо-
давства, мало внесено пропозицій щодо правового регу-
люванню цієї діяльності, недостатньо уваги приділено 
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здійсненню систематизації, в теоретичному аспекті не-
має нових ідей про тенденції розвитку структурних еле-
ментів земельного законодавства України.  

В національній системі законодавства галузі скла-
дають його горизонтальну структуру, а вертикальна 
будується відповідно до юридичної сили нормативно-
правових актів і умов, що багато в чому залежать від 
місця суб'єкта законодавства в системі нормотворчих 
органів [1, С. 173-174]. Категорія "система законодавст-
ва" використовується для позначення певних сукупнос-
тей, не завжди однакових за формою і за рівнем юри-
дичної сили нормативно-правових актів, які приймають-
ся різними органами держави, посадовими особами, 
самоврядними організаціями.  

Поняття "система законодавства" і "структура зако-
нодавства" не є тотожніми. Система законодавства – 
диференційована система правових актів, заснована на 
принципах субординації і координації її структурних 
компонентів [2, С. 264]. Структура законодавства – тео-
ретична конструкція, що відображає внутрішню побудо-
ву законодавства; сукупність взаємодіючих та змістовно 
узгоджених елементів, яка визначається системою пра-
ва, потребами впорядкування суспільних відносин і 
рівнем розвитку юридичної техніки [3, С. 92]. Під систе-
мою законодавства можна розуміти форму існування 
права, спосіб надання юридичного значення нормам 
права, засіб їх організації та поєднання в конкретні 
статті, нормативні приписи, нормативно-правові акти, 
інститути і галузі законодавства. Ознаками системи 
законодавства є: вертикальна (ієрархічна) будова; цілі-
сність, системність і єдина спрямованість; інтегратив-
ний характер – від того, наскільки оптимально система 
законодавства інтегрує в собі нормативно-правовий 
матеріал, залежить ефективність правового регулю-
вання. Отже, законодавству притаманна свою структу-
ра – спосіб зв'язку між її елементами. Розрізняють фун-
кціональну, горизонтальну, ієрархічну (вертикальну) 
структуру законодавства. Залежно від функціонального 
призначення нормативно-правових актів можна виок-
ремити: головні нормативно-правові акти, які виконують 
основну функцію інтегратора (носія) певної сукупності 
нормативно-правових приписів; допоміжні нормативно-
правові акти, тобто такі, які вносять часткові зміни в 
чинні головні нормативно-правові акти; нормативно-
правові акти, які виконують функцію припинення юриди-
чної сили окремих нормативних положень або їх первіс-
них структурних частин. Елементами горизонтальної 
структури законодавства є: нормативно-правовий при-
пис, тобто письмове викладення правила поведінки, 
принципу, дефініції, за своєю формою – це граматично, 
логічно і юридично завершена частина нормативно-
правового акта, виражена в його структурних текстових 
підрозділах; нормативно-правовий акт – письмовий акт-
документ державного органу, який містить сукупність 
нормативно-правових приписів, спрямованих на регулю-
вання окремої сукупності суспільних відносин; інститут 
законодавства, який являє собою сукупність взаємопо-
в'язаних та взаємодоповнюючих нормативно-правових 
приписів, спрямованих на регулювання відповідної уосо-
бленої сукупності суспільних відносин [4, С. 270-271]. 

 Важливим теоретичним і практичним завданням 
для науки земельного права є встановлення правиль-
ного співвідношення між системою земельного права і 
системою земельного законодавства. Вирішення його 
на належному рівні має на меті забезпечити доступ-
ність земельного законодавства, скорочення непотріб-
ної кількості актів, їх узгодженість між собою тощо. За-
конодавство може істотно впливати на розвиток фор-
мування права. В одних випадках цей вплив зводиться 

до оформлення права. Відбувається це тоді, коли сус-
пільні відносини набули очевидної юридичної значущо-
сті (визначається це передусім їх повторюваністю). Ва-
жливим напрямком впливу законодавства на розвиток 
права є формування правових режимів галузі права, 
адже без участі держави право не змогло б набути тих 
якостей, що перетворили б його на одну із загально-
людських цінностей. 

Показниками відмінностей системи права і системи 
законодавства є їх характерні ознаки: право завжди є 
вираженням справедливості, закони можуть виражати 
як справедливість, так і несправедливість; система 
права має об'єктивний характер, а система законодав-
ства залежиь від суб'єктивного актора – діяльності за-
конодавця; первинним елементом системи права є но-
рма права, а системи законодавства – нормативно-
правовий припис [4, С. 269]. 

Фактори формування та розвитку системи законо-
давства – це сила, що визначає її зв'язок з іншими соці-
альними явищами, її зміст, форму і, як результат, – 
ефективність правового регулювання. Вплив кожного з 
цих факторів на формування і розвиток законодавства 
не рівнозначний. Одні з них мають домінуюче значення 
на час появи (зародження) закону, інші більше пов'язані 
з процесом його реалізації (фактори зворотнього зв'яз-
ку). Суттєво і те, що вплив кожного фактора залежить і 
від природи самого законодавчого акта. Для того, щоб 
з'ясувати міру впливу різних факторів на формування і 
розвиток законодавства, доцільно провести їх класифі-
кацію. До факторів, які визначають процес формування 
та розвитку системи законодавства на значному промі-
жку історичного розвитку суспільства і держави нале-
жать: співвідношення політичних сил на час виникнення 
форми держави (зокрема, делегування законодавчих 
повноважень Кабінету Міністрів України); стан розвитку 
економічних, політичних, соціальних та інших відносин, 
що постійно штовхає законодавця до змін, доповнень 
або скасування чинних нормативно-правових актів; 
становище держави на міжнародній арені (політика за-
мкнутості веде до самобутності, відриву законодавства 
від інших національних систем права; політика ж від-
критості, орієнтованість держави на інтеграцію у світові 
економічні, політичні та інші процеси є передумовою 
необхідності дотримуватись міжнародно-правових ста-
ндартів правового регулювання). 

Залежно від характеру впливу на процес формуван-
ня та розвиток системи законодавства фактори можна 
поділити на три групи. Перша група – це фактори, які 
визначають предмет правового регулювання. Їх особ-
ливістю є те, що вони здебільшого перебувають поза 
межами системи законодавства. Саме вони містять 
первинні імпульси, які йдуть від суспільства і держави. 
Наприклад, проведення аграрної і земельної реформ в 
Україні обумовили прийняття законів, спрямованих на 
регулювання нового правового режиму земельної вла-
сності, статусу землевласників і землекористувачів. 
Друга група факторів виражає позиції учасників законо-
давчої діяльності. Вони відбивають її суб'єктивну сто-
рону, оскільки є діяльністю суб'єктів законодавчої ініціа-
тиви, лобізму, дією політичних партій тощо. Третю групу 
становлять фактори суто юридичного характеру. В них 
знаходять свій вияв притаманні системі законодавства 
принципи побудови і функціонування, внутрішньо сис-
темні зв'язки і залежності. Визначальним тут є взаємо-
зв'язок системи права і системи законодавства. Чим 
повніше сприйматиметься зміст права законодавством, 
тим ефективніше буде правове регулювання. Важливу 
роль відіграють тут фактори, які визначають характер 
процесуальних дій. Одні з них проявляють себе на ста-
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дії зародження, підготовки і прийняття законів (вибір 
засобів правового регулювання, правового регулюван-
ня), інші – на стадії реалізації закону (розуміння законів, 
їх підтримка або відчуження, виконання або невиконан-
ня). Ці фактори виконують функції зворотнього впливу 
на діяльність законодавця, спонукають його до удоско-
налення, зміни, систематизації чинного законодавства 
[4, С. 273-274]. 

Система земельного права і система земельного зако-
нодавства взаємозв'язані. Говорячи про співвідношення 
системи права і системи законодавства, мають на увазі 
певні аспекти диференціації і взаємозв'язку юридичних 
правових норм. Система права – це внутрішня будова 
права, системна організація права, а система законодав-
ства – це форма вираження цього змісту [5, С. 168]. 

Збільшення кількості земельних нормативно-
правових актів ставить завдання формування систем-
них комплексів земельного законодавства України. Для 
визначення тенденцій становлення і перспектив розви-
тку повноцінного земельного законодавства важливо 
виявити співвідношення системи земельного права і 
системи земельного законодавства, оскільки концепції 
структури галузі земельного права є орієнтиром в пра-
вотворчій діяльності. Під системою права розуміється 
об'єктивний істотний взаємозв'язок правових норм, їхня 
цілісна будова, що виражається в єдності, узгодженості 
і диференціації на правові галузі та інститути. Під сис-
темою законодавства розуміється система форм вира-
ження правових норм (їх джерел). 

Під системою земельного права В. І. Семчик розуміє 
науково обгрунтоване послідовне розміщення однорід-
них інститутів і норм, що об'єднані в інститути, залежно 
від змісту, функцій, цільового призначення і способів їх 
реалізації, які обумовлені характером і особливостями 
суспільних земельних відносин, що ними регулюються 
[6, С. 54]. У правовому регулюванні земельних відносин 
простежується певна тенденція щодо запровадження 
організаційно-правових важелів, спрямованих на ефек-
тивне використання земельних ресурсів шляхом вста-
новлення загальнообов'язкових вимог, а в окремих ви-
мадках – і правових приписів-заборон, здатних гаранту-
вати ефективне довгострокове використання властиво-
стей земель. В.І. Андрейцев стверджує, що в системі 
земельного законодавства України зосереджена значна 
частина прийнятих у різному часовому вимірі та за різ-
них соціально-економічних умов правових приписів, 
спрямованих на урегулювання відносин щодо ефектив-
ного використання земель, земельних ділянок, а також 
корисних властивостей земельних ресурсів. Така суку-
пність правових норм сьогодні недостатньо кодифіко-
вана за предметом правового регулювання, але її на-
явність у системі земельного законодавства свідчить 
про реальність існування правових засад формування 
об'єктивного права – міжгалузевого комплексного пра-
вового інституту ефективного використання земель, 
земельних ділянок та земельних ресурсів Ретельний 
аналіз норм земельного законодавства дає В.І. Анд-
рейцеву підстави стверджувати не лише про те, що 
метою земельного законодавства є досягнення раціо-
нального використання та охорони земель, але й про 
реальне існування комплексних земельних правовідно-
син щодо ефективного використання категорій земель, 
земельних ділянок та земельних ресурсів, у межах яких 
і можливе досягнення зазначеної мети [7, С. 56]. 

Співвідношення системи права і системи законо-
давства в літературі розглядається по-різному. З одно-
го боку, вони ототожнюються, і це пояснюється вчени-
ми недосконалістю законодавства, неможливістю виді-
лення структурних елементів його системи, посиланням 

на те, що система права і система законодавства ви-
ражають один і той же феномен – право, але з різних 
сторін – внутрішньої і зовнішньої. Звідси їх загальне 
соціальне призначення. З іншого боку, поняття "систе-
ми права" і "системи законодавства" існують окремо, 
чим підкреслюються як загальні їх ознаки, так і відмін-
ності, і виділяються самостійні підстави побудови сис-
теми права і системи законодавства, звертається увага 
на особливості елементів системи права і системи за-
конодавства [8, С. 3]. 

Дискусійним залишається питання про виникнення 
системи права і системи законодавства. Система пра-
вових норм, що не увійшла до сфери суспільної свідо-
мості, не може вважатися об'єктивно існуючим явищем 
правової дійсності. Проте по мірі впровадження в науку 
і практику реалізується процес її об'єктивізації. Таким 
чином, виникнення системи права здійнюється як про-
цес правотворення, обумовлений об'єктивними і суб'єк-
тивними чинниками суспільного розвитку. Більш того, 
не всі угрупування правових норм, що визнаються як 
галузі права, можуть вважатися такими, що завершили 
процес своєї об'єктивізації саме в цій якості. Ієрархічна 
структура в системі радянського законодавства вважа-
лася головною, оскільки в її формуванні брав участь 
визначальний чинник її елементів – юридична сила нор-
мативно-правових актів. Галузева структура законодав-
ства сприяла виявленню типології нормативно-правових 
актів, створюючих структурні частини системи законо-
давства, обумовлених залежностями, що існують між 
системою законодавства і системою права [9, С. 58]. 

Проведене дослідження дозволяє зробити висно-
вок, що система земельного права і система земельно-
го законодавства розвиваються в сучасному суспільстві 
дуже швидко. Внаслідок цього неможливо уникнути їх 
ускладнення, що вимагає використання системного 
підходу до формування, вдосконаленні і вивчення сис-
теми земельного права і системи земельного законо-
давства. Критерії структурної диференціації системи 
земельного законодавства на сьогодні чітко не визна-
чені. На відміну від системи земельного права система 
земельного законодавства має не доктринальний, а 
практичний характер. Основним суб'єктом її диферен-
ціації є законодавець. Система земельного законодав-
ства являє собою органічну єдність нормативно-
правових актів, що регулюють земельні відносини, і 
обумовлена єдністю державної волі і поєднанням при-
ватноправових і публічно-правових засад. Система зе-
мельного законодавства більш глибоко розкривається в 
порівняльному аналізі з системою земельного права. 
По-перше, якщо система земельного права – це сукуп-
ність земельно-правових норм, то система земельного 
законодавства – це сукупність джерел земельного пра-
ва, які є формою вираження земельно-правових норм; 
по-друге, якщо система земельного права відображає 
внутрішню будову права, то система земельного зако-
нодавства – це зовнішня форма системи земельного 
права; по-третє, якщо система земельного права но-
сить об'єктивний характер, оскільки відображає стан 
земельних відносин, то система земельного законодав-
ства будується за іншим принципом – у її формуванні 
значне місце займає суб'єктивний чинник, обумовлений 
потребою юридичної практики; по-четверте, якщо сис-
тема земельного права є сукупністю норм права, розді-
лених за ознакою однорідності регулювання земельних 
відносин на земельно-правові інститути, то система зе-
мельного законодавства – це сукупність нормативно-
правових актів, яка будується як з урахуванням галузе-
вого принципу, так і без його врахування; по-п'яте, пер-
винним елементом системи земельного права служить 
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норма права, що складається з гіпотези, диспозиції і сан-
кції; первинним елементом системи земельного законо-
давства є стаття нормативно-правового акту, яка не зав-
жди містить всі три структурні елементи правової норми.  
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УРЯД ЯК СУБ'ЄКТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
У статті досліджується питання щодо правової природи конституційно-правової відповідальності як різновиду 

юридичної відповідальності, характеризуються особливості конституційно-правової відповідальності Уряду, роз-
глядається співвідношення конституційно-правової та політичної відповідальності як елемент конституційно-
правового статусу зазначеного суб'єкта.  
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повідальність. 

В статье исследуются вопросы относительно правовой природы конституционно-правовой ответственности 
как разновидности юридической ответственности, характеризуются особенности конституционно-правовой 
ответственности Правительства, рассматривается соотношение конституционно-правовой и политической 
ответственности как элемент конституционно-правового статуса указанного субъекта.  

Ключевые слова: Правительство, конституционно-правовой статус, конституционно-правовая ответствен-
ность, политическая ответственность. 

The article examines the issue of the legal nature of constitutional legal liability as a kind of legal liability. Distinctive features 
of constitutional legal liability of Government are characterized as well as the correlation between constitutional legal and 
political responsibility as part of constitutional legal status of the subject mentioned above.  
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Перш ніж розпочати аналіз питання щодо конститу-

ційно-правової відповідальності Уряду та його членів, 
слід визначитися із розумінням змісту даного виду від-
повідальності. Аналіз цього питання ми вважаємо за 
необхідне здійснити у вигляді визначення основних 
положень, виходячи з яких ми розуміємо конституційно-
правову відповідальність і будемо характеризувати цей 
вид відповідальності стосовно Уряду та його членів. 

Одразу для уникнення термінологічної плутанини 
відзначимо, що ми підтримуємо позицію тих дослідни-
ків, які відзначають, що такі терміни, як: конституційно-
правова відповідальність, державно-правова відповіда-
льність та конституційна відповідальність є тотожними, 
але такі поняття, як: конституційна відповідальність та 
відповідальність за порушення норм конституційного 
права не є повністю тотожними. Так, у тій частині, під 
якою розуміється конституційна відповідальність за 
порушення конституційних норм взагалі, ці поняття збі-
гаються. Однак, оскільки порушення норм конституцій-
ного права породжує не тільки власне конституційну, а 
й відповідальність, передбачену іншими галузями пра-
ва, поняття відповідальності за порушення норм кон-
ституційного права є ширшим [13, c. 45-48]. 

Відповідальність уряду безпосередньо стосується 
конституційно-правового статусу уряду, оскільки визна-
чає характер взаємовідносин уряду з вищими органами 
державної влади, насамперед, главою держави та пар-
ламентом [5, c. 36-37]. Для з'ясування сутності консти-
туційно-правової відповідальності важливо визначитися 
зі співвідношенням даного поняття із категоріями підзві-
тності та підконтрольності.  

Так, Лазарєв Б. М. із приводу даного співвідношення 
відзначає, що в юридичній літературі висловлене мір-
кування, згідно із яким підзвітність і підконтрольність – 
це елементи відповідальності. Підзвітність (право вима-
гати звіту, заслуховувати або розглядати його) необхід-
но визнати вищою формою підконтрольності, але підко-

нтрольність у цілому і підзвітність розглядаються щодо 
відповідальності як самостійні явища, а не як її елементи. 
Можливе одночасне існування і відповідальності, і підзвіт-
ності. Але вони можуть існувати й окремо [10, c. 145]. 

На думку Мартинюка Р. С., наслідком підзвітності та 
підконтрольності уряду перед парламентом є його від-
повідальність перед представницьким органом [11, 
c. 225]. Дахова І. І. вважає, що відповідальність прояв-
ляється не тільки у відставці уряду, але і у його поточ-
ному звітуванні перед парламентом [5, c. 36-37]. Однак, 
з нашої точки зору, наведені позиції є дискусійними, 
оскільки у такому разі мета такого "завуальованого" 
встановлення відповідальності видається незрозумі-
лою. Крім того, законодавець вживаючи поняття відпо-
відальності по відношенню до стосунків між Урядом та 
главою держави (частина 2 статті 113 Конституції Укра-
їни), у цій же нормі відмовляється від цього поняття по 
відношенню до парламенту, вживаючи для характерис-
тики відносин цих суб'єктів поняття "підзвітність" та "під-
контрольність". З нашої точки зору, саме таке форму-
лювання частини 2 статті 113 обумовлене політичними 
причинами та бажанням зробити акцент на ролі Прези-
дента у політичній системі держави та підкреслити її 
президентсько-парламентську форму правління.  

Слід також звернути увагу на визначений у законо-
давстві вичерпний перелік звітів, які Верховна Рада 
України може вимагати від Кабінету Міністрів України. 
До них належать: звіт про виконання Державного бю-
джету України та звіти про хід виконання загальнодер-
жавних програм. 

Хоча на практиці спроби вимагати від Уряду подан-
ня звітів, не передбачених законодавством, мають міс-
це (прикладом чого може слугувати проект постанови 
Верховної Ради України про заслуховування звіту Пре-
м'єр-міністра України М.Я. Азарова щодо кадрових при-
значень Кабінету Міністрів України, здійснених у берез-
ні 2010 року (реєстр. № 6229 від 26.03.2010 р. [14]).  
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Також потрібно звернути увагу на те, що порядок під-
готовки та розгляду Верховною Радою питання про від-
повідальність Кабінету Міністрів України визначений 
статтями 231, 232 Закону України "Про Регламент Вер-
ховної Ради України" від 08. 10. 2010 р. При цьому, за-
значені статті вміщені у главі 38, що має назву "Розгляд 
питань, пов'язаних з парламентським контролем за дія-
льністю Кабінету Міністрів України". Зважаючи на викла-
дені аргументи щодо співвідношення понять "відповідаль-
ність" та "контроль", є некоректним вживання терміну "па-
рламентський контроль" у назві цієї глави Регламенту.  

Отже, підзвітність і підконтрольність є самостійними 
характеристиками відносин між суб'єктами, що можуть 
бути як пов'язані із відповідальністю, тобто призводити 
до її настання, так і вичерпувати свою дію застосуван-
ням відповідних форм відносин у межах підзвітності та 
підконтрольності. 

Позиції, що висловлюються у літературі стосовно 
сутності конституційно-правової відповідальності, досить 
різноманітні, однак, як правило, визнається наявність 
двох аспектів (видів) конституційно-правової відповіда-
льності – позитивного та негативного (ретроспективного). 

Відповідальність першого виду несуть всі суб'єкти 
конституційно-правових відносин, відповідальність дру-
гого виду пов'язана із застосуванням спеціальних захо-
дів впливу, що випливають з неналежної поведінки су-
б'єктів конституційно-правових відносин. Прибічники 
першого вважають, що конституційно-правова відпові-
дальність проявляється головним чином в її позитивній 
спрямованості –як відповідальне ставлення суб'єктів до 
своїх конституційних обов'язків, добросовісне і ефекти-
вне їх виконання. Позитивну спрямованість конститу-
ційно-правової відповідальності асоціюють із підзвітніс-
тю, юридичною компетентністю. Ми ж, підтримуючи 
точку зору Виноградова В. А. вважаємо, що спроби роз-
гляду конституційно-правової відповідальності одноча-
сно із двох позицій можуть призвести, зокрема, до не-
застосування заходів державного впливу до винних у 
неправомірній поведінці під приводом несення ними 
позитивної відповідальності [3].  

Таким чином, слід погодитися із тим, що, по-перше, 
позитивна відповідальність знаходиться у площині мо-
рально-етичних норм – адже при характеристиці цього 
виду відповідальності ми оперуємо неюридичними ка-
тегоріями, які спрямовані на характеристику внутріш-
нього сприйняття особою об'єктивної реальності (відпо-
відальне ставлення, сумлінність, обов'язковість тощо). 
До того ж відповідальність повинна виникати і виникає 
внаслідок усвідомленої дії чи бездіяльності суб'єкта. 
Наміри суб'єкта, не об'єктивовані у діянні, не можуть 
бути об'єктом правового регулювання. По-друге, відпо-
відальність передбачає попереднє виникнення право-
відносин. Вони, у свою чергу, мають виникати між пев-
ними суб'єктами. У цьому випадку, "правовідносини" 
виникають, так би мовити, між суб'єктом та його сумлін-
ням. Другий суб'єкт вступає у правовідносини тільки з 
вчиненням протиправного діяння, яке є підставою вини-
кнення ретроспективної відповідальності. Отже, пози-
тивна відповідальність виникає за межами правовідно-
син, а тому не може розглядатися як окремий різновид 
юридичної відповідальності. По-третє, обов'язковою 
підставою юридичної відповідальності є юридичний 
факт. Юридичні факти бувають двох видів – події та дії. 
Тому не можна визнати певні нормативні акти, які зобо-
в'язують керівників органів виконавчої влади до відпо-
відальної поведінки, в їх статичному стані юридичним 
фактом, адже самі по собі вони не створюють, не змі-
нюють або не припиняють правовідносин: для цього 
потрібне головне – волевиявлення, діяння суб'єкта. По-

четверте, процес звільнення з посади керівника органу 
виконавчої влади за "політичними мотивами" (за недо-
ліки в роботі тощо) має чітко виражений розподіл на 
стадію позитивної відповідальності, коли вступаючи на 
посаду, керівник мав би усвідомити виключність авто-
ритету своєї посади та висувати підвищені вимоги до 
своєї працездатності, тобто бути відповідальним служ-
бовцем; та стадію ретроспективної відповідальності – 
застосування певної санкції (у цьому випадку звільнен-
ня з посади), адже реалізація санкції лежить в площині 
саме ретроспективної відповідальності [1, c. 152].  

Отже, саме в ретроспективному аспекті конститу-
ційно-правова відповідальність проявляється найбільш 
яскраво і саме ретроспективна відповідальність не ви-
кликає сумнівів як юридична відповідальність. Що ж 
стосується позитивного аспекту відповідальності, то він 
може і має досліджуватися як особливий вид неюриди-
чної відповідальності.  

Характеризуючи підстави конституційно-правової 
відповідальності, слід відмітити, що, на думку Виногра-
дова В. А., слід виділяти три підстави цієї відповідаль-
ності: нормативну, фактичну та процесуальну. Зазначе-
ний автор відмічає, що для настання конституційно-
правової відповідальності має значення наявність всіх 
трьох підстав. Важлива також послідовність: перш за 
все має бути конституційно-правова норма, що встано-
влює модель поведінки та санкцію за відхилення від 
неї. Потім може виникнути фактична підстава – діяння, 
що не відповідає конституційно-правовій нормі. За на-
явності норми та діяння, що їй не відповідає, уповнова-
жена інстанція в порядку, встановленому конституцій-
но-правовими нормами, може визначити захід консти-
туційно-правової відповідальності за вказане діяння. 
Нормативна підстава конституційно-правової відпові-
дальності – це сукупність конституційно-правових норм, 
що закріплюють: а) склади конституційних деліктів; 
б) конституційно-правові санкції та принципи їх застосу-
вання; в) коло суб'єктів, уповноважених застосовувати 
конституційно-правові санкції – інстанції відповідально-
сті; г) процедуру застосування заходів конституційно-
правової відповідальності, тобто її процесуальну фор-
му. Фактичною підставою конституційно-правової від-
повідальності є конституційний делікт, тобто діяння (дія 
або бездіяльність) суб'єкта конституційно-правових від-
носин, що не відповідають належній поведінці, перед-
баченій нормами конституційного права і зумовлюють 
застосування встановлених заходів конституційно-
правової відповідальності. Формулювання "невідповід-
ність належній поведінці" охоплює будь-яке діяння, що 
відхиляється від конституційної моделі, порушує забо-
рони, виходить за межі дозволеної поведінки, що закрі-
плене нормами конституційного права, або, хоча і не 
передбачене конкретною нормою права, суперечить 
загальним принципам та нормам Конституції. Таким 
чином, конституційний делікт – це один із видів юриди-
чних фактів (неправомірних дій). В якості процесуальної 
підстави конституційно-правової відповідальності Вино-
градов В. А. пропонує розуміти рішення компетентного 
суб'єкта (інстанції відповідальності) про застосування 
певної конституційно-правової санкції за конкретний 
конституційний делікт. Провідну роль в механізмі реалі-
зації конституційно-правової відповідальності, на думку 
зазначеного дослідника, відіграє суб'єкт юрисдикції (ін-
станція). Якщо немає процесуальних підстав, то немо-
жливо говорити про притягнення до конституційно-
правової відповідальності; власне немає і самої відпо-
відальності. Інстанцією, уповноваженою на притягнення 
до конституційно-правової відповідальності, може бути 
суд. Констатація настання конституційно-правової від-
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повідальності таким суб'єктом юрисдикції уявляється 
найбільш доцільною. Особливо підходить для цієї ролі 
Конституційний Суд. Отже, при закріпленні конституцій-
но-правової відповідальності має бути чітко визначена 
не тільки фактична підстава відповідальності, а і обо-
в'язково – процесуальна [4]. 

Погоджуючись у цілому із наведеними базовими по-
ложеннями щодо розуміння підстав конституційно-
правової відповідальності, визначеними Виноградовим 
В. А., вважаємо, однак, що окреме виділення процесуа-
льної підстави є недоцільним, оскільки вона повністю 
охоплюється підставою нормативною. 

Цікаво, що Конституційний Суд Російської Федерації 
сформулював низку принципів, якими повинен керува-
тися законодавець, при регулюванні конституційно-
правової відповідальності. Серед них: принцип визна-
ченості підстав відповідальності – чіткого встановлення 
всіх елементів складу конституційного делікту, щоб 
уникнути неоднозначного розуміння і, відповідно поми-
лок, при застосуванні; заходи конституційно-правової 
відповідальності повинні відповідати вимогам справед-
ливості та пропорційності; санкції мають співвідносити-
ся із конституційно встановленими цілями та цінностя-
ми, а також з характером вчиненого конституційного 
делікту та з іншими факторами [3].  

Потрібно відмітити, що спроби розробити універса-
льні підходи до визначення особливостей відповідаль-
ності органів виконавчої влади мають місце і у вітчиз-
няному законодавстві. Так, за Концепцією адміністра-
тивної реформи в Україні, затвердженою Указом Пре-
зидента України від 22. 07. 1998 р. № 810/98 [8], відпо-
відальність (крім політичної) органів виконавчої влади – 
це певний стан (режим) організаційних відносин між 
органами виконавчої влади, за яким певний орган (по-
садова особа) вправі застосовувати заходи дисциплі-
нарної (службової) відповідальності до інших органів 
(посадових осіб), а відповідальність (політична) Кабіне-
ту Міністрів України – це конституційно встановлений 
обов'язок Кабінету Міністрів скласти свої повноваження 
за умов, визначених Конституцією України.  

З нашої точки зору, такий підхід до визначення видів 
відповідальності зазначених органів та Уряду, зокрема, 
є дуже спрощеним та не враховує всіх можливих видів 
правовідносин, в яких може мати місце правопорушен-
ня з боку як Уряду, так і окремих його членів, та засто-
сування санкцій за його вчинення. 

Окремі дослідники пропонують виділяти у межах 
конституційно-правової відповідальності її різновиди, 
пов'язані із специфікою статусу окремих суб'єктів. Так, 
вітчизняна дослідниця проблем конституційно-правової 
відповідальності Мельник О. В., виділяє такий різновид 
конституційно-правової відповідальності як конституцій-
но-правова відповідальність вищих органів державної 
влади [12, c. 5, 9]. Деякі автори (наприклад, Бєлкін А. А., 
Бурмистров А. С., Барциц И. Н.) виділяють такий вид 
конституційно-правової відповідальності як урядова 
відповідальність. Однак, як слушно відзначає Виногра-
дов В. А., визначити такі особливості, які необхідні і 
достатні для виокремлення такого виду відповідальнос-
ті як самостійного досить складно [3]. З нашої точки 
зору, зазначений аргумент є слушним і для аргумента-
ції проти виділення такого різновиду конституційно-
правової відповідальності як конституційно-правова 
відповідальність вищих органів державної влади. 

З'ясування сутності конституційно-правової відпові-
дальності неможливе без визначення її співвідношення 
із відповідальністю політичною. Особливо актуальним є 
визначення такого співвідношення у зв'язку із тим, що 
Уряд виступає суб'єктом не лише конституційно-

правових, а і політичних відносин. При цьому досліджен-
ня зазначеного питання має не тільки теоретичне, а і 
суто практичне значення, наприклад, з точки зору оскар-
ження рішення про притягнення уряду до парламентсь-
кої відповідальності в судових органах [2, c. 212-215].  

Історично політична відповідальність уряду перед па-
рламентом була встановлена у Великобританії у процесі 
формування парламентарної монархії. У ході цього про-
цесу ця відповідальність заступила відповідальність уря-
довців у порядку імпічменту. Укорінення в державну 
практику відповідальності уряду перед парламентом 
засвідчувало визнання за нею значущості важливого 
політичного інституту. За відповідних часів члени кабіне-
ту вже сприймались як політичні діячі, котрі відігравали 
суттєву роль у вирішенні державних справ [6, c. 51-52].  

Політичну відповідальність у літературі пропонуєть-
ся визначати як відповідальність політичного діяча за 
свою діяльність, а також за діяльність органу, до складу 
якого він входить, перед народом України, а також пе-
ред органом, що його призначив, у формі усунення з 
посади, оголошення резолюції недовіри, відставки [7, 
c. 12]. Відповідно до Концепції реформування публічної 
адміністрації в Україні, політична відповідальність – це 
відставка всього складу органу державної влади (коле-
гіальна політична відповідальність) чи особи, яка обі-
ймає державну політичну посаду (персональна політич-
на відповідальність), внаслідок втрати політичної під-
тримки на підставі оцінки реалізації задекларованої 
політичної програми, засад державної політики [9]. 

У науці існують різні точки зору щодо співвідношен-
ня конституційної та політичної відповідальності. Їх 
аналіз дозволив здійснити наступні узагальнення. 

Конституційно-правова відповідальність може на-
ставати у разі застосування, у порядку визначеному 
законодавством, до уряду або його членів законодавчо 
визначених санкцій з боку парламенту або Президента 
через припинення їх (уряду або окремих членів) повно-
важень. При цьому підстави такої відповідальності мо-
жуть носити політичний характер.  

Перелік таких підстав визначити неможливо і непо-
трібно, оскільки у даному випадку будь-які сумніви за-
гальнодержавного представницького органу (парламе-
нту) у здатності ефективного здійснення Урядом управ-
ління державними справами можуть бути підставою 
для припинення повноважень останнього. І така позиція 
є цілком логічною з точки зору того, що первинний ор-
ган влади (утворений безпосередньо народом) контро-
лює діяльність органу вторинного (уряду), тобто утво-
реного первинними суб'єктами владних повноважень. 
Отже, за діяльність Уряду безпосередньо перед наро-
дом відповідальність несе не сам Уряд, а органи, що 
його сформували (парламент і президент). 

Наприклад, у грудні 2010 р. в італійському парламенті 
обговорювалося питання щодо винесення вотуму недо-
віри прем'єр-міністрові країни Сильвіо Берлусконі через 
його надто скандальне особисте життя. У підсумку у ни-
жній палаті вирішили залишити главу уряду [16, c. 22]. 

Вважаємо, що найбільш вдало особливості консти-
туційно-правової відповідальності Уряду відображені у 
Рішенні Конституційного Суду України від 07.05.2002 р. 
№ 8-рп/2002 [15], згідно із яким даний вид відповідаль-
ності визначено як конституційно-політичну відповіда-
льність, а до її заходів, згідно із зазначеним Рішенням, 
віднесено відставку Прем'єр-міністра, інших членів Ка-
бінету Міністрів, прийняття Верховною Радою України 
резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України. 

Крім того, при аналізі співвідношення політичної та 
конституційно-правової відповідальності слід виходити 
із того, що: 1) політична відповідальність до уряду та 
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його окремих членів може застосовуватися за умов, 
коли норми права взагалі не порушуються; 2) підставою 
політичної відповідальності виступає не невиконання 
або неналежне виконання урядом своїх обов'язків, а 
спосіб їх виконання; 3) вона застосовується на основі 
політичного рішення, що залежить, наприклад, від роз-
становки політичних сил у парламенті або позиції Пре-
зидента щодо здійснюваної Урядом політики; 4) основ-
ною формою політичної відповідальності слід вважати 
публічне висловлення негативної оцінки діяльності 
окремих урядовців чи Уряду в цілому; 5) політична від-
повідальність може обмежитися публічним осудом по-
літика (органу), з боку зазначених суб'єктів і не мати 
будь-яких юридичних наслідків; 6) політичну відповіда-
льність слід розглядати як одну із передумов настання 
конституційно-правової відповідальності.  
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ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТА НЕЗАКОННИХ ДІЙ ЩОДО МАЙНА,  

НА ЯКЕ НАКЛАДЕНО АРЕШТ АБО ЯКЕ ОПИСАНО ЧИ ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ  
(СТ. 388 КК УКРАЇНИ) 

 
Стаття присвячена питанням визначення суб'єкта незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке 

описано чи підлягає конфіскації. Cуб'єктом пропонується визнавати фізичну осудну особу, що досягла 16-річного віку 
і є власником майна, яке підлягає конфіскації або на яке накладено арешт чи яке описано, або будь-яка інша особа, якій 
таке майно доручено зберігати чи охороняти.  

Ключові слова: суб'єкт, злочин, майно, особа. 

Статья посвещена вопросам определения субекта незаконных действий относительно имущества, на которое 
наложен арест или которое описано или подлежит конфискации. Субектом предлагается называть физическое осу-
дное лицо, которое достигло 16-летнего возраста и является владельцем имущества, что подлежит конфискации 
или на которое наложен арест или которое описано, либо любое другое лицо, которому такое имущество надлежит 
хранить.  

Ключевые слова: субект, преступление, имущество, лицо. 

The article dedicates the problems of determination the subject of illegal actions concerning the property under arrest, in-
ventory property or the property which is the subject to confiscation. The subject is a physical person over the age of 16 and is 
the owner of the property under arrest or any other person who is entrusted to protect the property.  

Key words: subject, crime, prorerty, person. 
 

Постановка проблеми. В умовах переходу україн-
ського суспільства до ринкових відносин, відмови від 
командно-адміністративної системи управління істотно 
зростає значення реалізації конституційних норм, що 
гарантують захист прав власників (громадян, організа-
цій, держави). 

Виконуючи охоронну функцію, чинний Кримінальний 
кодекс України, забезпечує зокрема захист власності 
(майна) від злочинних посягань. Однією з актуальних 
проблем виконання цієї функції є ефективна боротьба з 
таким протиправним діянням, як незаконні дії щодо 
майна, на яке накладено арешт або яке описано чи 
підлягає конфіскації. 

Актуальність розгляду даної проблеми, на мою 
думку, в даний час особливо зростає у зв'язку зі збіль-
шенням кількості злочинів проти правосуддя. А саме, 
на перший план виходить роль особи, яка вчинює той 
чи інший злочин, тобто суб'єкта цього злочину. 

Емпіричною базою та теоретичним підґрунтям до-
слідження стали роботи відомих вчених в галузі кримі-
нології та кримінального права: П.П. Андрушка,  
А.А. Стрижевської, І.І Давидович, В.І. Тютюгіна,  
О.О. Дудорова, М.І. Мельника, В.В. Сташиса, В.Я. Та-
ція, Є.В. Фесенка, М.І.Хавронюка та інших науковців. 

Мета дослідження полягає у визначенні з позиції су-
часної кримінально-правової і кримінологічної науки су-
б'єкта незаконних дій щодо майна, на яке накладено 
арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, а також у 
розробці пропозицій щодо аналізу змісту даного поняття. 

Взагалі, суб'єктом злочину, згідно з ч. 1 ст. 18 КК, є 
фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з яко-
го відповідно до Кримінального кодексу може наставати 
кримінальна відповідальність. 

Суб'єкт злочину є одним із елементів складу злочи-
ну, без якого не може наставати кримінальна відпові-
дальність. Особа може нести кримінальну відповідаль-
ність за вчинений нею злочин, якщо вона: 1) є фізичною 
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особою, тобто людиною; 2) є осудною; 3) досягла віку, з 
якого може наставати кримінальна відповідальність. За-
значені ознаки визнаються загальними юридичними 
ознаками суб'єкта злочину. Вони належать до обов'язко-
вих ознак будь-якого складу злочину, і відсутність однієї з 
них означає відсутність у діянні особи складу злочину. 

Фізична особа – це завжди людина, яка володіє не 
тільки всіма названими обов'язковими ознаками, а й 
іншими якостями, які можуть мати певне кримінально-
правове значення. Тварини, неживі істоти, предмети, 
сили природи, юридичні особи не можуть бути суб'єк-
тами злочинів, а заходи, які вживаються для відвернен-
ня завданої ними шкоди, не є покарання. 

Поряд з поняттям "суб'єкт злочину" в кримінальному 
праві та в кримінології існує поняття "особа злочинця", 
яке розкриває індивідуальні риси кожного суб'єкта зло-
чину. Розмежовуючи ці поняття, слід підкреслити, що 
ознаки суб'єкта злочину впливають передусім на вирі-
шення питання про те, чи присутні у скоєному конкрет-
ному суспільно небезпечному діянні ознаки складу зло-
чину, передбачені кримінальним законом [10, с. 112-113]. 

Розкривши в загальному поняття суб'єкта злочину, 
слід, на мою думку, визначити позиції вчених з цього 
приводу. 

Так, на думку І.І. Давидович, суб'єкт злочину за ч. 1 
ст. 388 КК – спеціальний. У разі вчинення злочину у 
будь-якій з альтернативних форм (розтрата, відчуження, 
приховування, підміна та ін.) ним є особа, якій майно 
ввірене на збереження. Це може бути як приватна особа 
(сам правопорушник або члени його родини, опікун то-
що), так і представник підприємства, установи чи органі-
зації, якій майно ввірене на відповідальне збереження у 
зв'язку з його описом, арештом або конфіскацією. 

Вона вказує, що відповідно до закону під час прова-
дження опису, арешту або вилучення майна як приватні 
особи, так і представники організацій, яким це майно 
передається (ввіряється) на збереження, попереджа-
ються під розписку про відповідальність за його незбе-
реження. Отже обов'язковою умовою кримінальної від-
повідальності за ч. 1 ст. 388 КК для таких осіб є наяв-
ність належним чином оформленого процесуального 
документу – письмового попередження. 

Злочин у формі здійснення банківських операцій з 
коштами (вкладами), на які накладено арешт, може 
бути вчинено лише представником банківської або ін-
шої фінансової установи. 

Суб'єкт злочину, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК, є за-
гальним – це будь-яка осудна фізична особа, яка дося-
гла 16 років і вчинила заборонені дії щодо конфіскова-
ного майна [7, с. 476]. 

В.І. Тютюгін вважає, що суб'єкт цього злочину – спе-
ціальний, і ним може бути: а) приватна особа (напри-
клад, сам винний або його родич), якій майно ввірено 
на збереження після його опису чи арешту; б) службова 
особа (наприклад, представник органу місцевого само-
врядування), якій майно ввірене на відповідальне збе-
реження у зв'язку з його описом, арештом чи конфіска-
цією; в) представник банківської або іншої фінансової 
установи, на рахунках якої перебувають заарештовані 
або конфісковані кошти (вклади) [8, с. 1083]. 

Найбільш повну оцінку суб'єкта даного злочину, на 
мою думку, наводить О.О. Дудоров. За його тверджен-
ням, суб'єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК, – 
спеціальний: 1) особа, якій ввірене майно, на яке на-
кладено арешт або яке описано; 2) представник фінан-
сової установи, який здійснив відповідну операцію. 

Він зазначає, що законодавча вказівка на ввіреність 
майна тому, хто вчиняє з ним незаконні дії, означає, що 
стосовно першої категорії суб'єктів злочину необхідним 

є процесуальний аспект – наявність проведеного у спе-
ціальному порядку попередження зберігача майна (бо-
ржника, члена родини обвинуваченого або боржника, 
опікуна, представника підприємства, установи, органі-
зації тощо) про відповідальність за розтрату, прихову-
вання та інші дії з цим майном. Щодо другої категорії 
суб'єктів злочину вимагається з'ясування компетенції 
того чи іншого службовця (представника) банківської 
або іншої фінансової установи. Керівник останньої, який 
дав вказівку здійснити незаконну банківську операцію з 
арештованими коштами, має притягуватись до відпові-
дальності за підмовництво до розглядуваного злочину, 
а за наявності підстав – і за злочин у сфері службової 
діяльності. За пособництво у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 388 КК, можуть відповідати особи, яких 
державний виконавець повідомив про накладення аре-
шту на нерухоме майно (нотаріус – за місцезнаходжен-
ням майна і треті особи, які володіють заставленим 
майном), а також поінформовані про арешт працівники 
органів, що здійснюють реєстрацію окремих різновидів 
майна (наприклад, автотранспортних засобів). 

Суб'єкт злочину, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК, є за-
гальним. Це будь-яка фізична особа, якій виповнилось 
16 років, у володінні, користуванні або розпорядженні 
якої знаходиться конфісковане майно [9, с. 1032]. 

Таким чином, підсумовуючи вищесказане і поділяю-
чи думки вчених, я висловлюю думку про те, що суб'єк-
том злочину, передбаченого ст. 388 КК, може бути фі-
зична осудна особа, що досягла 16-річного віку і є вла-
сником майна, яке підлягає конфіскації або на яке на-
кладено арешт чи яке описано, або будь-яка інша осо-
ба, якій таке майно доручено зберігати чи охороняти. 

На підставі аналізу викладених підходів, вважаю та-
кож за доцільне визначити поняття таких суб'єктів як: 
а) приватна особа; б) службова особа; в) представник 
банківської або іншої фінансової установи, адже саме 
вони дозволять розкрити змістовні характеристики су-
б'єкта злочину, передбаченого ст. 388 КК України. 

Приватна особа – це конкретна особа, якій прита-
манні певні соціальні властивості, сукупність яких ви-
значає окрему людину. Іншими словами можна сказати, 
що це будь-яка фізична особа, яка живе, працює і вза-
галі існує в світі. В даному конкретному випадку, цією 
приватною особою є так званий зберігач майна (борж-
ник, член родини обвинуваченого або боржника, опікун, 
представник підприємства, установи, організації тощо), 
якому майно ввірено на збереження після його опису чи 
арешту, і який попереджається у спеціальному порядку 
про відповідальність за розтрату, приховування та інші 
незаконні дії з цим майном. 

Говорячи про службову особу, треба сказати, що за-
гальне її поняття наводиться у п. 1 примітки до ст. 364 
КК України, де сказано, що службовими особами є осо-
би, які постійно чи тимчасово здійснюють функції пред-
ставників влади, а також обіймають постійно чи тимча-
сово на підприємствах, в установах чи організаціях не-
залежно від форми власності посади, пов'язані з вико-
нанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки 
за спеціальним повноваженням. 

М.І. Мельник в свою чергу констатує, що КК визнає 
певних осіб службовими незалежно від сфери їх діяль-
ності. Такими можуть бути визнані особи, які займають 
відповідні посади чи виконують відповідні функції в ор-
ганах державної влади, органах місцевого самовряду-
вання, на державних підприємствах, в установах і орга-
нізаціях, підприємствах приватної чи колективної форм 
власності (у т. ч. спільних, кооперативних та інших під-
приємствах), комерційних банках тощо [9, с. 983]. 
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Особа, на його думку, є службовою не тільки тоді, 
коли вона виконує відповідні функції чи обов'язки по-
стійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за 
спеціальним повноваженням за умови, що зазначені 
функції чи обов'язки покладені на неї у встановленому 
законом порядку правомочним органом або правомоч-
ною службовою особою. 

Не вважаються службовими особами працівники 
підприємств, установ і організацій, які виконують про-
фесійні (адвокат, вчитель, лікар, викладач тощо), виро-
бничі (наприклад, водій) або технічні (друкарка, техніч-
ний секретар, охоронник, провідник вагонів тощо) фун-
кції. Такі працівники можуть визнаватися службовими 
особами лише за умови, що поряд з цими функціями 
вони виконують організаційно-розпорядчі або адмініст-
ративно-господарські обов'язки. 

Свою думку з приводу поняття службової особи має 
і П.П. Андрушко, яка більш конкретно визначена і дета-
лізована в його спільній разом з А.А. Стрижевською 
праці "Злочини у сфері службової діяльності: криміна-
льно-правова характеристика". 

Так, зокрема, аналізуючи позиції інших вчених що-
до даного питання, вони зазначають, що у законодав-
чому визначенні поняття службової особи вказується 
на п'ять видів функцій чи обов'язків, виконання яких 
особами, наділеними правом на їх виконання, є під-
ставою для визнання їх службовими особами: 1) фун-
кції представника влади; 2) організаційні обов'язки; 
3) розпорядчі обов'язки; 4) адміністративні обов'язки; 
5) господарські обов'язки. 

При цьому виконання кожного з останніх чотирьох 
видів обов'язків окремо недостатньо для визнання осо-
би службовою, такою вона може визнаватися при їх 
поєднанні: одночасно або організаційні і розпорядчі, 
або адміністративні і господарські [14, с. 159]. 

Говорячи в контексті злочину, передбаченого ст. 388 
КК, варто зазначити, що тут службовими особами як 
суб'єктами злочину, на мою думку, можуть визнаватися: 
а) представник органу державної влади чи місцевого 
самоврядування, якому майно ввірене на відповідальне 
збереження у зв'язку з його описом, арештом чи конфі-
скацією; б) керівник банківської або іншої фінансової 
установи, який дав вказівку здійснити незаконну банків-
ську операцію з арештованими коштами (тут варто від-
значити про той факт, що він має притягуватись до від-
повідальності за підмовництво до розглядуваного зло-
чину, а за наявності підстав – і за злочин у сфері служ-
бової діяльності). 

Додатково до вищезазначеного, я вважаю, треба 
сказати (і в даному випадку, я думаю, варто погодитися 
з думкою О.О. Дудорова) про те, що за пособництво у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК, мо-
жуть відповідати також і особи, яких державний викона-
вець повідомив про накладення арешту на нерухоме 
майно (нотаріус – за місцезнаходженням майна і треті 
особи, які володіють заставленим майном), а також 
поінформовані про арешт працівники органів, що здійс-
нюють реєстрацію окремих різновидів майна (напри-
клад, автотранспортних засобів). Варто зазначити, що 
вказані особи також, я гадаю, можуть бути віднесені до 
категорії службових осіб, але в даному випадку вимага-
ється з'ясування їхньої компетенції. 

Що стосується представника банківської або іншої 
фінансової установи, то його, на мою думку, хоча і мо-
жна визнавати службовою особою, але за наявності 
декількох обов'язкових умов. 

Так, представником банківської або іншої фінансової 
установи можна визначити особу, яка займає певну по-
саду у відповідній установі і виконує покладені на неї 

професійні обов'язки та функції (це може бути, напри-
клад, керівник відділу, бухгалтер тощо). Він може здійс-
нювати від імені банку різні банківські операції (перелік 
відповідних банківських операцій можна знайти у Законі 
України "Про банки і банківську діяльність") або надавати 
певні фінансові послуги (якщо це є інша фінансова уста-
нова), тобто робити операції з фінансовими активами, 
що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний ра-
хунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених 
законодавством, також і за рахунок залучених від інших 
осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку 
або збереження реальної вартості фінансових активів. 

Разом з цим, представник банківської або іншої фі-
нансової установи може визнаватися суб'єктом цього 
злочину лише в тому випадку, якщо: а) на рахунках від-
повідної установи перебувають заарештовані або кон-
фісковані кошти (вклади); б) він здійснив незаконні бан-
ківські операції із заарештованими або конфіскованими 
коштами (вкладами). 

Під здійсненням представником банківської або іншої 
фінансової установи банківських операцій з коштами 
(вкладами), на які накладено арешт або які конфісковані, 
треба розуміти проведення хоча б однієї видаткової опе-
рації за рахунком, на кошти на якому накладено арешт, 
якщо її результатом стає вихід коштів з-під арешту (ви-
дача вкладу, закриття рахунка, здійснення розрахунків, 
перерахування коштів на інший рахунок, кредитування 
тощо). При цьому слід враховувати, що за наявності на 
рахунку коштів у розмірі, що перевищує суму, на яку на-
кладено арешт, банк продовжує виконання операцій за 
рахунком клієнта у межах суми перевищення, постійно 
зберігаючи на рахунку заарештовану суму [9, с. 1033]. 

Загалом, ми маємо думку про те, що суб'єктом зло-
чину, передбаченого ст. 388 КК, може бути фізична 
осудна особа, що досягла 16-річного віку і є власником 
майна, яке підлягає конфіскації або на яке накладено 
арешт чи яке описано, або будь-яка інша особа, якій 
таке майно доручено зберігати чи охороняти. 

Проте, виходячи з думок та позицій вчених, проана-
лізованих вище, можна зробити висновок, що суб'єкт 
злочину, передбаченого ст. 388 КК України, є все ж таки 
спеціальний, оскільки містить значну кількість спеціаль-
них характеристик, які саме і визначають його зміст. 

При цьому обов'язково слід встановлювати спеціа-
льні ознаки конкретної особи, яка може бути суб'єктом 
злочину, оскільки це має суттєве значення для індиві-
дуалізації кримінальної відповідальності, зокрема і при-
значення покарання. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ  

ТА ІНШИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ 
 

У статті розглядається діяльність Базельського комітету з банківського нагляду, та прийняті ним стандарти 
(принципи) ефективного банківського нагляду (Базель І, Базель ІІ, Базель ІІІ) та їх вплив на національне законодавство 
країн Європи та України зокрема. Проведено також аналіз діяльності інших міжнародних організацій у сфері здійснен-
ня нагляду за різними напрямами роботи фінансових інститутів.  

Ключові слова: банківський нагляд, Базельський комітет з банківського нагляду, Базельські стандарти, міжнарод-
ні організації.  

В статье рассматривается деятельность Базельского комитета по банковскому надзору и принятые им стан-
дарты (принципы) эффективного банковского надзора (Базель І, Базель ІІ, Базель ІІІ) и их влияние на национальное 
законодательство стран Европы, и Украины в частности. Проведён также анализ деятельности других междунаро-
дных организаций в сфере осуществления надзора по иным направлениям работы финансовых институтов.  

Ключевые слова: банковский надзор, Базельский комитет по банковскому надзору, Базельские стандарты, между-
народные организации.  

The article deals with the activities of the Basel Committee on Banking Supervision, and taken his standards (principles) for 
Effective Banking Supervision (Basel I, Basel II, Basel II) and their impact on the national legislation of European countries and 
Ukraine in particular. An analysis also of other international organizations in monitoring the various areas of financial 
institutions.  

Key words: Banking Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, the Basel standards and international 
organizations.  

 
У сфері правового регулювання банківського нагля-

ду країн Европы та України зокрема, важливе значення 
мають норми, принципи та рекомендації, що напрацьо-
вані міжнародними структурами, діяльність яких опосе-
редковано або безпосередньо впливає на функціону-
вання фінансових ринків.  

Питання банківського нагляду досліджується багатьма 
вченими-економістами, але з правової точки зору цю тему 
розробляють у своїх працях вчені-юристи, зокрема 
Л.К.Воронова, І.Б.Заверуха, О.А.Костюченко, В.Л. Кротюк, 
О.П.Орлюк, В.В. Пасічник, А.О.Селіванов та інші. 

Банківський нагляд має сприяти ефективній та кон-
курентноспроможній діяльності банківської системи, яка 
б реагувала на потреби населення у наданні якісних 
фінансових послуг. Крім того, банківський нагляд має 
динамічно реагувати на всі зміни ринку, виявляти гото-
вність періодично переглядати політику та практику 
нагляду з урахуванням нових змін та тенденцій ринку. 
Для цього необхідна достатньо гнучка законодавча сис-
тема [1, C.16].  

Основні рекомендації міжнародних організацій (діяль-
ність яких буде розглянуто пізніше), насамперед Базель-
ського комітету з банківського нагляду мають виключно 
важливе значення для формування банківського права 
України та інших країн. Базельський комітет не наділений 
функціями регулювання, його акти не носять нормативно-
го характеру, але його роль у формуванні систем банків-
ського нагляду різних країн та застосування його рекоме-
ндацій у сфері банківського нагляду мають велике зна-
чення, тому потребують докладнішого розгляду.  

Варто відзначити, що створенню Базельського комі-
тету з банківського нагляду передувало дві події: банк-
рутство західнонімецького банку Херштадт і банкрутст-
во банку США "Національний банк імені Франкліна". 
Банкрутство зазначених банків, не зважаючи на їх наці-
ональний статус, справило великий вплив на фінансо-
вий стан багатьох банків в інших країнах. На фоні цих 
подій в кінці 1974 року було створено Комітет з банків-
ського нагляду на базі Банку міжнародних розрахунків у 
швейцарському місті Базель керівниками центральних 
банків таких держав, як США, Канада, Японія, Велика 
Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, 

Бельгія, Швейцарія, Люксембург, Швеція. На сьогодні 
до них приєдналися Ірландія та Іспанія [2, C.67-68].  

Базельський комітет з банківського нагляду є клю-
човим інститутом, який займається уніфікацією існую-
чих у світі важливих правил нагляду за банківською 
діяльністю, а в перспективі і правил нагляду за всім 
фінансовим ринком. Комітет розробляє правила, які 
базуються на узагальненні кращих зразків практики 
банківського сектору. Зазвичай ці правила називаються 
стандартами. Документи Базельського комітету необ-
хідно розглядати як загальні стратегічні вказівки, які 
орієнтують піднаглядові інститути усіх країн з широкого 
кола напрямків їх діяльності. Найважливіші правила 
Базельського комітету з банківського нагляду офіційно 
затверджуються керівниками центральних банків вище-
зазначених країн [3, C.311].  

Базельські основні принципи – це 25 принципів, до-
тримання яких обумовлює ефективність банківського 
нагляду. Ці принципи були опубліковані у вересні 1997 
під назвою "Основоположні принципи ефективного бан-
ківського нагляду". У цьому документі сформульовані 
питання, що стосуються: 
 необхідних умов ефективного банківського на-
гляду (принцип 1); 
 ліцензування та погодження змін організаційної 
структури компанії (принципи 2-5); 
 положення щодо безперервного нагляду за 
банківською діяльністю та мінімальних вимог 
(принципи 6-15); 
 методів безперервного нагляду за банківською 
діяльністю (принципи 16-20); 
 вимог щодо інформації (принцип 21); 
 офіційних повноважень наглядових органів 
(принцип 22); 
 міжнародних банківських операцій (принципи 23-25). 
Базельський комітет з банківського нагляду спільно 

з Банком міжнародних розрахунків докладають зусиль 
до того, щоб у органів нагляду склалось єдине та гли-
боке розуміння вищенаведених основних принципів 
ефективного банківського нагляду, а також розробля-
ють заходи нагляду, що сприяють реалізації і забезпе-
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ченню застосування цих принципів у якомога більшого 
числа країн [4, C. 317].  

Першим вагомим кроком на шляху до міжнародної 
гармонізації банківського регулювання стало прийняте 
у 1988 році Міжнародне наближення розрахунку капіта-
лу та стандартів капіталу, відоме як Угода про капітал 
або Базельська угода. Пізніше цей документ отримав 
назву – Базель І.  

Базель І у редакції 1988 року містив такі три основні 
положення: 
 капітал банку складається з основного та додат-
кового (в Україні це передбачено статтею 30 Закону 
України "Про банки і банківську діяльність" [5]);  
 банки мають утримувати капітал для покриття 
кредитного ризику, який оцінювався за допомогою 
вагомих коефіцієнтів (в Україні це передбачено По-
ложенням "Про порядок формування та викорис-
тання резерву для відшкодування можливих втрат 
за кредитними операціями банків", що затверджене 
постановою Правління Національного банку України 
від 06.07.2000 №279 [6]); 
 у будь-який момент співвідношення між капіта-
лом банку та його активами, взятими з урахуванням 
коефіцієнта кредитного ризику, не може бути мен-
шим ніж 8% (Інструкція "Про порядок регулювання 
діяльності банків в Україні", що затверджена поста-
новою Правління Національного банку України від 
28.08.2001 №368 [7], передбачає норматив адеква-
тності регулятивного капіталу/платоспроможності 
(Н2) не менше 10%). 
Згодом до першої Угоди про капітал було внесено 

ряд поправок. У червні 2004 року Базельський комітет 
з банківського нагляду прийняв нову редакцію Угоди 
про капітал – Базель ІІ, який не замінює попередні 
редакції Угоди, а лише доповнює їх у тій частині, яку 
було необхідно доопрацювати. Трьома основними 
компонентами Базеля ІІ є: мінімальні вимоги до капі-
талу (І компонента), контроль нагляду (ІІ компонента) 
та ринкова дисципліна (ІІІ компонента), які тісно пов'я-
зані між собою [8, C.11-13].  

Принципи наглядової діяльності щодо контролю ін-
ших сфер банківської діяльності наведені в інших доку-
ментах Базельського комітету з банківського нагляду, 
зокрема у "Ключових принципах ефективного банківсь-
кого нагляду" [9] та "Методології ключових принци-
пів" [10]. На базі цих документів здійснюється періодич-
на оцінка діяльності органу банківського нагляду кожної 
окремої країни. Причому така оцінка може бути зробле-
на і самим органом нагляду (так звана самооцінка), і 
міжнародними організаціями. Згідно з оцінкою спільної 
Місії Міжнародного валютного фонду та Світового бан-
ку, яка відбулась у рамках Програми оцінки фінансового 
сектору України у травні 2002 року (була переглянута в 
травні 2003 року), із 25 принципів Україна повністю або 
в основному виконує 22 принципи, що є досить високим 
показником для країни, що розвивається. Але з часу 
проведення зазначеної оцінки відбулися значні зміни в 
нормативно-правовій базі банківського нагляду та рівні 
її практичного впровадження [11, C.5-6]. 

Перегляд других Базельських стандартів почався 
ще у 2005 році, але поштовхом для посилення регулю-
вання стала криза, що охопила більшість країн світу. 
Нові норми передбачають загальне підвищення капіта-
лізації банків, поліпшення якості капіталу, впроваджен-
ня короткострокових та середньострокових нормативів 
ліквідності і нормативу боргового навантаження, анти-
циклічне регулювання.  

Стандарти Базеля ІІІ почнуть вводитися поступово – 
з 2013 до 2019 року. А питання регулювання глобаль-

них, системно важливих фінансових установ було від-
кладено до 2011 року. Банки мають сформувати стату-
тні фонди за новими правилами до 2015 року, а буфер-
ний капітал (акції та нерозподілений прибуток) – до 
2019 року. Так, на випадок кризи банкам доведеться 
мати буферний капітал (в таблиці наведені порівняльні 
вимоги Базеля ІІ та Базеля ІІІ): 

 
Капітал Базель ІІ Базель ІІІ 

Статутний фонд (звичайний акціонерний капітал): 
- мінімальний 2,0 4,5 
- буферний капітал – 2,5 
- потрібний  – 7,0 

Капітал першого рівня (Tier 1): 
- мінімальний 4,0 6,0 
- потрібний – 8,5 

Загальний капітал: 
- мінімальний 8,0 8,0 
- потрібний – 10,5 

  
На думку аналітиків, окремі країни можуть впрова-

дити більш високі вимоги до капіталізації банків, ніж 
того вимагає Базель ІІІ. Наприклад, Швейцарія при об-
говоренні нових стандартів пропонує більш жорсткий 
підхід, в той час як Франція і Німеччина наполягли на 
пом'якшенні вимог.  

Не зважаючи на значний період переходу у Західній 
Європі на нові стандарти капіталізації банків, не в усіх 
країнах ними задоволені. Так, підрахунки, які проводи-
лись у Німеччині, засвідчили, що першій десятці німе-
цьких банків для цього знадобиться понад 140 млрд. 
доларів додаткового капіталу. Але з найбільшими труд-
нощами можуть зіткнутися саме регіональні банки цієї 
країни. Зокрема, аналітики підрахували, що німецькому 
банку Commerzbank може знадобитися 6 років для при-
ведення своїх показників у відповідність до нових вимог 
Базелю ІІІ, тоді як французькому Credit Agricole для 
цього потрібно буде 4 роки.  

Водночас, деякі спеціалісти стверджують, що в дов-
гостроковому періоді від нових правил виграють усі, оскі-
льки банківська система стане більш стійкою та стабіль-
ною. Нововведення будуть впроваджуватися протягом 6 
років, тому банки мають достатньо часу для зміцнення 
своєї бази капіталу та системи ризик-менеджменту. З 
іншого боку, передбачуване посилення банківської сис-
теми може призвести до подорожчання кредитів.  

Існує також застереження, що посилення вимог до 
капіталів банків призведе до зменшення темпів росту 
світової економіки і банківського сектору, водночас до-
зволить фінансовим установам збільшити вільний капі-
тал для покриття можливих майбутніх фінансових втрат 
і тим самим зменшить вірогідність банкрутства, підви-
щить здатність банків протистояти системним кризам 
[12, C. 24-25].  

Впровадження Базеля ІІІ на Україну вплине опосе-
редковано. Нині банківський сектор в країні приведений 
у відповідність до стандартів Базеля І, а імплементація 
інших стандартів є винятком. Ці вимоги реалізували 
переважно банки з іноземним капіталом. Наприклад, 
Укрсоцбанк повністю відповідає стандартам Базеля ІІ. 
На думку, фахівців світові, зокрема європейські банки, 
будуть вимагати від українських дочірніх компаній від-
повідності стандартам Базеля ІІІ. Але швидше за все це 
буде відбуватися поетапно і в межах індивідуального 
переходу. Національний банк України навряд чи почне 
адаптувати свою нормативну базу до нових світових 
стандартів. Для вітчизняного ринку найближчим часом 
значну роль, очевидно, зіграє звичайне збільшення 
вимог до розміру капіталу.  
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Водночас, не можна недооцінювати непрямий вплив 
Базеля ІІІ на Україну. По-перше, у європейських підпри-
ємств, які зіткнуться з подорожчанням позикових коштів 
та зростанням витрат, буде більше можливостей для 
здійснення прямих інвестицій. По-друге, материнські 
компанії не зможуть підтримувати українські банки так 
активно, як вони це робили під час кризи. Однак, керів-
ники банків вважають, що такі міркування щодо зник-
нення іноземних банків з банківського сектору України є 
дещо перебільшеними. Але європейським фінансовим 
інститутам доведеться просити кошти у існуючих акціо-
нерів або шукати нових інвесторів, а деяким доведеть-
ся займатися розпродажем активів на таких проблем-
них ринках, як вітчизняний [13, C.26].  

Банківська справа є багатоаспектною, тому ефекти-
вним шляхом підвищення якості системи банківського 
нагляду будь-якої країни є співпраця з наглядовими 
органами інших країн та міжнародними організаціями, 
які узгоджують та передають позитивний світовий до-
свід. У зв'язку з цим Базельський комітет з банківського 
нагляду за певними напрямами роботи співпрацює з 
іншими міжнародними організаціями [14,C.18]. До таких 
організацій, зокрема, належать: 

1. Рада з міжнародних стандартів фінансової звітно-
сті (IASB,) яка розробляє єдиний комплекс високоякісних 
стандартів фінансової звітності для забезпечення отри-
мання повної, прозорої та порівняльної інформації, що 
можуть використовуватись в міжнародній практиці. 

2. Міжнародна організація комісій з цінних паперів 
(IOSCO), місією якої є об'єднання регулюючих органів 
фондових ринків, які відповідають за здійснення постій-
ного контролю щодо організації ринків цінних паперів та 
проведення на них операцій. Членами даної організації 
є представники понад 100 країн, що здійснюють конт-
роль за ринком цінних паперів та нагляд за дотриман-
ням законодавства у цій сфері. 

3. Група з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей (FATF), яка розробляє політику, 
що спрямована на мобілізацію політичної волі для про-
ведення національних реформ у сфері законодавства 
та регулювання заходів протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінан-
суванню тероризму.  

На сьогодні ця група включає 33 члени, серед яких 
31 країна та дві міжнародні організації. Крім того, до її 
складу входять понад 20 спостерігачів: 5 регіональних 
структур за типом FATF та більш як 15 інших міжнарод-
них організацій та органів.  

Важливим документом Групи з розробки фінансових 
заходів боротьби з відмиванням грошей є "Сорок реко-
мендацій", які, на думку самих розробників, являють 
собою новий загальний комплекс заходів у боротьбі з 
відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Пе-
рші сорок рекомендацій були розроблені у 1990 році як 
ініціативи по протидії використанню фінансових систем 
особами, що відмивають доходи, що отримані від неза-
конного обігу наркотичних засобів. У 1996 році ці реко-
мендації були вперше переглянуті з метою відображен-
ня розвитку технологій відмивання грошей. Сорок ре-
комендацій 1996 року були погоджені більш ніж з 130 
країнами і на сьогодні являють собою міжнародний ста-
ндарт по протидії відмиванню грошових коштів, отри-
маних злочинним шляхом. Рекомендації знайшли своє 
відображення у національному законодавстві багатьох 
країн, а також Європейського Союзу.  

У жовтні 2001 року Група з розробки фінансових за-
ходів боротьби з відмиванням грошей розширила свій 
мандат за рахунок включення до своєї компетенції пи-
тань, що пов'язані із фінансуванням тероризму, що 

знайшло своє відображення у Восьми спеціальних реко-
мендаціях, Ці рекомендації містять заходи, що спрямо-
вані на боротьбу із фінансуванням терористичних актів 
та терористичних організацій. Вони доповнюють сорок 
попередньо прийнятих рекомендацій. Таким чином, со-
рок основних і вісім спеціальних рекомендацій FATF ви-
знані Міжнародним валютним фондом та Всесвітнім бан-
ком як міжнародні стандарти у сфері боротьби з відми-
ванням грошових коштів та фінансуванням тероризму.  

Група з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей визнає, що країни мають різні пра-
вові та фінансові системи і тому не можуть застосову-
вати ідентичні заходи для досягнення загальної мети, 
особливо це стосується окремих конкретних питань. 
Внаслідок цього вищезазначені рекомендації встанов-
люють мінімальні загальні стандарти дій по застосу-
ванню заходів кожною країною відповідно до своїх кон-
кретних умов та конституційних структур. Рекомендації 
охоплюють усі заходи боротьби з відмиванням доходів 
та фінансуванням тероризму, які варто мати у націона-
льних системах кримінального правосуддя та регулю-
вання, а також превентивні заходи, які необхідно засто-
совувати фінансовим установам, іншим визначеним 
підприємствам та міжнародному співтовариству у за-
значеній сфері [15, C.73-75].  

4. Форум фінансової стабільності (FSF), місією яко-
го є забезпечення міжнародної фінансової стабільності 
за допомогою інформаційного обміну та міжнародної 
співпраці у сфері фінансового нагляду і контролю.  

5. Міжнародна асоціація органів нагляду за страхо-
вою діяльністю (IAIS) здійснює нагляд за діяльністю у 
сфері страхування як на рівні конкретної країни, так і на 
міжнародному рівні з метою підтримки ефективних, за-
конних, надійних та стабільних страхових ринків. 

6. Комітет з питань платіжних та розрахункових 
систем (CPSS) займається розробкою правил і стан-
дартів функціонування міжнародних платіжних систем. 

7. Група банківського нагляду країн Центральної 
та Східної Європи завданням якої є встановлення ефе-
ктивного співробітництва між банківськими наглядови-
ми органами країн-учасниць[16, C.20].   

Варто відзначити, що рекомендації та принципи, які 
розробляються вищезазначеними організаціями не но-
сять обов'язкового характеру для впровадження їх у 
національне законодавство країн. Однак, вони є ре-
зультатом домовленостей між регулюючими органами 
та учасниками фінансових ринків, тому й використову-
ються ними на практиці. Такий підхід дає змогу зробити 
банківські системи окремо взятих країн узгодженими та 
конкурентноспроможними.  

Серед розглянутих міжнародних організацій варто 
звернути увагу на Групу банківського нагляду країн 
Центральної та Східної Європи. Дана група була утво-
рена у Будапешті у 1990 році країнами з перехідною 
економікою. Ними стали Польща, Угорщина, Чехія, Ро-
сія а з 1996 року – Україна та інші країни. Базельський 
комітет з банківського нагляду постійно підтримує Групу 
банківського нагляду країн Центральної та Східної Євро-
пи, консультуючи її з питань організації систем банківсько-
го нагляду, підготовки адекватної законодавчої бази, 
створення міжрегіональних схем нагляду, а в окремих 
випадках і допомагаючи у підвищенні кваліфікації спеціа-
лістів у сфері банківського нагляду [17, C.20-21].  
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Стаття присвячена аналізу, з позиції теорії права, особливостей реалізації законів в Україні. 
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Статья посвящена анализу, с позиции теории права, особенностей реализации законов в Украине. 
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Article is devoted the analysis from a position of the theory of the right of features of realization of laws in Ukraine. 
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Нині в Україні відбувається активний процес онов-

лення діючого законодавства та прийняття нових зако-
нів для регулювання різноманітних питань суспільного 
та державного життя. Безперечно, як нові так і вже дію-
чі закони, мають реалізовуватися в повній мірі, викону-
вати покладені на них завдання і функції. В іншому ви-
падку закон буде лише сукупністю ідей і не буде вико-
нувати свого функціонального призначення. Таким чи-
ном, питання про реалізацію юридичних законів стає 
одним із ключових питань, як теорії так і практики.  

Практика реалізації законів в Україні нині далека від 
ідеалу. В цьому легко переконатися відкривши будь-яку 
спеціалізовану юридичну літературу. Більше половини 
нинішніх досліджень присвячені різним проблемам реа-
лізації окремих законів та підзаконних нормативно-
правових актів. На нашу думку, варто наголосити на то-
му, що вирішення потребують не тільки конкретні про-
блеми реалізації окремих законів та підзаконних норма-
тивно-правових актів але й вдосконалення самого про-
цесу реалізації законів, підвищення його ефективності. 

Ключова роль у вирішенні цього питання мала б нале-
жати державі. Нажаль держава надзвичайно мало уваги 
приділяє питанню вдосконалення саме процесу реалізації 
закону, підвищенню його ефективності. Чи не єдиною 
спробою адекватно врегулювати на законодавчому рівні 
дане питання є розділ 6-й проекту Закону України "Про 
нормативно-правові акти" (реєстр. N 1343-1), поданий 
народним депутатом України Лавриновичем О.В. 

За таких обставин надзвичайно цінними стають на-
працювання науковців у даній сфері. Процес реалізації 
права та його ефективність активно досліджували в 60–
ті – 80– ті роки ХХ століття. За цей період було опублі-
ковано багато фундаментальних досліджень. Серед 
вчених, які займалися дослідженнями в той період, мо-
жна виділити таких відомих дослідників, як: Недбайла 
П.О., Байтіна М.І., Малікова М.К, Русінова Р.К., Шабу-
рова А.С., Сємідко А.П., Власенко Н.А. та багато інших.  

Серед російських вчених, які досліджували деякі пи-
тання реалізації права, можна назвати: С.С. Алексєєва, 
В.В. Глазиріна, В.М. Кудрявцева, В.В. Лазарєва,  
Р.З. Лівшица, В.А. Леванського, A.B. Малько, М.І. Мату-
зова, B.C. Нерсесянца, С.В. Полєніна, Л.І. Спірідонова, 
Ю.О. Тіхомірова, Сапуна В.А. та ін. 

В Україні розвиток наукових досліджень проблем 
реалізації права характеризується теоретичними роз-
робками окремих питань цієї проблематики такими ві-
домими вченими, як: Андрусяком Т.Г., Бобровник С.В., 

Головченком В.В., Козюброю М.І., Копєйчиковим В.В., 
Лисенковим С.Л., Нагребельним В.П., Оніщенко Н.М., 
П.М. Рабіновичем, Селівановим В.М., Сіренко В.Ф., 
Скакун О.Ф., Цвєтковим В.В., Шемшученком Ю.С., 
Ющиком О.І. та ін.  

Незважаючи на проведені дослідження, досліджен-
ня питання про ефективність реалізації закону не мож-
на вважати до кінця вирішеним. На нашу думку для 
покращення практики реалізації законів в Україні необ-
хідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес 
реалізації законів, відмежувати закономірне від випад-
кового в даному процесі, визначити його особливості в 
Україні зокрема.  

Загальноприйнятим в юриспруденції є науковий під-
хід відповідно до якого особливості реалізації законів 
визначають крізь призму того, норми, якої галузі права 
в цьому законі містяться. З такої позиції можна говори-
ти про особливості реалізації Кримінального та Цивіль-
ного кодексів України. Це насамперед обумовлене тим, 
що кожна галузь права має власний предмет правового 
регулювання, тобто певну частину однорідних суспіль-
них відносин, які врегульовані за допомогою права, ме-
тод правового регулювання, принципи відповідної галу-
зі права, суб'єктний та об'єктний склад, тощо. Ці чинни-
ки визначають специфіку реалізації відповідних законів.  

Разом із тим можна використати і інші критерії для 
визначення особливостей реалізації законів. В першу 
чергу варто звернути увагу на те, що певну специфіку 
реалізації мають окремі види законів. Так, про таку спе-
цифіку можна говорити по відношенню до реалізації 
норм Конституції України. Чинна Конституція України в 
ч.3 ст. 8 закріпила правило, відповідно до якого норми 
Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до 
суду для захисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина безпосередньо на підставі Конституції 
України гарантується [1]. Закріплення даної норми у 
Конституції України створило передумову для безпосе-
редньої реалізації норм Конституції без їх деталізації у 
законах та підзаконних нормативно–правових актах. Це 
обумовлене особливим значенням приписів закріпле-
них в нормах Конституції України для: особи, суспільст-
ва і держави. Так, наприклад, принцип невинуватості 
відповідно до якого особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її провину не буде доведено в закон-
ному порядку і встановлено обвинувальним вироком 
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суду є одним із засобів для захисту від зловживань зі 
сторони державних органів. 

Окрім того, норми Конституції України можуть реалі-
зовуватися через прийняття окремих законів, які деталі-
зують їх положення. Таким чином, як вірно зауважує Ка-
юмов А.Д., з одного боку для реалізації цих законів необ-
хідним є власний механізм реалізації. З іншого боку вони 
є частиною механізму реалізації конституції [2].  

Існує також особливість реалізації такої групи законів, 
як закони Української РСР, що не втратили чинності. 
Такий висновок ґрунтується на ст. 3 Закону України " Про 
правонаступництво України", де зокрема зазначається, 
що закони Української РСР та інші акти, ухвалені Верхо-
вною Радою Української РСР, діють на територію Украї-
ни, оскільки вони не суперечать законам України, ухва-
леним після проголошення незалежності України [3]. 

Певну специфіку реалізації мають також забезпечу-
ючі (оперативні) закони, тобто закони якими ратифіку-
ються міжнародні договори згода на обов'язковість, 
яких надана Верховною Радою України, вводяться в 
дію окремі закони та закони про внесення змін і допов-
нень до вже діючих законів. Їхня реалізація має надзви-
чайно цікаву природу. Наприклад, реалізація законів 
про внесення змін до вже діючих законів з однієї сторо-
ни ніби закінчується з моменту прийняття та опубліку-
вання даного закону. З іншої сторони кожен раз коли 
буде застосовуватися норма закону, яка була уточнена 
необхідно буде звертатися до закону про внесення змін 
до відповідного закону. До певної міри специфічна при-
рода у законів, якими ратифікуються міжнародні дого-
вори згода на обов'язковість, яких надана Верховною 
Радою України. По суті вони виконують технічне при-
значення і засвідчують факт того, що Верховна Рада 
України дала згоду на ратифікацію відповідного міжна-
родного договору після чого він стає частиною націона-
льного законодавства України.  

Цікавою є також реалізація законів прийнятих на 
всеукраїнських референдумах. Варто звернути увагу, 
що хоча сама можливість появи такого виду законів 
існує давно, Закон України "Про всеукраїнський та міс-
цеві референдуми" був прийнятий ще 03.07.1991 року, 
проте реалізації цієї можливості і досі немає [5]. Навіть 
нині чинна Конституція України була прийнята не шля-
хом проведення всеукраїнського референдуму, а Вер-
ховною Радою України. Разом із тим, чинним законо-
давством досить чітко регламентуються: підстави, по-
рядок проведення референдуму та його наслідки.  

В суспільній практиці законами називають правила, 
які затверджені підзаконними нормативно-правовим 
актами. Наприклад, правила дорожнього руху – по суті 
є законом для всіх водіїв і громадян, але формально 
законом не є.  

Іншою підставою для визначення особливостей ре-
алізації закону є форма адміністративно-територі-
ального устрою в країні, де реалізуються закони. Украї-
на є унітарною державою і тому тут відсутня проблема 
неузгодженості реалізації приписів федеративних зако-
нів та актів суб'єктів федерації. Що ж стосується дер-
жав із федеративним устроєм наприклад Російської 
Федерації то тут давно існує проблема узгодження при-
писів федеративних законів та актів суб'єктів федерації. 

Останнім критерієм для визначення особливостей 
реалізації законів є вид державного (політичного) ре-
жиму в країні, де реалізуються закони. Від цього зале-
жать способи і методи, якими реалізуються закони. Іс-
торії відомо багато прикладів тоталітарного режиму. 
Прикладом цього є практика реалізації законів у Німеч-
чині 30-40 років ХХ століття. Досвід антидекратичних, 
антиправових способів і методів реалізації законів має 

також Україна в ХХ столітті. Яскравими рисами такої 
практики реалізації законів були: реалізація приписів 
нормативно-правових актів на підставі "наказу з гори"; 
пріоритетне значення підзаконних нормативно-правових 
актів в правовій системі держави; застосування різних 
видів санкцій до особи не на підставі приписів закону. 

В демократичних країнах реалізація законів відбу-
вається природнім шляхом. Цей процес здійснюється 
на підставі врахування всіх закономірностей, факторів 
та тенденцій, які впливають на реалізацію законів. Вра-
хування цих чинників істотно впливають на якість та 
ефективність самого процесу реалізації закону та ре-
зультати реалізації закону в цілому.  

Визначити всі чинники, які впливають на процес ре-
алізації законів надзвичайно важко. Однак серед вже 
відомих чинників, які обумовлюють процес реалізації 
закону можна виділити: закономірності процесу реалі-
зації закону, тенденції та фактори, які впливають на 
даний процес. Розпочнемо із закономірностей процесу 
реалізації закону. Для зручності аналізу ми проведемо 
класифікацію закономірностей реалізації закону залеж-
но від їх змісту. За цим критерієм ці закономірності мо-
жна поділити на: закономірності виникнення, функціо-
нування і розвитку процесу реалізації закону. Проте 
перш ніж перейти безпосередньо до аналізу закономір-
ностей процесу реалізації закону варто, на наш погляд, 
визначити співвідношення між такими категоріями, як : 
закономірність процесу реалізації закону, тенденція 
процесу реалізації закону і фактор, який впливає на 
процес реалізації закону. На наш погляд аналіз даних 
категорій варто розпочати з того, що ми розуміємо під 
закономірністю процесу реалізації закону. Під закономі-
рністю реалізації закону варто розуміти вид державно-
правових закономірностей, які розглядаються як об'єк-
тивний, необхідний, суттєвий, сталий і систематичний 
зв'язок державно-правових явищ та процесів між со-
бою, а також з іншими соціальними явищами і проце-
сами, який обумовлює юридичні властивості процесу 
реалізації закону. При цьому варто зазначити наступне: 
по-перше, з позиції філософії фактор і тенденція є по-
чатковим етапом закономірності. Чинником, який ви-
значає перетворення фактора або тенденції в законо-
мірність поряд із об'єктивністю, необхідністю та суттєві-
стю є тривалість її існування. По–друге, як в теорії так і 
на практиці надзвичайно важко відокремити закономір-
ність від тенденції або фактора оскільки існує така кате-
горія як тимчасова закономірність. Таким чином, на 
нашу думку, не є закономірностями процесу реалізації 
закону всі ті чинники, які ситуативно, випадково, одно-
разово вплинули на процес реалізації закону. Так, на-
приклад такі закономірності процесу реалізації закону, 
як підвищення ефективності процесу правореалізації 
або послідовна інтенсифікація законодавства можна 
було б розглядати, як певні тенденції в розвитку зако-
нодавства, проте нині вони є об'єктивними вимогами, 
закономірностями подальшої діяльності із вдоскона-
лення діючого законодавства. Що ж стосується випад-
кових чинників, які можуть впливати на процес реаліза-
ції законів то прикладом цього може бути світова еко-
номічна криза 2008 року, яка істотно вплинула на реалі-
зацію положень Закону України "Про державний бю-
джет на 2009 рік", або введення воєнного або надзви-
чайного стану, який може суттєво впливати на реаліза-
цію прав і обов'язків закріплених в чинному законодав-
стві наприклад права власності відповідно до ч.5 ст. 41 
Конституції України[4]. 

З'ясувавши співвідношення понять: закономірність 
процесу реалізації закону, тенденція процесу реалізації 
закону та фактор, який впливає на даний процес ми 
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можемо перейти безпосередньо до аналізу видів зако-
номірностей та окремих чинників, які впливають на 
процес реалізації закону. 

До першої групи можна віднести наступні закономір-
ності: 1) будь-який юридичний закон має бути реалізо-
ваним; 2) результати реалізації закону залежать від 
його якості; 3) якість закону обумовлюється юридични-
ми, економічними, політичними та іншими чинниками. 
Ці закономірності мають визначальне значення для 
процесу реалізації закону, адже початкова якість закону 
впливає на весь подальший процес його реалізації.  

До другої групи можна віднести наступні закономір-
ності: 1) реалізація закону відбувається у відповідних 
формах правомірної поведінки та діяльності; 2) реалі-
зація закону обумовлюється межами його дії; 3) реалі-
зація закону, як правило, вимагає прийняття відповід-
них підзаконних нормативно-правових актів, які розви-
вають відповідні приписи закону; 4) реалізація закону, 
як правило, вимагає використання відповідних економі-
чних, організаційних, інформаційних, юридичних захо-
дів; 5) у разі виникнення колізій в процесі реалізації 
закону застосовуються єдині правила для їх вирішення; 
6) однакові правила щодо реалізації окремих компонен-
тів закону: преамбули, статей, кінцевих і перехідних 
положень; 7) залежність реалізації закону від узгодже-
ності між окремими частинами закону та всієї правової 
системи в цілому; 8) застосування різних видів юридич-
ної відповідальності до суб'єкта у разі порушення при-
писів закону; 9) залежність реалізації закону від рівня 
правосвідомості та правової культури людини, від її 
рівня освіти, індивідуальних цінностей, орієнтирів, до-
свіду, тощо; 10) залежність реалізації закону від поін-
формованості адресатів щодо змісту та мети правової 
норми; 11) залежність реалізації закону від якості і рівня 
професійної діяльності державних службовців. 

Розглядаючи цю групу закономірностей процесу реа-
лізації закону не можна залишити поза увагою наступне:  

1. Процес реалізації закону відбувається не окре-
мо, а у тісному взаємозв'язку із процесом реалізації 
інших компонентів правової системи. Отже, важливою 
закономірністю, яка впливає на ефективність законо-
давства в цілому, є узгодженість між окремими части-
нами закону та узгодженість всієї правової системи в 
цілому. Без такої узгодженості виникають колізії при 
реалізації приписів закону. Таким чином знижується 
загальна ефективність реалізації закону.  

2. В теоретичній літературі обґрунтовується думка 
про те, що реалізація закону має відбуватися на певному 
рівні. Цей фактор, який впливає на ефективність реалі-
зації закону, є мало дослідженим. Цікавими в контексті 
розкриття його суті є напрацювання Каюмова А.Д. [5]. 
Вчений звертає увагу на те, що реалізація законодавства 
має відбуватися на певному рівні. Цей рівень є багато-
гранним та обумовлюється багатьма факторами. В ціло-
му такий рівень, на думку вченого, утворюється на пев-
ному етапі розвитку держави і суспільства. Варто звер-
нути увагу на те, що для кожної країни він визначається 
окремо, оскільки це обумовлюється різним співвідно-
шенням факторів, які на нього впливають.  

Вчений також звертає увагу на те, що в різних сфе-
рах життя суспільства рівень реалізації законів різний. 
Наприклад, приписи норм кримінального або цивільно-
го законодавства реалізуються частіше ніж норми, які 
регламентують охорону історичних пам'яток. Таким 
чином, в певних сферах суспільного життя існують но-
рми, які реалізуються на більш високому рівні ніж інші. 
У цих випадках, за інших рівних умов, норма права по-
вніше розкриває свою здатність позитивно впливати на 

суспільна відносини. Це цілком природньо, оскільки 
правова норма тим ефективніше, чим вище рівень її 
реалізації, чим свідоміше, повніше та оптимальніше 
здійснюються всі її приписи, в тому числі повноважен-
ня, які випливають із норми (суб'єктивні права, юридич-
ні обов'язки) учасників суспільних відносин. 

Однак, у багатьох сферах суспільного життя існує си-
туація, коли норма права з тих або інших причин не реалі-
зується в повній мірі. У такій ситуації норма не реалізує 
той регулятивний потенціал, який у ній закладений. 

Таким чином, можна вивести наступні закономірнос-
ті процесу реалізації закону: по-перше, однією із зага-
льних закономірностей процесу реалізації закону є різ-
на інтенсивність реалізації законів (Конституції та зви-
чайних законів, процесуальні кодекси і звичайні закони; 
норми Цивільного кодексу України і Закону України 
"Про молоко і молочні продукти"); по-друге, однією із 
загальних закономірностей процесу реалізації закону є 
різна інтенсивність реалізації статей в межах конкрет-
ного закону (в процесуальних кодексах є загальні і спе-
ціальні процедури). Таким чином, норми, які регламен-
тують загальні процедури реалізовуються частіше ніж 
норми, які регламентують спеціальні процедури. 

1. Чинником, який істотно впливає на процес реалі-
зації закону є встановлення процедур реалізації припи-
сів закону. Цей чинник знаходить свою деталізацію в 
об'єктивній потребі конкретизації приписів закону на 
рівні підзаконних нормативно-правових актів. Часто для 
реалізації приписів закону необхідними є видання під-
законних актів, які мають конкретизувати зміст приписів, 
які закріплені в законі. Підзаконні нормативно-правові 
акти, більш деталізовано і чітко визначають права та 
обов'язки учасників суспільних відносин, регламенту-
ють порядок реалізації окремих прав та свобод людини. 
Отже, ігнорування цього фактору можу призвести до 
зниження ефективності реалізації закону.  

2. Істотне значення для швидкості досягнення ре-
зультатів процесу реалізації закону мають комп'ютерні 
технології. Закордонна практик свідчить про те, що ба-
гато сфер суспільного життя регулюється за допомогою 
комп'ютерних мереж. Використання комп'ютерів пози-
тивно вплинуло на підвищення ефективності, швидкості 
отримання результатів в цих сферах. Отже, комп'юте-
ризація процесу реалізації закону або його окремих 
етапів істотно вплине на такий чинник як проміжок часу 
за який реалізуються приписи закону.  

3. Серед інших чинників, які впливають на процес 
реалізації закону, але знаходяться поза його межами, 
можна виділити наступні види факторів та умов ефек-
тивності його реалізації: 

Макросоціальні фактори. До них належать: наявність 
реальних можливостей свідомого застосування об'єктив-
них законів суспільства; рівень збігу суспільно об'єктивних 
потреб та індивідуальних і колективних інтересів; стан 
свідомості та політико-моральної єдності народу. 

Політичні умови. Тут, передусім, йдеться про діяль-
ність партій з питань розвитку та зміцнення правопо-
рядку, боротьби з правопорушеннями; про якість пра-
вотворчої діяльності держави; про активну участь пра-
цівників та їх громадських організацій (особливо проф-
спілок) у діяльності при застосуванні права. 

Мікрофактори. Йдеться про визнання у колективах і 
малих соціальних групах, у сім'ях моральних та інших 
нормативних систем; соціальні зв'язки громадян з тру-
довими колективами та профспілками; ставлення до 
права на підприємствах та установах. 

Особистісні фактори, що передбачають рівень осві-
ти, індивідуальні ціннісні орієнтири, досвід тощо [8]. До 
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останньої підгрупи групи факторів можна також віднес-
ти належний рівень правосвідомості та правової куль-
тури, а також поінформованість адресатів щодо змісту 
та мети правової норми.  

Однією із загальних закономірностей реалізації за-
конів є те, що відмінені закони та нормативно – правові 
акти продовжують діяти у суспільстві і переходять у 
правові звичаї та традиції. Інколи приписи законів гли-
боко входять в суспільну практику. Така ситуація мож-
лива у випадках коли закони створені із врахуванням 
тих суспільних відносин, які об'єктивно склалися у сус-
пільстві та деяких інших факторів. Таким чином їх від-
міна не є підставою для втрати їх фактичного впливу на 
регулювання суспільних відносин.         

До третьої групи закономірностей можна віднести 
наступні закономірності: 1) подальше вдосконалення 
вже діючого законодавства; 2) послідовна інтенсифіка-
ція законодавства; 3) підвищення якості та ефективнос-
ті процесу правореалізації; 4) удосконалення механізму 
правового регулювання суспільних відносин. Коротко 
розкриємо зміст даних закономірностей. 

1. Подальше вдосконалення вже діючого законо-
давства. Ця закономірність обумовлена тим, що від-
бувається постійний розвиток усіх сфер життєдіяльно-
сті суспільства. Така ситуація потребує свого адекват-
ного відображення у законодавстві. Такий процес за-
безпечує реальну відповідність юридичних норм об'єк-
тивно-існуючим суспільним відносинам і реалізується 
через своєчасне прийняття законів та інших нормати-
вно-правових актів. Однак, варто звернути увагу на те, 
що будь-яка зміна закону повинна бути виправданою. 
Незнання законодавцем об'єктивних тенденцій розви-
тку певних сфер суспільного життя, у разі внесення 
змін у діючі закони, може призвести до негативних 
результатів його реалізації. 

2. Послідовна інтенсифікація законодавства. Законо-
давство має розвиватися не лише за рахунок прийняття 
нових юридичних норм, а переважно завдяки підвищенню 
якості вже діючих норм, посилення їх соціальної віддачі. 
Адже екстенсивні фактори, по-перше, не безмежні, по-
друге, не завжди досягають потрібного наслідку, а інколи 
навіть призводять до небажаних наслідків (невиправдана 
зарегульованість, яка не залишає місця для самостійності 
та ініціативи суб'єктів, колізії тощо) [6]. 

3. Підвищення якості та ефективності процесу пра-
вореалізації. Ефективність закону виявляється під час 
його застосування або у процесі його дії. Не варто за-
бувати того, що будь-який нормативно-правовий акт, в 
тому числі і закон, є лише певним текстом з юридичним 
змістом. Головне призначення правових норм, які закрі-
плені в статтях законів та інших підзаконних норматив-
но-правових актів, перетворитися із сфери необхідного 
в сферу реального життя. Тільки реальний регулятив-
ний вплив на суспільні відносини складає істинне при-
значення державного закону та законодавства в цілому. 
Без реалізації приписів, закріплених в чинному законо-
давстві, у реальному житті, останні залишаються лише 
формально існуючою сукупністю правил. Таким чином, 
чим більше актів застосування закону, тим імовірніша 
його ефективність. 

4. Удосконалення механізму правового регулюван-
ня суспільних відносин. Мельник О.М. звертає увагу на 
те, що удосконалення механізму правового регулюван-
ня суспільних відносин передбачає комплексний, суку-
пний вплив усіх компонентів правової системи на осно-
вні сфери суспільного життя, що перебувають в її полі 
зору. У сучасних умовах важливо забезпечити оптима-
льну взаємодію між усіма "блоками" правової системи, 

сприяти їх узгодженій роботі як єдиного механізму. Во-
на має бути внутрішньо узгодженою і цілеспрямованою, 
адже правові важелі прискорюють соціально-економіч-
ний і науково-технічний розвиток країни [7]. 

Більшість сучасних досліджень, які присвячені про-
блемам реалізації закону основну увагу звертають на 
аналіз чинників, які впливають на процес реалізації зако-
ну. Менше уваги приділяється такому важливому суб'єк-
ту, який істотно впливає на процес реалізації закону, як 
держава. Держава активно впливає на даний процес. Це 
насамперед обумовлене тим, що держава займає особ-
ливе місце серед суб'єктів, які приймають участь у про-
цесі реалізації закону. Безперечно передумовою цього є 
особлива природа такого складного утворення, яким є 
держава. Отже, спробуємо визначити, якою є роль та 
призначення держави в процесі реалізації закону. 

Роль та призначення держави в процесі реалізації 
законів обумовлюється тими функціями, які покладені 
на державу. Держава, виражаючи волю народу, ви-
значає цілі і зміст законів, характер і межі законодав-
чого регулювання, межі і термін їх дії. Функцій держа-
ви надзвичайно багато, проте є деякі функції, які ма-
ють істотне значення для процесу реалізації законо-
давства. Мова йде про: законотворчу, право–
реалізаційну та правоохоронну.   

Держава створює умови для реалізації та забезпе-
чує виконання законів. Закон не може існувати і реалі-
зовуватися окремо від державних та інших соціальних 
інститутів. Закон має бути забезпеченим саме з боку 
держави, оскільки він видається від її імені. Крім того, 
варто звернути увагу на комплексну природу, держав-
ного забезпечення закону, яка включає різні способи 
цього забезпечення. Державне забезпечення застосо-
вується на всіх стадіях існування закону від виникнен-
ня, розгляду, набрання чинності, до втрати юридичної 
сили відповідним законом. 

Недооцінка держаного забезпечення, як однієї із 
важливих передумов реалізації закону може негативно 
вплинути на ефективність реалізації закону та резуль-
тати його реалізації. Державне забезпечення реалізації 
закону складається із певних компонентів. Серед таких 
компонентів можна виділити наступні: а) державний 
примус; б) матеріальне забезпечення реалізації закону; 
в) організаційне забезпечення реалізації закону; г) іде-
ологічне забезпечення реалізації закону. 

Спробуємо коротко охарактеризувати кожен із ком-
понентів державного забезпечення реалізації закону. В 
теорії права існує думка, що компонент примусу в зако-
ні і в праві в цілому є непотрібним. Оскільки право ви-
ражає вічні, незмінні ідеї, виражає загальну волю, то 
примус є зайвим фактором, який впливає на поведінку 
людей примушуючи їх виконувати приписи, закріплені в 
законах. Проте, на думку автора, об'єктивно необхідним 
є авторитет і, зокрема, в особі держави, якому має під-
коритися будь-яка людина. При цьому, немає істотного 
значення чи є ця людина громадянином держави, зако-
ну якої вона підкоряється, чи вона є іноземцем, чи осо-
бою без громадянства.  

На стадії дії і виконання положень закону державне 
забезпечення закону виявляється у застосуванні при-
мусу, яке виявляється у визначеній законом можливості 
застосування державою, в особі уповноважених органів 
примусу до осіб, які частково або повністю не викону-
ють положення закону. Цей примус або вплив має фі-
зичну та психологічну природу. Так, до особи у випад-
ках, передбачених в законі, з однієї сторони можуть 
застосувати заходи кримінального, адміністративного, 
дисциплінарного та іншого характеру, а з іншої сторони 
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сама можливість настання негативних наслідків є важ-
ливим стимулом, який спрямовує поведінку особи у 
русло дотримання вимог законодавства. 

 Матеріальне забезпечення реалізації положень за-
кону зводиться до створення фактичних умов його реа-
лізації. Даний напрямок забезпечення реалізації поло-
жень закону нині є одним із основних в Україні. Нажаль, 
сьогодні велика кількість нормативно–правових актів не 
може бути реалізована через нестачу матеріального 
забезпечення.  

Організаційне забезпечення реалізації положень за-
кону зводиться до вірної організаційної діяльності дер-
жавних органів. Від вірної організації діяльності держа-
вних органів залежить швидкість реалізації громадяна-
ми своїх прав і виконання покладених на них обов'язків. 
Так, наприклад, вірні організаційні рішення змогли б 
пришвидшити процедуру реєстрації господарюючих 
суб'єктів або пришвидшити процедуру подання звітності 
про результати господарської діяльності до контролю-
ючих органів. 

Ідеологічне забезпечення реалізації положень зако-
ну зводиться до засобів ідеологічної та політико–
масової роботи. Ідеологічний вплив держави є об'єкти-
вно необхідним для виховання у громадян поваги до 
закону. Такий вплив має своїм результатом позитивні 
зміни в правовій культурі та правосвідомості громадян. 

 Особливістю участі держави в процесі реалізації 
закону є те, що вона виступає в якості суб'єкта, який 
монопольно реалізує певну сукупність норм законодав-
ства. Це обумовлено виконанням державою покладе-
них на неї функцій. Таких актів надзвичайно багато, 
проте їх суть зводиться до визначення повноважень, які 
належать виключно державні. Так, наприклад, Інструк-
ція "Про проведення виконавчих дій" N 74/5 від 15 груд-
ня 1999 року визначає перелік повноважень державно-
го виконавця під час проведення виконавчого прова-
дження, а, зокрема, право накладення арешту на майно 
боржника. Варто зазначити, що ці повноваження нале-
жать виключно державному виконавцю і не можуть бути 
використані жодним іншим суб'єктом. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження 
ми прийшли до наступних висновків: 

1. Питання про особливості реалізації законів в 
Україні можна розглядати з декількох позицій. Поряд із 
традиційним підходом, відповідно до якого особливості 
реалізації закону визначаються на підставі використан-
ня таких чинників, як: предмет правового регулювання, 
метод правового регулювання, принципи відповідної 
галузі права, суб'єктний та об'єктний склад, тощо, мож-
на використати і інші критерії для визначення таких 
особливостей. В першу чергу варто звернути увагу на 
те, що певну специфіку реалізації мають окремі види 
законів. Так, певну специфіку реалізації мають норми 
Конституції України. По-перше, окремі норми Конститу-
ції України є нормами прямої дії, а отже для їх реаліза-

ції немає необхідності їх деталізації у законах та підза-
конних нормативно–правових актах. По-друге, норми 
Конституції України можуть реалізовуватися через при-
йняття окремих законів, які деталізують її положення. 
Певні особливості мають закони Української РСР, що 
не втратили чинності, а також забезпечуючі (оператив-
ні) закони. Цікавим є питання про реалізацію законів 
прийнятих на всеукраїнських референдумах. Варто 
звернути увагу, що хоча сама можливість появи такого 
виду законів існує давно проте реалізації цієї можливо-
сті і досі немає. Навіть нині чинна Конституція України 
була прийнята не шляхом проведення всеукраїнського 
референдуму, а Верховною Радою України. 

2. Іншою підставою для визначення особливостей 
реалізації закону є форма адміністративно територіа-
льного устрою в країні, де реалізуються закони. Україна 
є унітарною державою і тому тут відсутня проблема 
неузгодженості реалізації приписів федеративних зако-
нів та актів суб'єктів федерації. Що ж стосується дер-
жав із федеративним устроєм наприклад Російської 
Федерації то тут давно існує проблема узгодження при-
писів федеративних законів та актів суб'єктів федерації. 

3. Останнім критерієм для визначення особливос-
тей реалізації законів є вид державного (політичного) 
режиму в країні, де реалізуються закони. Від цього за-
лежать способи і методи, якими реалізуються закони. 
Історії відомо багато прикладів антидемократичних ре-
жимів. Прикладом цього є практика реалізації законів у 
Німеччині 30-40 років ХХ століття. Досвід антидекрати-
чних, антиправових способів і методів реалізації законів 
має також Україна в ХХ столітті. Яскравими рисами 
такої практики реалізації законів були: реалізація при-
писів нормативно–правових актів на підставі "наказу з 
гори"; пріоритетне значення підзаконних нормативно-
правових актів в правовій системі держави; застосуван-
ня різних видів санкцій до особи не на підставі приписів 
закону. В демократичних країнах реалізація законів 
відбувається природнім шляхом. Цей процес здійсню-
ється на підставі врахування всіх закономірностей, фа-
кторів та тенденцій, які впливають на реалізацію зако-
нів. Врахування цих чинників істотно впливають на 
якість та ефективність самого процесу реалізації закону 
та результати реалізації закону в цілому.  
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БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ'ЄКТ НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, 
ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ  

БЕЗ ВСТАНОВЛЕНИХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ АБО З ЇХ ПЕРЕВИЩЕННЯМ  
(СТ. 210 КК УКРАЇНИ) 

 
В статті характеризується об'єкт злочину передбаченого ст.210 КК України "Нецільове використання бюджетних 

коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх 
перевищенням". Робиться акцент на тому, що характеристика об'єкта злочину сприяє уточненню встановлених зако-
нодавцем обмежень та має визначальне значення для правильної кваліфікації вчиненого діяння і його наслідків. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства, об'єкт злочину, об'єкти-
вні ознаки злочину, нецільове використання бюджетних коштів.  

В статье характеризуется объект преступления предусмотренного ст.210 УК Украины "Нецелевое использова-
ние бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставления кредитов из бюджета без устано-
вленных бюджетных назначений или с их превышением". Делается акцент на том, что характеристика объекта 
преступления способствует уточнению установленных законодателем ограничений и имеет определяющее значе-
ние для правильной квалификации совершенного деяния и его последствий. 

Ключевые слова: уголовная ответственность за нарушение бюджетного законодательства, объект преступле-
ния, объективные признаки преступления, нецелевое использование бюджетных средств. 

The article characterized the object offense defined st.210 Criminal Code of Ukraine "inappropriate use of budget funds 
expenditure budget or loans from the budget without a set budget allocations or their excess. Emphasizes that the 
characteristics of the object crime contributes to specification limits set by the legislator and is crucial for the proper 
qualification of the committed act and its consequences. 

Key words: criminal liability for violation of budgetary legislation, the object of a crime, objective evidence of a crime, misuse 
of budget funds. 
 

Актуальність. Характеристика об'єкта злочину 
сприяє уточненню встановлених законодавцем обме-
жень і, відповідно, дії кримінально-правової норми, 
розмежуванню злочинного від незлочинного в поведінці 
конкретної особи, а також може служити у правозасто-
совній діяльності орієнтиром для правильної кваліфіка-
ції вчиненого діяння і його наслідків. 

Визначення і детальний розгляд змісту об'єкта зло-
чину передбаченого ст.210 Кримінального кодексу 
України (далі –КК) "Нецільове використання бюджетних 
коштів, здійснення видатків бюджету чи надання креди-
тів з бюджету без встановлених бюджетних призначень 
або з їх перевищенням" дозволяє з'ясувати сутність 
соціальних цінностей, що забезпечуються суспільними 
відносинами та перебувають під охороною закону про 
кримінальну відповідальність, суб'єктів, які безпосеред-
ньо заінтересовані в їх охороні, та соціального зв'язку 
між особами, що є учасниками таких відносин. 

З огляду на те, що останнім часом відбуваються 
певне реформування нормативно-правового регулю-
вання сфери бюджетних правовідносин, зокрема при-
йняття Закону України "Про внесення змін до Бюджет-
ного кодексу України" від 08.07.2010 р. (набув чинності 
з 01.01.2011 р.) [1] та враховуючи бланкетний харак-
тер диспозиції ст.210 КК в редакції Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу 
України" від 08.07.2010 р." (набула чинності з 
01.01.2011 р.) [1] вирішення питання про те, на що 
посягає злочин, допомагає зрозуміти сутність остан-
нього як суспільно небезпечного діяння. 

Міра дослідженості. Теоретичні та практичні напра-
цювання, які стали підґрунтям дослідження особливос-
тей безпосереднього об'єкту злочинів пов'язаних із по-
рушенням бюджетного законодавства взагалі стали 
праці таких дослідників, як П. П. Андрушка, П. С. Берзі-
на, А. Ф. Волобуєва, Н. О. Гуторової, О. О. Дудорова,  
М. І. Мельника, В. О. Навроцького, В. О. Останіна, 
О. І. Перепелиці, І. А. Сикорської, Р. Л. Степанюка  
Г. З. Яремко та деяких інших вчених.  

Метою статті є дослідження проблем криміналь-
но-правової охорони бюджетної системи шляхом ви-
значення та уточнення безпосереднього об'єкту злочи-
ну, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 
210 КК України. 

Виклад основних положень. У національній теорії 
кримінального права склад злочину – це передусім суку-
пність юридичних (об'єктивних і суб'єктивних) ознак, що 
характеризують вчинене суспільно небезпечне діяння як 
злочин. Загальновизнаною є позиція, що склад злочину 
утворює обов'язкова (універсальна) кількість властивих 
йому елементів: об'єкт; об'єктивна сторона; суб'єкт; су-
б'єктивна сторона. При цьому кожен з елементів складу 
злочину містить відповідні йому ознаки. Стосовно об'єкту 
злочину: соціальні цінності (власне об'єкт злочину); 
предмет злочину; потерпілий від злочину.  

Традиційним в кримінальному праві України є до-
сить ґрунтовна розробка проблем об'єкта злочину. Як 
зазначається в науковій літературі, це пов'язано з тим, 
що протягом багатьох років школа кримінального права 
будує концептуальний каркас теорії на основі матеріа-
льного визначення злочину, тобто поняття, що ґрунту-
ється перш за все на ознаці суспільної небезпеки [1, 
c.198]. Така позиція була пануючою в російській науці 
кримінального права XIX – початку XX ст., радянській 
науці кримінального права і залишилися в науці кримі-
нального права сучасної України.  

Останнім часом намітилася певна тенденція відмо-
ви від розуміння об'єкта злочину як суспільних відно-
син, що охороняються кримінальним законом. А.А. Тер-
Акопов вважає, що визнання об'єктом злочину суспіль-
них відносин не відповідає новим завданням криміна-
льного права і що загальним об'єктом посягання слід 
визнати особистість і відносини, котрі забезпечують її 
розвиток [1, c.52]. А.В. Наумов, визначаючи трактовку 
об'єкта злочину як певних суспільних відносин цілком 
справедливою стосовно багатьох випадків вчинення сус-
пільно-небезпечних діянь, стверджує, що ця теорія 
"спрацьовує" не завжди. Об'єктом злочину він пропонує 
визнати ті блага (інтереси), на котрі посягає злочинне 
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діяння і котрі охороняються кримінальним законом [1, 
с.147]. Таку ж позицію займає А.В. Пашковська [1, с.197].  

У вітчизняній науці кримінального права із критикою 
концепції суспільних відносин як об'єкта злочину висту-
пили П.П. Андрушко, С.Б. Гавриш, Є.В. Фесенко та інші 
вчені. Так, на думку С.Б. Гавриша, розуміння об'єкта як 
суспільних відносин обумовлено, з одного боку, конце-
пцією складу злочину, де об'єкт відіграє центральну 
роль, а з іншого, звісно, – марксистським підходом до 
пояснення дійсності, що завжди соціалізована і являє 
собою "сукупність суспільних відносин". Правознавець 
зазначає, що конструкція об'єкта як суспільних відносин 
є штучною, більшою мірою надуманою. Вона, безумов-
но, призначена для здійснення впливу "економічно па-
нуючого класу" на політику застосування кримінального 
права як інструменту боротьби спочатку класової, а 
потім – партійно-державної олігархії зі злочинними про-
явами в "соціалістичному суспільстві". Замість концепції 
суспільних відносин як об'єкта злочину С.Б. Гавриш 
пропонує концепцію "об'єкт – правове благо як певна 
цінність". На його думку правове благо завжди підда-
ється злочинному впливу, а тому цьому благу завда-
ється шкода, що може бути встановлена завдяки, на-
самперед, саме розумінню його як цінності. Від цінності 
правового блага як об'єкта залежить характер, зміст і 
розмір наслідків злочинного діяння особи. Наслідки 
злочину і є оцінкою ступеня враження охоронюваного 
правового блага і викликаних цим змін у дійсності, котрі 
мають вираз у конкретній кількісно-якісній категорії (тя-
жкі тілесні ушкодження, масова загибель тварин, руй-
нування екосистеми тощо) [1, с.203].  

П.П. Андрушко, найбільш обґрунтованою в концеп-
туальному плані вважає аксіологічну теорію об'єкта 
злочину: об'єкт злочину – це соціальні цінності, які є 
об'єктом кримінально-правової охорони, проти яких 
спрямоване злочинне діяння і яким воно може заподія-
ти або спричиняє шкоду [1, с.67]. 

На думку Фесенко Е.В., об'єктом злочину мають ви-
знаватися людські, суспільні або державні цінності [1, 
с. 72]. Він пропонує включати до складу цінностей такі 
елементи: суб'єкти, блага, які їм належать, і предмети 
(потерпілі, їх інтереси та права, соціальні зв'язки, пред-
мети (матеріалізовані блага), нематеріалізовані блага, 
які належать потерпілим) [1, с. 52].  

У науці кримінального права найпоширенішою є 
триступенева класифікація об'єктів злочину "по верти-
калі", тобто залежно від рівня їх узагальнення. Окреми-
ми науковцями запропоновано також двоступеневу й 
чотириступеневу класифікації [1; 2].  

Прихильники триступеневої класифікації об'єктів 
злочину на загальний, родовий і безпосередній зазна-
чають, що вона ґрунтується на співвідношенні філо-
софських категорій "загального", "особливого" й "окре-
мого". Загальним є вся сукупність суспільних відносин 
(загальний об'єкт), котрі охороняються кримінальним 
законом, особливим – окремі однорідні за своїми полі-
тичними й економічними властивостями групи цих від-
носин, певна сукупність кримінально-правових норм 
(родовий об'єкт), окремим – конкретні суспільні відно-
сини, охоронювані певною кримінально-правовою нор-
мою від будь-яких злочинних посягань (безпосередній 
об'єкт). Така класифікація об'єктів злочину, як вбача-
ється, є цілком логічною, відповідає потребам практики, 
а тому й послідовно обстоюється багатьма науковцями. 

Серед прихильників двоступеневої класифікації об'-
єктів злочину єдність думок відсутня. Так, М.І. Федоро-
вим було запропоновано вирізняти лише родовий і без-
посередній об'єкти злочину [1, с.191]. На думку цього 

правознавця, загального об'єкта злочину не існує, бо 
він являє собою лише поняття, а не реальну дійсність, 
реальне явище суспільного життя, нічого не дає ні для 
науки, ні для практики, і від нього слід відмовитися. За-
уважу, що дана позиція не знайшла підтримки серед 
науковців, оскільки в науці кримінального права дове-
дено, що загальний об'єкт злочину має важливе зна-
чення для визначення природи й сутності злочинів, сту-
пеня їх суспільної небезпеки, відмежування від незло-
чинних суспільно – небезпечних діянь тощо. 

Напевне, найбільш вірною, є класифікація об'єктів 
злочинів на три види. Під загальним об'єктом слід ро-
зуміти сукупність всіх суспільних відносин, що охоро-
няються кримінальним законом. Наступний вид, це ро-
довий об'єкт, під яким розуміється певне коло однорід-
них або тотожних за своєю сутністю суспільних відно-
син. Він є критерієм класифікації всіх злочинів і кримі-
нально – правових норм, що встановлюють відповіда-
льність за їх вчинення. В межах родового об'єкту інколи 
виділяють видовий об'єкт. Під безпосереднім об'єктом 
слід розуміти соціальні цінності, на які посягає конкрет-
не злочинне діяння. 

Питання про родовий об'єкт злочинів, що передба-
чають відповідальність за порушення бюджетного за-
конодавства протягом багатьох років у кримінальному 
праві залишалося спірним і малодосліджуваним, хоча 
уваги до захисту державних фінансів взагалі не браку-
вало. Так, ще кримінальне законодавство в Уложенні 
про покарання кримінальні й виправні 1845 р. (у реда-
кції 1885 р.) Зведення Законів Російської імперії місти-
ло окрему главу "Про злочини та проступки проти 
майна і доходів скарбниці", норми якої передбачали 
відповідальність за контрабанду, ухилення від сплати 
зборів, мита і "податей", митних та ін. платежів, пору-
шення правил розробки корисних копалин у частині 
здобуття дорогоцінних металів і дорогоцінного камін-
ня, фальшивомонетництво.  

На сучасному ж етапі, під родовим об'єктом злочинів, 
що посягають на законодавство про бюджетну систему є 
відносини, що регулюють встановлений порядок форму-
вання та витрачання бюджетних коштів, тобто відносини 
у сфері розподілу, перерозподілу та використання 
централізованих і децентралізованих фондів. Такі відно-
сини виникають на підставі фінансово – правових норм, 
між державою і фізичними особами, у процесі форму-
вання та витрачання бюджетних коштів. Тому, хоча зло-
чин, передбачений ст. 210 КК і розміщений у розділі 
"Злочини у сфері господарської діяльності", але фактич-
но, безпосередньо він стосується не сфери господарсь-
кої діяльності, а фінансової сфери діяльності держави. 

У межах родового об'єкту злочину, може відбуватись 
поділ злочинів на певні групи за видовими ознаками. 
Щодо розглядуваного злочину, то, очевидно, що даний 
злочин безпосередньо стосується бюджетної системи 
держави, а тому, його можна віднести за цією ознакою, 
до злочинів, що посягають на бюджетну систему. 

Стосовно ж безпосереднього об'єкту злочину, то в 
науці кримінального права безпосередній об'єкт поді-
ляють на основний і додатковий. Питання про безпо-
середній об'єкт злочинів, що посягають на бюджетну 
систему в літературі вирішується майже однаково. 
Так, зокрема, Б. Львов та І. Бенедисюк під основним 
безпосереднім об'єктом даних злочинів розуміють 
кредитно – фінансову систему України в сфері бюдже-
тної діяльності [1, с.28].   

О.О. Дудоров, основним безпосереднім об'єктом 
даних злочинів визначає встановлений законодавством 
порядок виконання державного і місцевого бюджетів, 
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порядок використання бюджетних ресурсів, покликаних 
з фінансового боку забезпечувати виконання держав-
ними органами та органами місцевого самоврядування 
покладених на них завдань і функцій [1, с.103].  

М.І. Хавронюк М. та М.І. Мельник вказують, що дані 
злочини безпосередньо посягають на встановлені за-
конодавством України порядок використання бюджет-
них коштів та порядок виконання бюджетів [1, с.28]. 
Андрушко П.П. під безпосереднім об'єктом даних зло-
чинів розуміє встановлений бюджетним законодавст-
вом порядок використання фінансових ресурсів держа-
ви для забезпечення функцій, здійснюваних органами 
державної влади України та органами місцевого само-
врядування [1, с.26]. Проте не всі з названих науковців 
виділяють додатковий безпосередній об'єкт, а підходи 
до його розуміння є різними. В окремих працях додат-
ковим обов'язковим об'єктом даних злочинів встанов-
лений порядок здійснення службовими особами органів 
виконавчої влади власних повноважень [1, с.103]. 
О.О. Дудоров під додатковим обов'язковим об'єктом 
цих злочинів розуміє конституційні права і законні інте-
реси громадян, а також порядок здійснення службови-
ми особами покладених на них службових повнова-
жень. Н.О. Гуторова зазначає, що обов'язковим додат-
ковим об'єктом у даних злочинах виступають суспільні 
відносини, що забезпечують правомірне функціонуван-
ня державних або самоврядних органів, підприємств, 
установ чи організацій незалежно від форм власності 
та їх авторитет. Шкода даному об'єкту, при вчиненні 
злочинів передбачених ст.210 та ст.211 КК, завдається 
у всіх випадках [1, с.91].  

Висновок. Проаналізувавши зазначені вище точки 
зору, можна зробити висновок, що під основним безпо-
середнім об'єктом порушення бюджетного законодав-
ства, передбаченого ст. 210 КК України, на мою думку, 
слід розуміти певні соціальні цінності, а саме, встанов-
лений бюджетним законодавством порядок викорис-
тання фінансових ресурсів держави для забезпечення 
функцій, здійснюваних органами державної влади Укра-
їни та органами місцевого самоврядування, на який 
посягає конкретне злочинне діяння, а саме, нецільове 
використання бюджетних коштів, здійснення видатків 
бюджету чи надання кредитів з бюджету без встанов-
лених бюджетних призначень або з їх перевищенням 
всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про 
Державний бюджет України на відповідний рік. 

Але вчинення такого злочину службовою особою 
неминуче призводить і до порушення порядку здійснен-
ня нею своїх службових повноважень, тобто службова 
особа порушує при цьому і свої службові обов'язки, чим 
посягає і на авторитет підприємства, установи чи орга-
нізації, від імені котрої вона виступає. Оскільки такі не-
законні дії з бюджетними коштами посягають і на вста-
новлений порядок формування або використання всу-
переч вимогам закону та всупереч інтересам громадян і 

юридичних осіб, що ґрунтуються на таких вимогах зако-
ну, то можна дійти висновку, що такими незаконними 
діями службова особа посягає на законні права та інте-
реси фізичних та юридичних осіб.  

Таким чином, зміст складу злочину, описаного в 
ст. 210 КК, включає за своїми об'єктивними ознаками 
два види загальних службових злочинів – зловживання 
владою або службовим становищем (ст. 364) та пере-
вищення влади або службових повноважень (ст. 365). 
Разом з тим він охоплює такі ознаки, які у своїй сукуп-
ності утворюють особливий спеціальний вид злочину, 
вчинюваного службовою особою у сфері використання 
бюджетних коштів.  
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ  
В СВІТЛІ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ"  

 
У статті проведено науково-практичний аналіз положень нового Закону України "Про здійснення державних заку-

півель" від 1 червня 2010 року № 2289-VI на предмет створення в Україні належних умов для ефективного державного 
фінансового контролю у сфері державних закупівель. Зосереджено увагу на найсуттєвіших недоліках Закону, які мо-
жуть, і з високою вірогідністю створять істотні перешкоди для ефективного державного фінансового контролю у 
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На сьогодні стан правового регулювання та фінан-
сового контролю за здійсненням державних закупівель 
викликає серйозне занепокоєння. Відповідно до Звіту 
Державної контрольно-ревізійної служби України "Про 
стан державних закупівель в Україні у 2009 році" рівень 
втрат зведеного бюджету України від неефективного 
витрачання державних коштів складає близько 
100 млрд. гривень, що становить 1/2 загального об'єму 
державних закупівель та 1/3 видатків Зведеного бю-
джету України [12]. 

Тривалий час правове регулювання здійснення 
державних закупівель та державного фінансового конт-
ролю у сфері державних закупівель не досліджувалися 
в Україні на дисертаційному рівні безпосередньо, як 
самостійна сфера суспільних відносин. Зокрема, Сав-
ченко Л.А. зазначає, що "на жаль, процесу фінансового 
контролю вченими приділялося мало уваги, йому при-
свячені поодинокі наукові праці, у яких розглядаються 
окремі його аспекти, не зважаючи на наявність публіка-
цій, у яких висвітлено порядок проведення фінансового 
контролю, ми не можемо констатувати, що проблеми, 
пов'язані з удосконаленням процесу фінансового конт-
ролю, розв'язані, залишається ще багато дискусійних і 
майже недосліджених питань" [6]. Проте, на сьогодні, 
завдяки працям багатьох науковців – представників 
науки адміністративного та фінансового права, в цілому 
створена серйозна наукова база з питань державного 
контролю. У процесі підготовки цієї публікації автор 
спирався, зокрема, на наукові доробки Андрійко О.Ф. 

[1], Савченко Л.А. [10], Пащенко О.П. [9] та ін. Значний 
науковий та практичний внесок у розробку теоретичних 
засад державного фінансового контролю зробили також 
представники науки державного управління, зокрема 
Зайцев В.М. [4], та вчені-економісти, зокрема Овсянюк-
Бердадіна О.Ф. [7].  

Метою цієї статті є аналіз положень Закону "Про здійс-
нення державних закупівель" (далі – Закон) та зосере-
дження уваги на найсуттєвіших недоліках, які можуть 
створити істотні перешкоди для ефективного державного 
фінансового контролю у сфері державних закупівель. 

1 червня 2010 року Верховною Радою України було 
прийнято новий Закон України "Про здійснення держав-
них закупівель" №2289-VI, який є завершенням багато-
річної роботи над законопроектом №2263-1 від 
12.05.2008 року. Процедура державних закупівель дав-
но потребувала законодавчого врегулювання, адже її 
регулювання підзаконним нормативно-правовим актом 
(Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2008 року N921 "Про затвердження Положення про за-
купівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти") су-
перечило п.8 ч.1 статті 92 Конституції України.  

Проте, прийняття Верховною Радою України нового 
Закону "Про здійснення державних закупівель" неза-
служено було позбавлено серйозної уваги як засобів 
масової інформації, так і уваги наукових кіл. Можна бу-
ло б припустити, що таке загальне мовчазне схвалення 
відбулося завдяки ідеальному врегулюванню відповід-
них суспільних відносин. Проте, досліджуючи новий 
Закон на предмет створення умов для ефективного 
державного фінансового контролю у сфері державних 
закупівель, можна говорити про наявність у ньому до-
статньо великої кількості недоліків. 

Зокрема, пункт 3 статті 2 Закону передбачає, що дія 
Закону не поширюється на випадки, якщо предметом 
закупівлі є товари і послуги, пов'язані з розробленням 
дизайну, виготовленням захищеного паперу, послуги, 
закупівля яких здійснюється державними банками та 
банками, в капіталізації яких взяла участь держава, 
послуги, необхідні для обслуговування і погашення 
державного боргу (наприклад, консультації, юридичний 
супровід), товари, роботи і послуги, закупівля яких здій-
снюється замовниками, розташованими за межами 
України (наприклад, дипломатичними представництва-
ми України), товари, роботи і послуги, закупівля яких 
здійснюється для підготовки і проведення виборів та 
референдумів в Україні тощо. При цьому, незрозуміло, 
за якими критеріями цей перелік визначено і немає жо-
дного його обґрунтування. У такий спосіб зі сфери дії 
цього Закону виводяться величезні обсяги бюджетних 
коштів. Це не тільки не сприяє створенню конкурентно-
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го середовища у сфері державних закупівель та забез-
печенню раціонального та ефективного використання 
державних коштів, тобто досягненню основної мети, 
закріпленої в преамбулі цього Закону, та реалізації ви-
мог Закону України "Про захист економічної конкурен-
ції", а і робить неможливим ефективний державний фі-
нансовий контроль за закупівлями, відносини щодо 
яких не входять до предмету регулювання єдиного ко-
дифікованого Закону, а регулювання яких буде розпо-
рошене у різних нормативно-правових актах та здійс-
нюватиметься по-різному. На цю наукову проблему 
звертає увагу і Савченко Л.А., яка зазначає, що для 
ефективного використання можливостей фінансового 
контролю при виконанні поставлених перед ним за-
вдань вагомого значення набуває реалізація контроль-
ної діяльності, яка повинна проводитися відповідно до 
чітко визначених етапів, детальна регламентація яких у 
законодавстві створить правові гарантії дотримання 
прав та інтересів його учасників [6]. 

Пункт 4 статті 2 Закону передбачає величезний пе-
релік товарів робіт та послуг, особливості закупівлі яких 
регулюються окремими законами України. У такий спо-
сіб замість єдиного законодавчого акту у сфері здійс-
нення державних закупівель передбачається створення 
величезної кількості спеціалізованих законів, що може 
призвести до виникнення серйозних колізій у законо-
давстві. По-перше, до кожного з таких спеціальних за-
конів будуть вноситись зміни, які, як показує практика, 
рідко узгоджуються з іншими законодавчими актами. 
По-друге, різноманіття законів виключає можливість 
реалізувати принцип єдиного підходу у правовому ре-
гулюванні здійснення державних закупівель. 

Відповідно до ч.1 ст. 8 Закону до основних функцій 
Уповноваженого органу у сфері державних закупівель 
(Міністерства економіки України) віднесено погодження 
застосування процедури закупівлі в одного учасника, а 
затвердження Порядку погодження застосування про-
цедури закупівлі в одного учасника делеговано Кабіне-
ту Міністрів України (абзац 17 ч.1 ст. 39 Закону). Зазна-
чені положення суперечать рішенню Конституційного 
Суду України від 9 жовтня 2008 року у справі №22-
рп/2008. Як випливає з пункту 3.3 мотивувальної части-
ни вказаного Рішення Конституційного Суду України, 
дозволяючи врегульовувати порядок здійснення дер-
жавних закупівель підзаконним актом, Верховна Рада 
України делегує "власні, визначені Конституцією Украї-
ни, повноваження щодо встановлення правил конкуре-
нції у сфері здійснення закупівель товарів, робіт і по-
слуг за державні кошти, проте, право делегування за-
конодавчої функції парламентом іншому органу влади 
Конституцією України не передбачено, у цьому випадку 
Верховна Рада України порушила вимоги частини дру-
гої статті 19 Конституції України". Таким чином, порядок 
та умови здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 
повинні встановлюватися виключно законом. Особли-
вого занепокоєння це положення викликає з тієї причи-
ни, що масштаби державних закупівель на неконкурен-
тній основі вражають: у 2009 році з 200 млрд. гривень 
загальної суми державних закупівель лише 76 млрд. 
гривень було витрачено через відкриті тендери. Таким 
чином, 2/3 державних закупівель відбуваються за про-
цедурами з обмеженою участю або через закупівлі у 
одного учасника. На таких процедурах втрати держав-
ного бюджету іноді досягають величезних показників, а 
суми закупівель часто вимірюються мільярдами гри-
вень за одну закупівлю. Ефективність державного фі-
нансового контролю та можливість повернення неза-
конно витрачених коштів серйозно залежать від якості 

та детальності законодавчого врегулювання процедур 
державних закупівель. Проте, за нормами нового Зако-
ну, Уповноважений орган буде надавати погодження на 
закупівлі у одного учасника і, таким чином, опосередко-
вано розпоряджатися величезними коштами. Крім того, 
в порушення норм Конституції України Закон надає Ка-
бінету Міністрів України занадто широкі повноваження, 
що відкриває можливості для зловживань та корупції. 
Така концепція порушує також і наукові принципи. Так, 
не можна не погодитись з думкою Омарова А.М., який 
вважає, що ключовою функцією організації у фінансо-
вому контролі є забезпечення динамічної рівноваги 
внутрішніх процесів системи [8]. Проте, як бачимо, ні 
про яку рівновагу не можна говорити, якщо повнова-
ження у сферах організації, проведення та контролю за 
державними закупівлями віддані до обмеженого, вузь-
кого кола державних органів та не передбачають взає-
моконтроль та баланс. 

Пункт 19 статті 1 Закону визначає Антимонопольний 
комітет України органом оскарження та надає йому ши-
рокі повноваження щодо розв'язання конфліктів у сфері 
здійснення державних закупівель. Надання таких пов-
новажень замість судової гілки влади Антимонополь-
ному комітету України фактично передбачає відро-
дження в Україні колишньої тендерної палати з іншою 
назвою. Як і раніше, орган оскарження має повнова-
ження зупиняти будь-які державні закупівлі шляхом 
призупинення та скасування проведених тендерів. Згід-
но з новим законом легітимність тендерів буде визна-
чати Постійно діюча адміністративна колегія з розгляду 
скарг про порушення законодавства у сфері державних 
закупівель у складі Антимонопольного комітету України, 
що може призвести до зловживань правом оскарження 
та корупційних діянь.  

Відповідно до пункту 3 Статті 8 Закону безпосеред-
ньо законом утворюється "Постійно діюча адміністрати-
вна колегія з розгляду скарг про порушення законодав-
ства у сфері державних закупівель" у складі Антимоно-
польного комітету України, що порушує вимоги частини 
другої статті 19, пункту 15 статті 106 Конституції Украї-
ни в частині реалізації Президентом України конститу-
ційних повноважень утворювати, реорганізовувати та 
ліквідовувати за поданням Прем'єр-міністра України 
міністерства та інші центральні органи виконавчої вла-
ди. Така норма Закону порушує також і важливий науко-
вий принцип форм створення і діяльності державних 
органів, а саме принцип розподілу державної влади на 
три незалежні гілки влади, повноваження яких хоча, без-
перечно, і є взаємопов'язаними, проте в жодному разі не 
повинні перетинатися, конкурувати між собою, а діяль-
ність з реалізації таких повноважень – втручатися або 
обмежувати повноваження та діяльність інших гілок. 

Законом, зокрема, п.3 статті 18, передбачена мож-
ливість для будь-якого учасника або суб'єкта звернення 
відповідно до цього Закону подати скаргу до органу 
оскарження або до суду. Разом з тим, подання скарги 
або звернення до одного із суб'єктів, уповноважених 
відповідно до цього Закону на розгляд скарг, не позба-
вляє права учасника або суб'єкта звернення подати 
скаргу або звернення до іншого суб'єкта, уповноваже-
ного відповідно до цього Закону на розгляд скарг. Та-
ким чином, Закон робить можливим одночасний роз-
гляд однієї і тієї ж скарги одного і того ж суб'єкта звер-
нення двома різними суб'єктами розгляду скарги, однак, 
не містить механізмів розв'язання можливих конфліктів 
у разі прийняття по такій скарзі взаємовиключних рі-
шень. На нашу думку, ця проблема викликана ігнору-
ванням авторами Закону основ науки фінансового пра-
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ва, а саме теорії організації фінансового контролю, ду-
блювання повноважень різними державними органами 
та закладений на законодавчому рівні конфлікт інтере-
сів. Слушною та корисною цьому контексті є наукова 
думка Белухи Н.Т., яка зазначає, що лише упорядкова-
на взаємодія окремих елементів (в тому числі держав-
них органів як суб'єктів фінансового контролю), що пе-
ребувають у функціональній залежності, є ключовою 
складовою організації фінансового контролю [2].  

8 липня 2010 року до цього Закону, а також до Зако-
ну України "Про організацію та проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в 
Україні" були внесені зміни, які стосуються особливос-
тей здійснення державних закупівель під час здійснення 
підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 

Шляхом розширення частини 4 статті 2 Закону, у 
якій закріплено перелік товарів, робіт і послуг, особли-
вості здійснення закупівлі яких визначаються окремими 
законами, передбачено особливу процедуру закупівель 
товарів, робіт і послуг, закупівля яких здійснюється за 
кошти, розпорядником яких є спеціально уповноваже-
ний центральний орган виконавчої влади із забезпе-
чення здійснення заходів з підготовки та проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року 
з футболу, а також закупівель, які здійснюються за 
Державною цільовою програмою підготовки та прове-
дення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу.  

Пункт 1 Статті 51 Закону України "Про організацію та 
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу в Україні" передбачає, що "закупі-
вля товарів, робіт і послуг за кошти, розпорядником 
яких є спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з 
підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для виконання 
завдань і заходів Державної цільової програми підгото-
вки та проведення в Україні фінальної частини чемпіо-
нату Європи 2012 року з футболу, може здійснюватися 
за процедурою закупівлі в одного учасника без пого-
дження з Уповноваженим органом у сфері державних 
закупівель, відповідно до якої замовник укладає договір 
про закупівлю з учасником після проведення з ним пе-
реговорів. При цьому, як у зазначеному Законі, так і у 
пояснювальній записці до законопроекту, відсутні будь-
які пояснення та/або обґрунтування позиції з приводу 
доцільності запровадження процедури закупівель в 
одного учасника та здійснення її застосування без по-
годжень. Такі норми Закону порушують не тільки здоро-
вий глузд, а і основоположні наукові принципи фінансо-
вого контролю. Так, Кадькаленко С.Т. звертає увагу, що 
фінансовий контроль спрямований на забезпечення 
законності, фінансової дисципліни і раціональності під 
час використання грошових фондів держави [3]. Проте, 
про яку дисципліну можна говорити, якщо на суб'єктів 
державних закупівель не покладено обов'язок дотриму-
ватись жорстких законодавчо врегульованих процедур, 
державні закупівлі здійснюються за непрозорими неко-

нкурентними процедурами, а раціональність таких за-
купівель є під питанням. 

Крім того, стаття 39 Закону, яка регулює порядок за-
стосування процедури закупівлі у одного учасника, міс-
тить вичерпний перелік випадків, в яких допускається 
застосування такої процедури, тоді як, виходячи з норм 
спеціального закону, процедура закупівлі у одного уча-
сника не тільки не погоджується з Уповноваженим ор-
ганом у сфері державних закупівель, а і здійснюється 
при здійсненні закупівель будь-яких товарів, робіт або 
послуг незалежно від наявності конкуренції на ринку 
таких товарів, робіт або послуг. Запровадження механі-
змів здійснення державних закупівель без будь-яких 
конкурентних процедур порушує принципи державних 
закупівель, зокрема, основоположний принцип добро-
совісної конкуренції, закріплений у ст. 3 Закону, та ос-
новну мету законодавства у цій сфері. 

На підставі вищевикладеного, можна констатувати, 
що з прийняттям нового Закону "Про здійснення держа-
вних закупівель" можливість ефективного державного 
фінансового контролю послаблена через наявність ве-
ликої кількості прогалин, які можуть, і з високою вірогід-
ністю будуть, використовуватись для корупції та не-
ефективного витрачання державних коштів. Як наслі-
док, загальні втрати державних коштів від прийнятого 
Закону можуть істотно зрости. Встановлена процедура 
державних закупівель врегульована з великою кількістю 
порушень вимог Конституції та законів України. У зв'яз-
ку з цим, зазначений Закон потребує внесення до нього 
істотних змін з метою забезпечення державних та сус-
пільних інтересів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ "КЛІМАТ" В ЕКОЛОГО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 

 
Проаналізовано теоретичні та нормативно-правові підходи до визначення поняття "клімат" з метою обґрунту-

вання місця у системі об'єктів екологічного права та розробки відповідного еколого-правового регулювання.  
Ключові слова: клімат; кліматична система; навколишнє природне середовище; еколого-правове регулювання; 

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату. 

Проанализированы теоретические и нормативно-правовые подходы к определению понятия "климат" с целью 
обоснования его места в системе объектов экологического права и разработки соответствующего эколого-
правового регулирования.  

Ключевые слова: климат; климатическая система; окружающая природная среда; эколого-правовое регулирова-
ние; Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

The article analyses theoretical and regulatory approaches to the definition of "climate" in order to justify its place within the 
objects of environmental law and to develop appropriate environmental regulation. 

Key words: climate; climate system; environment; environmental and legal regulation; United Nations Framework Convention 
on Climate Change.  

 
Правове регулювання впливів діяльності на клімат є 

важливою умовою сталого розвитку суспільства [3] та 
пріоритетним завданням стратегії державної екологіч-
ної політики України [17]. Специфіка правового регулю-
вання впливів на клімат детермінована змістом, який 
вкладається у поняття "клімат" на даному етапі суспі-
льної свідомості, адже за словами видатного науковця 
В.І. Вернадського, "поняття – річ навідміну від поняття – 
слова різко змінює свій зміст із історичним плином часу, 
в різних стадіях наукового мислення" [22, с. 32]. 

Доктринальні джерела свідчать про дискусійність 
питання щодо самостійної ідентифікації клімату в сис-
темі об'єктів екологічного права [1, с. 15; 4, с. 166 – 168; 
6, с. 532; 10, с. 14; 11, с. 4; 20, с. 46], що зумовлено від-
сутністю законодавчого визначення цього поняття. 
Етимологічне, історичне, природничонаукове, легальне 
тлумачення свідчать про поліаспектність поняття кліма-
ту, що змушує проаналізувати підходи до його визна-
чення іншими науками на предмет їх придатності для 
відповідного законодавчого регулювання.  

Термін "клімат" походить від грецького слова "klima", 
"klimatos" ("нахил") і буквально означає кут нахилу зем-
ної поверхні до сонячних променів. Вважається, що в 
науковий обіг цей термін вперше введено древньогре-
цьким астрономом Гіпархом Нікейським (190 – 120 р. до 
н.е.), який поділив земну поверхню на п'ять регіонів, у 
відповідності з нахилом сонячних променів до неї, і на-
звав їх окремими кліматичними зонами [2, с. 9].  

Залежно від ступеня "озброєності" науково-
технічними винаходами і відкриттями теорія формуван-
ня клімату розкривала ті якості клімату, які цікавили 
суспільство в міру накопичених знань про навколишнє 
природне середовище і людський вплив на нього. Так, у 
19 столітті розуміння клімату зводилося до так званої 
"середньої погоди" (середніх величин метеорологічних 
елементів) та типових змін режиму погоди [2, с. 11]. 
Відкриття вченими теорії "парникового ефекту", який 
полягає у підвищенні глобальних температур на плане-
ті внаслідок спалювання викопних видів палива, акцен-
тувало кліматологічні дослідження на проблему динамі-
ки клімату під впливом людської діяльності та виклика-
ло потребу в системному осмисленні цього поняття. 

Сучасному поняттю клімату притаманна дуалістична 
природа, яка виявляється у необхідності розрізняти 
клімат у глобальному і регіональному масштабі, роз-
глядаючи його у статиці і динаміці.  

Енциклопедичне визначення глобального клімату 
передбачає, що клімат – це статистичний ансамбль 
станів, які проходить кліматична система (виділено – 
К.П.) атмосфера – океан – суходіл за період декількох 
десятиліть [5, с. 313]. Інші вчені вважають, що клімат – 
це притаманний певній місцевості багаторічний ре-

жим погоди (виділено К.П.), зумовлений сонячною ра-
діацією, її перетворенням у діяльному шарі земної по-
верхні та пов'язаною з нею циркуляцією атмосфери і 
океанів (регіональний клімат) [7, с. 27-28]. Аналогічне 
визначення клімату передбачене на рівні Державного 
стандарту України ДСТУ: 3992-2000 "Кліматологія. Те-
рміни та визначення основних понять" [8].  

Генетичний територіально-просторовий зв'язок із 
певною місцевістю дозволяє розглядати клімат через 
сукупність фізико-географічних і фізико-хімічних ознак 
природного середовища: атмосферного повітря (тем-
ператури, вологості повітря, кількості опадів, снігового 
покриву, атмосферного тиску, швидкості руху повітря-
них мас і т.д.), особливостей рельєфу, ґрунтового по-
криву, біологічного різноманіття, наявності водних об'-
єктів, тощо. Наявність прямих і зворотних зв'язків з усі-
ма природними оболонками планети – біосферою, ат-
мосферою, геосферою, гідросферою, кріосферою – які 
у такому значенні є ланками кліматичної системи, свід-
чить про інтегруюче значення клімату для навколиш-
нього природного середовища. 

На підставі зазначеного можна стверджувати про те, 
що клімат відповідає таким основним ознакам, як: при-
родне походження, нерозривний екологічний зв'язок із 
навколишнім природним середовищем, життєзабезпечу-
вальне значення для життя і здоров'я людини, що в еко-
лого-правовій доктрині вважаються традиційними під-
ставами для віднесення природного об'єкта до системи 
об'єктів еколого-правової охорони [1, с. 16; 9, с. 28].  

Для юридичної ідентифікації клімату має значення йо-
го державний облік і фіксація у Кадастрі з клімату України, 
який розробляється відповідно до Кліматичної програми 
України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України №650 від 28.06.1997р. [16], та Національному 
кадастрі антропогенних викидів та абсорбції парникових 
газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни № 554 від 21.04.2006р., що є частиною національної 
системи оцінки впливів діяльності на клімат [15].  

Разом з тим, поняття клімату становить собою сус-
пільний і законодавчий інтерес не стільки в якості син-
тетичної категорії, скільки у значенні опосередкованих 
ним правових зв'язків, сформованих відповідним нор-
мативно-правовим регулюванням поведінки суб'єктів 
суспільних відносин щодо впливів діяльності на клімат. 
У зв'язку з цим доцільно провести юридичний аналіз 
стану чинного законодавства у цій сфері.  

Слід констатувати, що спеціальний закон, поклика-
ний до комплексного правового регулювання та охоро-
ни клімату в Україні відсутній, а Закон України "Про 
охорону навколишнього природного середовища" 
№ 1264-ХІІ в ред. від 02.12.2010р. не містить спеціаль-
них положень щодо впливів діяльності на клімат і ви-
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значення поняття "клімат" зокрема [19]. Відповідно до 
ст. 16 Закону України "Про охорону атмосферного пові-
тря" №2707-12 у ред. від 02.12.2010р. правове регулю-
вання впливів на погоду та клімат здійснюється в рам-
ках правової охорони атмосферного повітря [18].  

Легальне тлумачення клімату ускладнене відсутніс-
тю інтерпретації цього поняття у Рамковій конвенції 
ООН про зміну клімату, навідміну від наявного визна-
чення семантично подібного поняття "кліматична сис-
тема" [21]. Показово, що назва Конвенції говорить не 
про зміну кліматичної системи, а про зміну клімату, чим 
вказує на відмінність розглядуваних понять.  

Відповідно до роз'яснення Міжурядової групи експе-
ртів зі зміни клімату, клімат у вузькому розумінні цього 
слова звичайно визначається як "середній режим пого-
ди" або, у більш суворому розумінні, як статистичний 
опис середньої величини та змінності відповідних кіль-
кісних параметрів протягом періоду часу, який може 
коливатися від декількох місяців до тисяч або мільйонів 
років, а в широкому розумінні клімат представляє со-
бою стан кліматичної системи, у тому числі її статисти-
чний опис [12, с. 80].  

Однак, таке офіційне тлумачення не робить суттє-
вої відмінності між погодою і кліматом, що позбавляє 
останнє адекватного нормативно-правового закріп-
лення. Як справедливо відмічають дослідники, клімат 
– це не результат погоди, а її причина, і "ця невідпові-
дність причинно-наслідкового зв'язку у визначенні клі-
мату блокує шлях до подальшої розробки проблем 
зміни клімату" [23].   

Варто додати, що поняття "погода" означає фізич-
ний стан атмосфери в конкретний проміжок часу, є мит-
тєвим станом [13], тоді як клімат є результатом взаємо-
дії всіх природних оболонок землі і розглядається в 
рамках декількох десятиліть. Про різницю між погодою і 
кліматом також свідчать відмінності у кліматичному та 
метеорологічному прогнозуванні [24], розмежування 
метеорології та кліматології як окремих наук. 

На противагу вказаному, чинне законодавство Украї-
ни включає до сфери правового регулювання діяльності, 
що впливає на клімат, правові норми щодо штучної зміни 
атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях 
[14, 18], що слугує підставою для невиправданого обме-
ження предмета правового регулювання впливів діяль-
ності на клімат окремим напрямком правової охорони 
атмосферного повітря, як закріплено у ст. 16 Закону 
України "Про охорону атмосферного повітря" [18], або ж 
цілковитого заперечення можливості самостійної об'єк-
тивації клімату в еколого-правовому регулюванні, про що 
стверджується у науковій літературі [11, с. 4; 20, с. 9, 46].  

На підставі зазначеного, вузьке визначення клімату 
через поняття "середньої погоди" видається сумнівним 
з точки зору достатності наведених у ньому характери-
стик для комплексного правового регулювання питання 
впливів діяльності на клімат.  

Таким чином, у загальному (глобальному) розумінні 
клімат – це стан кліматичної системи, що проявляється 
у процесах взаємодії щодо передачі енергії між всіма 
природними компонентами навколишнього середови-
ща. При цьому, терміном "кліматична система" позна-
чено сукупність основних природних оболонок планети 
Земля як цілісного природного об'єкта у глобальному 
значенні, який підлягає зміні під впливами людської 
діяльності у відношенні "людина – природа". 

Контекстуальне тлумачення Конвенції вказує на те, 
що захист кліматичної системи виступає кінцевою ме-
тою правового регулювання, а правове регулювання 
впливів діяльності на клімат – засобом для досягнення 
цієї мети. Тому юридичний інтерес становить не власне 

клімат як такий, а забезпечена ним природна рівновага 
кліматичної системи у тій мірі, в якій вона здатна під-
тримувати безпечне, якісне та стабільне навколишнє 
природне середовище з метою гарантування безпеки 
життєдіяльності та сталого розвитку людства.  

Екологічне значення кліматичної системи слугує 
підставою для встановлення приналежності останньої 
до категорії об'єктів еколого-правової охорони як уосо-
блення блага нинішнього і майбутніх поколінь, що мож-
ливо лише шляхом комплексного правового регулю-
вання впливів діяльності на клімат у відповідності зі 
спільною, але диференційованою відповідальністю і 
можливостями.  

Отже, в еколого-правовому аспекті клімат необхідно 
розглядати як цілісну сукупність (систему) природних 
умов і процесів, що полягають у безперервній взаємо-
дії, обміні та розподілі енергії між природними об'єкта-
ми та підлягають правовій охороні в якості умови, дже-
рела та ознаки безпечного, стабільного і якісного на-
вколишнього природного середовища – інтегрованого 
об'єкта екологічного права.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

Стаття присвячена дослідженню окремих теоретико-правових аспектів екологічного страхування. На підставі 
аналізу законодавства, із урахуванням існуючих науково – теоретичних підходів автором зроблено спробу визначити 
межі екологічного страхування як правового явища. 

Ключові слова: екологічне страхування, екологічний ризик, страхування відповідальності, шкода. 

Статья посвящена исследованию отдельных теоретико-правовых аспектов экологического страхования. На ос-
нове анализа законодательства, учитывая существующие научно-теоретические подходы, автор попытался опре-
делить границы экологического страхования как правовой категории. 

Ключевые слова: экологическое страхование, экологический риск, страхование ответственности. 

The article is dealing with the research of judiciary theoretic aspects of ecological insurance. Basing on the legislation analyses 
and considering the current principled approaches the author determines the limits of ecological insurance as legal category. 

Key terms: ecological insurance, ecological risk, liability insurance. 
 
Екологічне страхування є важливим елементом еко-

номіко-правового механізму охорони навколишнього 
природного середовища та забезпечення екологічної 
безпеки. Про необхідність його запровадження і розвит-
ку йдеться у багатьох нормативно-правових актах сьо-
годення. Однак, незважаючи на всі спроби створити 
достатнє законодавче підґрунтя для ефективного фун-
кціонування відповідного правового інституту, законо-
давство у даній сфері характеризується відсутністю 
чіткого поняття "екологічне страхування", невизначеніс-
тю ознак та меж цього явища, відсутністю системності в 
частині співвідношення окремих його видів. 

У якості прикладу колізії правових норм, присвяче-
них окремим питанням екологічного страхування, мож-
на навести положення, передбачені Основними заса-
дами (стратегією) державної екологічної політики Укра-
їни на період до 2020 року, затвердженими Законом 
України від 21 грудня 2010 року № 2818- VI [6], та Зако-
ном України "Про охорону навколишнього природного 
середовища" від 25 червня 1991 року № 1264-XII [4]. 

Згідно з розділом 4 Основних засад (стратегії) держа-
вної екологічної політики України на період до 2020 року 
екологічне страхування віднесено до основних інстру-
ментів реалізації національної екологічної політики, а 
розвиток відповідної нормативно-правової бази визна-
но одним із завдань, спрямованих на досягнення стра-
тегічної цілі – безпечного для здоров'я людини стану 
навколишнього природного середовища (розділ 3).  

У той же час, привертає увагу та обставина, що від-
повідно до п. 4.6. цього документу екологічне страху-
вання визнається лише одним із видів страхування ци-
вільної відповідальності власників або користувачів 
об'єктів підвищеної екологічної небезпеки у зв'язку з 
ймовірним аварійним забрудненням ними навколиш-
нього природного середовища та спричиненням шкоди 
життєво важливим інтересам третіх осіб.  

Очевидно, що таке визначення суперечить поло-
женням базового у відповідній сфері Закону України 
"Про охорону навколишнього природного середовища", 
згідно зі статтею 49 якого екологічним страхуванням є 
добровільне і обов'язкове державне страхування гро-
мадян та їх майна, майна і доходів підприємств, уста-
нов і організацій на випадок шкоди, заподіяної внаслі-
док забруднення навколишнього природного середо-
вища та погіршення якості природних ресурсів".  

Основна відмінність полягає у тому, що за логікою 
Закону "Про охорону навколишнього природного сере-
довища" межі екологічного страхування розуміються 
ширше, ніж страхування цивільної відповідальності вла-
сників або користувачів об'єктів підвищеної екологічної 
небезпеки. На підставі ст. 49 до екологічних видів стра-
хування зараховуються також особисте і майнове стра-
хування, що здійснюється на випадок негативних змін у 
навколишньому природному середовищі, передбачено 
добровільну і обов'язкову форми його запровадження.  

Водночас важливим є те, що відповідно до такого 
підходу передбачено і значно ширше коло страхових 
ризиків. Це випливає з того, що єдина по суті спеціаль-
на ознака екологічного страхування відповідно до Зако-
ну України "Про охорону навколишнього природного 
середовища" полягає у тому, що воно здійснюється на 
випадок шкоди, заподіяної внаслідок забруднення на-
вколишнього природного середовища та погіршення 
якості природних ресурсів. Причинами такої шкоди мо-
жуть бути як аварії при здійснення діяльності, пов'яза-
ної з підвищеною екологічною небезпекою, так і інші 
події, передусім – стихійні природні явища. Іншими сло-
вами, коло страхових ризиків у даному випадку не об-
межується техногенними ризиками, а характеризується 
поєднанням екологічних ризиків природного та природ-
но-техногенного походження. 

До цього варто додати, що відповідно до Закону 
України "Про страхування" від 7 березня 1996 р. № 85-
96/ВР [5] страхування цивільної відповідальності влас-
ників або користувачів об'єктів підвищеної екологічної 
небезпеки є далеко не єдиним видом обов'язкового 
страхування відповідальності на випадок реалізації 
екологічних ризиків.  

Дійсно, згідно з п. 14 ст.7 Закону "Про страхування" 
до обов'язкових видів страхування віднесено "страху-
ванням цивільної відповідальності суб'єктів господарю-
вання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та 
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господар-
ська діяльність на яких може призвести до аварій еко-
логічного та санітарно-епідеміологічного характеру". 
Але поряд з цим до обов'язкових видів страхування 
включено також і інші види, які за ознакою – "здійсню-
ються на випадок шкоди, заподіяної внаслідок забруд-
нення навколишнього природного середовища та погі-
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ршення якості природних ресурсів" – можна віднести до 
екологічних. Йдеться, зокрема, про "страхування відпо-
відальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів 
на випадок настання негативних наслідків при переве-
зенні небезпечних вантажів" (п. 26 ст. 7); "страхування 
відповідальності експортера та особи, яка відповідає за 
утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо 
відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоро-
в'ю людини, власності та навколишньому природному 
середовищу під час транскордонного перевезення та 
утилізації (видалення) небезпечних відходів" (п. 20 
ст. 7); "страхування цивільної відповідальності інвесто-
ра, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю 
людей, за угодою про розподіл продукції" (п. 15 ст. 7); 
"страхування цивільної відповідальності суб'єктів гос-
подарювання за шкоду, яку може бути заподіяно до-
вкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та засто-
сування пестицидів і агрохімікатів" ( п. 41 ст. 7) та інші.  

При цьому слід відмітити, що навіть контроль за на-
явністю та правильністю укладення договорів щодо де-
яких із перелічених видів страхування віднесено на сьо-
годні до повноважень органів державного управління, що 
діють у складі Мінприроди. Зокрема, Держекоінспекція 
має право контролювати наявність та правильність 
укладення договорів не тільки "обов'язкового страхуван-
ня цивільної відповідальності суб'єктів господарювання 
за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок пожеж та 
аварій на об'єктах підвищеної небезпеки", але й догово-
рів "страхування відповідальності суб'єктів перевезення 
небезпечних вантажів, експортерів та осіб, які відповіда-
ють за утилізацію (видалення) небезпечних відходів" 
[19]. До повноважень Державної екологічної інспекції в 
областях, містах Києві та Севастополі [18], Державної 
екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-
Західного регіону Чорного моря [17], Державної екологіч-
ної інспекції Азовського моря [16] поряд із вже зазначе-
ними віднесено також контроль за наявністю та прави-
льністю договорів "обов'язкового страхування відповіда-
льності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів".  

З цих позицій, визначення екологічного страхування, 
передбачене Основними засадами (стратегією) держа-
вної екологічної політики України на період до 2020 ро-
ку є, на думку автора, невиправдано обмеженим порів-
няно з позицією Закону "Про охорону навколишнього 
природного середовища". 

Із урахуванням того, що подібний підхід є пошире-
ним також і у спеціальній науковій літературі [15, с.91-
95; 8, с.3; 9, с.71; 7, с.170; 12, с.57], на користь своєї 
позиції зазначимо наступне: 

1. Обмеження поняття "екологічне страхування" лише 
страхуванням відповідальності підприємств – джерел 
підвищеної екологічної небезпеки, є невиправданим з 
точки зору логіки. Критерієм, за яким екологічне страху-
вання принципово виокремлюється у системі страхових 
правовідносин є рід небезпек – екологічний ризик, на 
випадок реалізації якого здійснюється даний вид страху-
вання [22, с.84-88]. Згадаємо, що класифікація вважаєть-
ся побудованою правильно лише за умови використання 
при одному і тому ж поділі одного і того ж критерію [20, 
с.42]. Тому обмеження обсягу поняття "екологічне стра-
хування" лише страхуванням відповідальності є безпідс-
тавним, а формулювання "екологічне страхування – це 
страхування цивільної відповідальності…" – нелогічним. 
У цьому випадку має місце одночасне обрання у якості 
критеріїв класифікації абсолютно різних за своєю приро-
дою істотних складових страхування. 

Однак, класифікація страхування із використанням у 
якості критерію страхового ризику, не відкидає можли-
вості другорядного поділу екологічного страхування в 

залежності від майнових інтересів – на екологічне май-
нове страхування, екологічне особисте страхування, 
екологічне страхування відповідальності. 

2. Деякі автори вважають, що принципова перевага 
встановлення страхового захисту майнових прав шля-
хом запровадження екологічного страхування відпові-
дальності полягає у тому, що лише в цьому випадку 
відбувається персоніфікація забруднювача та реципієн-
та. Таким чином відбувається реалізація принципу "за-
бруднювач платить"… в майновому та особистому 
страхуванні на випадок забруднення навколишнього 
природного середовища вклад окремого забруднювача 
не виділяється [15, с.91-95; 14, с.19].  

З цим важко не погодитись, але при екологічному 
майновому та особистому страхуванні персоніфікація 
забруднювача та реалізація принципу "забруднювач 
платить" можлива шляхом регресу страховика після 
виплати ним страхового відшкодування до заподіювача 
шкоди. Так, відповідно до ст. 993 Цивільного Кодексу 
України до страховика, який виплатив страхове відшко-
дування за договором майнового страхування, у межах 
фактичних витрат переходить право вимоги, яке стра-
хувальник або інша особа, що одержала страхове від-
шкодування, має до особи, відповідальної за збитки. 
При цьому, як справедливо зазначає В.М. Яковлев, 
регресна вимога виступає не тільки у якості звичайної 
вимоги, що витікає з факту платежу за третю особу, але 
й у якості невідворотної необхідності доведення відпо-
відальності за порушення делікту до винної особи (ку-
рсив – Т.Ш.) [23, с.272-274], правового засобу, що до-
зволяє реалізувати у страхуванні принцип відшкоду-
вання шкоди її заподіювачем [13, с.41]. 

Загальне співвідношення страхових, деліктних та ре-
гресних правовідносин полягає у тому, що при настанні 
страхового випадку за договором екологічного страху-
вання обов'язок страховика по виплаті страхового від-
шкодування виникає одночасно із обов'язком забрудню-
вача по відшкодуванню шкоди; виплата ж страхового 
відшкодування є підставою припинення страхових пра-
вовідносин та юридичним фактом, що в свою чергу, ви-
ступає підставою виникнення регресного зобов'язання. 
Таким чином, взаємодія правовідносин екологічного 
страхування та екологічних правовідносин по відшкоду-
ванню шкоди, відбувається, перш за все, на рівні об'єк-
тивного критерію, наявності реальної шкоди, що є: 1) 
підставою майнової відповідальності; 2) підставою зміни 
правовідносин екологічного страхування, в залежності 
від умов страхового договору в частині визначення стра-
хового випадку. Внаслідок чого, при настанні страхового 
випадку така взаємодія існує також на рівні суб'єктного 
складу: при страхуванні відповідальності, договір якого 
укладається на користь третьої особи, – "страхувальник 
– забруднювач", "вигодонабувач – потерпілий від забру-
днення"; при особистому та майновому екологічному 
страхуванні – "страхувальник – потерпілий від забруд-
нення". Але поряд з цим основна відмінність між екологі-
чним страхуванням та відшкодуванням шкоди, заподія-
ної порушенням законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища полягає у тому, що такі 
правовідносини є абсолютно різними за своїм змістом. 
Таким чином, на наш погляд, можливість реалізації 
принципу "забруднювач платить" не є достатнім аргуме-
нтом на користь обмеження страхового захисту в галузі 
екології страхуванням відповідальності, оскільки майнові 
інтереси третіх осіб (потерпілих) та "доведення відпові-
дальності за порушення делікту" забезпечуються за до-
помогою деліктних та регресних, а не страхових право-
відносин. Останні виступають лише гарантією реалізації 
права на відшкодування відповідної шкоди, що є можли-
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вим шляхом використання різних форм і видів цього 
виду страхування. 

Окрім того, використовуючи загальне співвідношен-
ня страхового, деліктного та регресного зобов'язання, 
можна стверджувати, що правовідносини екологічного 
страхування та правовідносини по відшкодуванню 
шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охо-
рону навколишнього природного середовища, нерозри-
вно пов'язані між собою – вони взаємодіють, перети-
наються, але не поєднуються. Із урахуванням наведе-
ного, дещо неточним видається також визначення еко-
логічного страхування як форми відшкодування шкоди 
здоров'ю людини, заподіяної внаслідок забруднення 
або інших негативних впливів навколишнього природ-
ного середовища [11, с.430; 12, с.49], оскільки право-
відносини екологічного страхування є самостійними і 
характеризуються відносною відокремленістю. 

4. В той же час, екологічне страхування відповіда-
льності має певні обмеження. Загальними ознаками 
страхової події є випадковість і вірогідність. Випадко-
вість означає, що дана подія повинна наступити поза 
волевиявленням страхувальника (вигодонабувача) в 
результаті впливу зовнішніх чинників, а вірогідність 
полягає в тому, що настання такої події можливо у 
майбутньому, але на момент страхування його реальні 
ознаки відсутні. Невідповідність наведеним ознакам 
виключає саму можливість страхування [10, с.10].  

Таким чином: 1) незалежно від виду страхування 
страховий випадок не відбувається, якщо причиною 
події, що потягла несприятливі наслідки, є винні дії 
страхувальника (вигодонабувача); 2) шкода, що стала-
ся внаслідок винних дій з боку страхувальника (вигодо-
набувача), не підлягає страховому відшкодуванню; 
3) страховий захист майнових інтересів у вигляді еколо-
гічного страхування відповідальності можливий лише 
на випадок майнової відповідальності, що настає за 
умови відсутності вини страхувальника, тобто, у випад-
ках, коли шкода заподіюється джерелом підвищеної 
небезпеки, в тому числі при здійсненні екологічно не-
безпечної діяльності (ч. 5 ст. 1187 Цивільного Кодексу 
України – особа, яка здійснює діяльність, що є джере-
лом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шко-
ду, якщо не доведе, що шкоди було завдано внаслідок 
непереборної сили або умислу потерпілого). 

Це означає, що страхувальником в екологічному 
страхуванні відповідальності (до моменту укладення 
договору страхування – заявником) виступає виключно 
особа – суб'єкт господарської діяльності, яка несе від-
повідальність незалежно від вини із урахуванням того, 
що така особа свідомо припускає можливість негатив-
них наслідків для третіх осіб, довкілля, а також можливі 
власні витрати, пов'язані із обов'язком відшкодувати 
шкоду, заподіяну нею внаслідок негативного впливу на 
навколишнє природне середовище.  

На підставі вимоги щодо випадковості настання стра-
хової події, Моткин Г.О. робить висновок, що теорія 
страхової справи, у відповідності до якої страхування 
повинно відшкодовувати шкоду, яка виникла в результаті 
настання екстраординарних або, у крайньому випадку, 
неочікуваних випадкових подій, свідчить на користь по-
криття страховим захистом при екологічному страхуванні 
збитків, заподіяних тільки аварійним забрудненням на-
вколишнього природного середовища [14, с.18-19].  

Але, нагадаємо, що така ознака страхового випадку 
як випадковість пов'язана із відсутністю волевиявлен-
ня щодо певної події саме з боку страхувальника (виго-
донабувача) і, тому, у даному випадку носить суб'єкти-
вний характер. Окрім того, наведений підхід не врахо-
вує можливості покриття екологічним страхуванням 

негативних майнових наслідків інших подій, загальною 
ознакою яких є виникнення незалежно від вольової по-
ведінки осіб і невольовий характер наслідків, зокрема, 
дії непереборної сили.  

На відміну від випадку (події або випадкової дії, яка 
настає не в силу направленої на неї волі особи і проти-
ставляється вині), непереборна сила є зовнішньою по 
відношенню до діяльності особи природною або суспіль-
ною подією. Негативні майнові наслідки, заподіяні вна-
слідок дії непереборної сили (наприклад, стихійних лих) 
протягом багатьох століть покривались страховим захис-
том і по суті є страхуванням екологічних ризиків природ-
ного походження, яке не можна відкидати і на сьогодні.  

Поряд з цим, з точки зору зовнішності впливу, випа-
дковості та вірогідності настання страховим випадком 
може також виступати заподіяння шкоди внаслідок вин-
них дій третіх осіб. Враховуючи суб'єктивний характер 
такої ознаки страхової події, як випадковість настання, 
при екологічному майновому та особистому страху-
ванні страховий випадок вважається таким, що відбув-
ся, страховик сплачує страхове відшкодування, в зале-
жності від того, чи було заподіяння такої шкоди наслід-
ком винних дій страхувальника (у правовідносинах по 
відшкодуванню зазначеної шкоди – потерпілого від 
забруднення), але незалежно від того чи було заподі-
яння шкоди винним з боку третіх осіб (забруднювача). 

Використання страхування не тільки для покриття 
збитків, завданих аварійним забруднення навколишньо-
го природного середовища є досить актуальним на сьо-
годні. Хоча, як свідчить практика, розвиток страхування 
ризиків стихійних подій знаходиться на досить низькому 
рівні. Наприклад, в результаті повені на Західній Україні 
у 2008 році був завданий збиток на суму понад 5 млрд. 
грн., з яких частка страховиків склала близько 40 млн. 
грн.. (менше 1%) [24]. 

5. Основним доводом, що висувається на користь 
запровадження екологічного страхування у вигляді 
страхування відповідальності є те, що страхування від-
повідальності за аварійне забруднення навколишнього 
природного середовища, має на меті забезпечення 
екологічної безпеки, екологічне ж страхування у формі 
майнового страхування, може розглядатись як елемент 
забезпечення екологічної безпеки лише у тому випадку, 
коли воно не схвалює екологічну безвідповідальність 
страховика, у будь-якому випадку компенсуючи його 
збитки [14, с. 19].  

По-перше, при страхуванні власних збитків на випа-
док аварії вимога щодо випадковості страхової події і 
відсутності вини страхувальника розповсюджується так 
само, як і щодо страхування відповідальності. Тому, 
наврядчи можна вести мову про схвалення безвідпові-
дальності. По-друге, як зазначалось вище, майнове 
екологічне страхування може використовуватись у за-
лежності від умов, передбачених страховим договором, 
як на випадок аварії в процесі здійснення екологічно 
небезпечної діяльності так і на випадок погіршення 
екологічної обстановки в результаті дії інших факторів 
природного або техногенного походження.  

6. До цього варто додати, що оскільки екологічний 
ризик виступає системоутворюючим фактором для 
правовідносин екологічного страхування, саме класифі-
кація екологічних страхових ризиків повинна стати ос-
новою для поділу екологічного страхування на окремі 
види. При цьому деяким з них, таким, як наприклад, 
екологічне страхування відповідальності може надава-
тись першочергове значення. Але зумовлено це лише 
тим, що у даному випадку мова йде про підвищений 
порівняно з іншими видами діяльності ступінь екологіч-
ного ризику, і не означає, що такий вид екологічного 
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страхування можна ототожнювати з більш широким 
загальним поняттям "екологічне страхування", таким 
чином обмежуючи його і відкидаючи існування інших 
видів відповідного поняття. У цьому випадку буде мати 
місце не тільки термінологічна неточність, але й пору-
шення системності і, як наслідок, виникнуть прогалини у 
правовому регулюванні. 

Отже, для відмежування екологічного страхування 
від інших видів страхування та поділу його на окремі 
види набуває значення ідентифікація екологічних ризи-
ків як основа такого відмежування та класифікації.  

У науковій літературі зазначається, що екологічний 
ризик є різновидом більш широкої категорії ризику та 
може бути представлений у вигляді формули його рів-
ності сумі ризиків для людини (на мікрорівні) і суспільс-
тва (на макрорівні), довкілля і природи в цілому [2; с.62-
69]. Такий вид ризику відрізняється за джерелом похо-
дження, оскільки є ризиком настання негативних нас-
лідків, які можуть статися через погіршення якості на-
вколишнього природного середовища [21, с.31].  

Використовуючи ці положення у якості аксіом, спро-
буємо визначити особливості екологічного ризику як 
основної категорії екологічного страхування. Перш за 
все, розглянемо екологічний ризик як явище динамічне, 
що відображається в системі "суспільство-природа" і 
передбачає наступну послідовність: 

1. Екологічний ризик – це, по-перше, техногенний 
(зовнішній) вплив, що відбувається як в результаті ава-
рії при здійсненні екологічно небезпечної діяльності 
(випадок), так і внаслідок умисних або необережних дій 
(злочини, правопорушення); по-друге, вплив внутрішніх 
факторів природного походження; по-третє, вплив, 
природно-техногенного характеру на стан навколиш-
нього природного середовища, що ймовірно може при-
звести до зміни його якості. 

2. Екологічний ризик – це якісно змінене навколишнє 
природне середовище як наслідок техногенного та/або 
природного впливу, що поряд із зазначеними фактора-
ми є джерелом його походження. 

3. Екологічний ризик – це вплив якісно зміненого на-
вколишнього природного середовища – заподіяння шко-
ди життю та/або здоров'ю людини, знищення або пошко-
дження майна, спричинення інших негативних наслідків – 
реалізація екологічного ризику (настання ризикового 
випадку або реальної екологічної небезпеки). 

Отже, ризик, який у соціально-філософському розу-
мінні передбачає невизначеність, наявність джерела 
походження (як сукупності умов), можливість спричинен-
ня певних наслідків [1; с.16-31], присутній на усіх етапах 
наведеної послідовності. У даному випадку вплив зазна-
чених факторів та якісно зміненого навколишнього при-
родного середовища є можливим (мірою можливості є 
вірогідність) або дійсним, а наслідки такого впливу, що 
виражаються, в тому числі, і у заподіянні шкоди, можуть 
бути випадковими (випадковість визначається з точки 
зору можливості причинно-наслідкового зв'язку [3, с.133-
136]) або необхідними. Структура екологічного ризику 
ускладнюється також тим, що система "суспільство-
природа" не обмежується зв'язками, представленими у 
такій послідовності, а характеризується складним типом 
причинно-наслідкових зв'язків – взаємодією. 

Можливість заподіяння шкоди життю та/або здоро-
в'ю людини, знищення або пошкодження майна, інших 
негативних наслідків в результаті впливу якісно зміне-
ного навколишнього природного середовища у якості 
зворотньої реакції визначає суспільну потребу щодо 
запобігання: 

по-перше, негативному впливу зазначених факторів 
на навколишнє природне середовище, в тому числі 
шляхом запровадження екологічного страхування; 

по-друге, впливу якісно зміненого навколишнього 
природного середовища на людину, що також є можли-
вим шляхом запровадження екологічного страхування. 

Значення наведеної послідовності для екологічного 
страхування полягає також у тому, що чітке відмежу-
вання екологічного ризику від інших видів ризику до-
зволить встановити критерії та ознаки страхового ризи-
ку, страхового інтересу, страхового випадку в екологіч-
ному страхуванні.  

З огляду на вищенаведене важливо відмітити, що на-
стання страхового випадку, як реалізація страхового 
екологічного ризику, відбувається лише за умови наяв-
ності реальної шкоди та причинно-наслідкового зв'язку:  

1) при особистому та майновому екологічному 
страхуванні – між 1) якісно зміненим станом навколиш-
нього природного середовища та 2) шкодою, заподія-
ною погіршенням стану здоров'я людини або втратою 
та пошкодженням майна; 

2) при екологічному страхуванні відповідальності – 
між 1) проявом техногенного впливу, 2) якісно зміненим 
навколишнім природним середовищем і 3) шкодою, 
заподіяною погіршенням стану здоров'я людини або 
втратою та пошкодженням майна.  

На підставі цього, можна зробити висновок, що оскі-
льки навколишнє природне середовище виступає у яко-
сті джерела походження екологічного ризику, можли-
вість екологічного страхування виключається: 

по-перше, на випадок заподіяння шкоди життю, здо-
ров'ю, майну, в тому числі внаслідок здійснення еколо-
гічно небезпечної діяльності, безпосередньо, тобто, без 
урахування зміни якісного стану навколишнього при-
родного середовища або його складових як об'єкту 
впливу техногенного або природного походження або 
джерела негативного впливу; 

по-друге, при відсутності причинно-наслідкового зв'я-
зку між станом навколишнього природного середовища 
та наявністю шкоди здоров'ю людини, втратою або по-
шкодженням майна, іншими негативними наслідками. 

У цьому полягає основна відмінність екологічного 
страхування від інших видів страхування, зокрема, ме-
дичного, страхування від нещасних випадків, майново-
го, страхування цивільної відповідальності тощо. 
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН 

 
Стаття присвячена господарсько-правовій відповідальності, як одному з різновидів юридичної відповідальності. 

Автор в межах цієї статті досліджує господарсько-правову відповідальність, як наукове поняття, правовий засіб, 
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санкціями, юридичним обов'язком, інститутами права. 
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Господарсько-правова відповідальність – багато-

значне поняття, що відіграє важливу роль у механізмі 
правового регулювання господарських відносин. В 
юридичній літературі господарсько-правова відповіда-
льність була предметом дослідження багатьох науко-
вців і практиків: О.М. Вінник, В.К. Мамутова, Б.І. Пугін-
ського, В.С. Щербини та інших, але окремі питання ре-
алізації механізму відповідальності не втратили своєї 
дискусійності.  

Не однозначне ставлення науковців та практиків до 
цього правового інституту обумовлено різноманітністю 
форм господарсько-правової відповідальності, функці-
ями, що покладаються на цей правовий засіб в механі-
змі правового регулювання господарських відносин.  

Метою цієї публікаціє є виявлення сутності та 
ознак господарсько-правової відповідальності, дослі-
дження різнопланових аспектів її прояву в механізмі 
правового регулювання господарських відносин. 

Предмет статті становить господарсько-правова 
відповідальність, як наукове поняття, та правовий засіб 
впливу на економічні інтереси правопорушника, що по-
сідає провідне місце у забезпеченні господарського 
правопорядку.  

Відсутність на протязі багатьох років нормативної 
дефініції господарсько-правової відповідальності зумо-
вило виникнення численних концепцій, в яких ставиться 
акцент на різних аспектах даного правового явища.  

Наслідком відповідної дискусії стало формулювання 
різноманітних понять, якими позначається господарсь-
ко-правова відповідальність.  

В літературі можна зустріти поняття економічні, оці-
ночні, планово-господарські санкції [14,с.251], економі-
чна, загальногосподарська відповідальність [18,с.14] 
тощо. Однак, з метою забезпечення єдності законодав-
ства і практики його застосування, дослідження доктри-
нальних положень з відповідної проблематики в пода-
льшому ми будемо використовувати легальний термін – 
господарсько-правова відповідальність. Будучи одним з 
видів юридичної відповідальності, господарсько-

правова відповідальність, як наукове поняття і право-
вий засіб розкривається через категорії теорії права. В 
літературі можна зустріти доктринальні погляди, відпо-
відно до яких, юридична, в тому числі господарсько-
правова відповідальність являє собою реалізацію санк-
ції правової норми [16, с.16], міру державного приму-
су [8], перетерпіння несприятливих наслідків застосу-
вання санкцій [13, c.26]. Але, найбільшу підтримку оде-
ржав погляд, за яким відповідальність – це додатковий 
обов'язок для правопорушника, що покладається на 
нього поряд з належним виконанням зобов'язання чи 
його заміна іншим обов'язком якого не існувало до пра-
вопорушення.  

 Широке, багатопланове використання в юридичній 
площині понять відповідальність та обов'язок зумовило 
встановлення кількох форм їх співвідношення. Існуючі в 
доктрині погляди на цю проблему умовно можна об'єд-
нати у три групи: 1) відповідальність та обов'язок є різ-
ними поняттями і не пов'язані між собою за змістом та 
формою; 2) юридична відповідальність виступає для 
учасника господарських відносин, який вчинив право-
порушення у формі додаткового обов'язку або у заміні 
невиконаного обов'язку новим, якого не існувало до 
вчинення правопорушення; 3) господарсько-правова 
відповідальність виступає у формі додаткового обов'яз-
ку, який виникає для учасника господарських відносин 
після вчинення правопорушення і не має наслідком 
звільнення від виконання господарського зобов'язання. 
При дослідженні цієї проблеми, ми будемо виходити з 
розуміння обов'язку, як міри необхідної, обов'язкової 
поведінки, котрої вимагає від учасника господарських 
відносин закон або договір для підтримки належного 
господарського правопорядку.  

Прибічники першої точки зору вважають, що катего-
рії обов'язок протистоїть суб'єктивне право вимоги на-
лежного виконання прийнятого зобов'язання, а відпові-
дальність кореспондує до безвідповідальності [1, 
с.308;]. Дослідники, які розділяють поняття відповідаль-
ність і обов'язок, перше розглядають як поєднання по-
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зитивного та ретроспективного аспектів, а обов'язок, як 
елемент змісту зобов'язання. В межах цієї концепції 
обов'язок охоплюється позитивним аспектом відповіда-
льності і полягає у відповідальному ставленні до при-
йнятих зобов'язань [21, с.26; 4, с. 16,17].  

 В цьому контексті слід погодитися з тими науковця-
ми, які ототожнюють відповідальність у позитивному 
аспекті з належним виконанням прийнятих зобов'я-
зань[8]. Отже, категорія обов'язок перебуває в межах 
зобов'язання, а юридична відповідальність являє собою 
перетерпіння правопорушником несприятливих наслід-
ків, в результаті застосування до нього санкцій [1, 
с.279]. Невиконання суб'єктом господарювання прийня-
того зобов'язання тягне за собою виникнення для пра-
вопорушника обов'язку відшкодувати збитки чи сплати-
ти неустойку. При цьому, новий обов'язок безпосеред-
ньо залежить від двох факторів: по-перше від змісту по-
рушеного зобов'язання, зокрема, умов про предмет, 
строк виконання сторонами прийнятих обов'язків; по-
друге – настання господарсько-правової відповідальності 
не є автоматичним наслідком правопорушення, а зале-
жить від волевиявлення управненої сторони зобов'язан-
ня або рішення компетентного державного органу, на 
якого покладений обов'язок по застосуванню санкцій.  

Цікавою, але небезспірною є точка зору за якою від-
повідальність – це така санкція, застосування якої при-
зводить до настання певного обтяження у формі додат-
кового або заміні існуючого обов'язку новим обов'язком 
чи позбавленні певних прав [10, с.549].  

 У ч. 2 ст.193 та ч.3 ст.216 ГК закріплений універса-
льний принцип господарсько-правової відповідальності, 
відповідно до якого відшкодування суб'єктом господа-
рювання завданих збитків чи сплата неустойки не зві-
льняє його від виконання прийнятих зобов'язань. При-
пинення зобов'язання через неможливість його вико-
нання відповідно до ч. 2 ст. 205 ГК не звільняє поруш-
ника від юридичної відповідальності, крім випадків, ко-
ли суб'єкт наділений правом застосування санкцій від-
мовиться від їх реалізації. Слід підкреслити, не засто-
сування до зобов'язаної сторони санкцій є не відмовою 
від суб'єктивного права покладення відповідальності, а 
відмовою від його реалізації. Господарсько-правова 
відповідальність в цій ситуації спрямована на віднов-
лення майнового становища управненої сторони зобо-
в'язання шляхом стягнення на її користь певної грошо-
вої суми. Однак, застосування санкцій не завжди відпо-
відає меті, яку суб'єкти господарювання переслідували, 
вступаючи у зобов'язання. Адже наприклад, управлін-
ські дії, які має вчиняти зобов'язаний суб'єкт і результат 
їх виконання не може замінюватися відшкодованими 
збитками, тим більше значна група управлінських фун-
кцій виконується органами державної влади та місцево-
го самоврядування, котрі не підлягають делегуванню. 
Головним чином ідея про можливість заміни невиконано-
го зобов'язання мірами відповідальності розрахована на 
майново-господарські відносини, де не поставлена про-
дукція чи виконані роботи можуть бути замовлені у іншо-
го контрагента за рахунок суми сплачених санкцій. При 
цьому, за загальним правилом, передбаченим ч. 3 
ст. 193 та ст. 204 ГК, заміна виконання зобов'язання 
сплатою санкцій допускається у випадках, передбачених 
законом чи договором і не суперечить обов'язковому 
правовому акту, з якого виникло попереднє зобов'язання.  

В юридичній літературі найбільш розповсюдженою є 
думка, відповідно до якої господарсько-правова відпо-
відальність існує у формі додаткового обов'язку, що 
покладається на зобов'язаного суб'єкта після порушен-
ня ним зобов'язання і полягає у сплаті неустойки, від-
шкодуванні збитків, завданих управненому суб'єкту. 

Форма реалізації, обсяг і наслідки виконання додатко-
вого обов'язку безпосередньо залежать від змісту гос-
подарського зобов'язання. Водночас, виконання додат-
кового обов'язку до змісту основного зобов'язання не 
включається, хоча положення про форми та види санк-
цій, як правило, супроводжують інші його умови. В цьо-
му аспекті справедливе зауваження зробив В. П. Гри-
банов, вказуючи на те, що для виникнення у боржника 
додаткового обов'язку потрібні не тільки наявність фак-
ту порушення зобов'язання, але і волевиявлення кре-
дитора по притягненню до відповідальності [11, с.286]. 
Такий погляд є цілком прийнятний і в контексті чинного 
господарського законодавства. Щоправда, ГК допускає 
дві ситуації по застосуванню відповідальності. З одного 
боку, суб'єкт господарювання, який завдав збитки, згід-
но зі ч.1 ст.222 ГК повинен їх відшкодувати ще до 
пред'явлення претензії чи звернення до господарського 
суду. З іншої сторони управнений суб'єкт може і не за-
стосовувати до боржника господарські санкції. Не ви-
ключається також практична ситуація, в якій порушник 
чинитиме перешкоди у застосуванні до нього санкцій і 
управнений суб'єкт буде змушений звертатися до упов-
новаженого органу з метою примусового виконання 
додаткового обов'язку. Спільним критерієм для змоде-
льованих ситуацій є покладення на суб'єкта, яким вчи-
нено правопорушення господарсько-правової відпові-
дальності. Різниця полягає лише у способі її реалізації 
– добровільному чи примусовому порядку.  

Таким чином, додатковий характер обов'язку, що 
виступає у формі господарсько-правової відповідаль-
ності, зумовлений наступним: по-перше – виконання 
додаткового обов'язку здійснюється поряд із основним 
зобов'язанням; по-друге – якщо зобов'язаний суб'єкт 
повинен виконати юридичні обов'язки, що випливають 
із зобов'язання, то питання про застосування господар-
ських санкцій вирішується потерпілим чи органом на 
якого покладені відповідні обов'язки; по-третє – обов'я-
зок, що виступає у формі відповідальності, є результа-
том застосування господарських санкцій, не виникає 
автоматично і має ретроспективний характер; по-
четверте – господарсько-правова відповідальність реа-
лізується в межах охоронних відносин і виступає як 
додатковий обов'язок для зобов'язаної сторони вико-
нання котрого породжує для нього відповідні наслідки 
майново-організаційного характеру, а для управненої 
сторони є способом захисту суб'єктивних прав.  

Серед науковців відсутній єдиний погляд відносно 
виду наслідків, що виникають для правопорушника в 
результаті застосування до нього господарських санк-
цій. Найбільше розповсюдження одержала точка зору, 
відповідно до якої покладення на учасника господарсь-
ких відносин господарсько-правової відповідальності 
породжує передбачені законом або договором майнові 
наслідки [18, с.21]. Такий погляд ґрунтується на видо-
вих ознаках окремих форм відповідальності, в першу 
чергу, відшкодування збитків та неустойки [12, с.6]. За-
стосування до правопорушника цих санкцій має наслід-
ком зменшення у нього наявного майна у вигляді ком-
пенсації завданих збитків чи сплати конкретно встанов-
леної суми у якості неустойки, наперед погоджених зби-
тків. Оскільки суб'єкти господарювання несуть перева-
жно майнові витрати при застосуванні до них господар-
ських санкцій: відшкодування збитків, сплата неустойки, 
адміністративно господарських штрафів, відповідаль-
ність за господарські правопорушення набуває майно-
вого змісту [15, с.372].   

На наш погляд, такий підхід веде до звуження змісту 
господарсько-правової відповідальності, при цьому з 
предмета дослідження виключаються окремі види сан-
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кцій, в тому числі адміністративно-господарські органі-
заційного характеру. Їх систему за змістом норми, пе-
редбаченої у ст. 239 ГК, поряд з майновими санкціями 
утворюють заходи, що викликають наслідки майново-
організаційного характеру. Як приклад можна навести 
скасування державної реєстрації, анулювання ліцензії. 
Дія вказаних мір позначається як на майновій основі 
суб'єкта господарювання шляхом обмеження майнових 
інтересів, так і викликає певні організаційні труднощі, 
зокрема неможливість здійснювати окремі господарські 
операції або господарську діяльність в цілому.  

За видом наслідків, що утворюють господарсько-
правову відповідальності, всі форми відповідальності, 
слід поділяти на майнові, організаційні та змішані. Саме 
три групи заходів утворюють систему господарсько-
правової відповідальності. На цій основі ми поділяємо 
доктринальний погляд, згідно з яким господарське пра-
вопорушення і відповідальність має майново-організа-
ційний характер [6, с.382].  

Покладена на учасника господарських відносин від-
повідальність завжди у певній формі позначається на 
його економічних інтересах. Інтерес, як загальнонауко-
ва категорія широко використовується у правознавстві 
та інших суспільних науках. В доктрині господарського 
права інтерес визначається, як об'єктивно існуюча оріє-
нтація суб'єкта на отримання певного блага, що сфор-
мувалося в суспільстві [7, с.132]. Виходячи з наведено-
го, можна визначити господарсько-правову відповіда-
льність як правовий засіб впливу на економічні інтере-
си, що являє собою форму відновлення майнового ста-
новища потерпілого учасника господарських відносин і 
обмеження майнового характеру чи створення органі-
заційних труднощів для порушника.  

 Дослідження різних аспектів господарсько-правової 
відповідальності дозволяє нам сформулювати змістоу-
творюючі ознаки цього поняття. Господарсько-правовій 
відповідальності притаманні як загальні (родові) влас-
тивості, так і видові ознаки, характерні виключно для 
цього виду юридичної відповідальності:  

1) юридичною підставою відповідальності може бути 
не тільки нормативно-правовий акт, але і укладений з 
дотриманням встановлених вимог господарський дого-
вір [6, с.382], або доведене до суб'єкта господарювання 
планове завдання;  

2) суб'єктом права, до якого можуть застосовувати-
ся господарські санкції є учасники господарських відно-
син, визначені у ст. 2 ГК, за винятком споживачів; 
3) змістом відповідальності є додатковий обов'язок, якого 
не існувало до моменту вчинення правопорушення;  

4) покладення на правопорушника господарсько-
правової відповідальності тягне за собою зменшення 
наявного у нього майна чи виникнення додаткових ор-
ганізаційних труднощів у процесі здійснення господар-
ської діяльності чи управління нею;  

5) господарсько-правова відповідальність виступає 
покаранням для правопорушника і способом захисту, 
відновлення прав управненої сторони;  

6) за загальним правилом, реалізація господарсько-
правової відповідальності заснована на презумпції вини 
зобов'язаної сторони.  

Об'єднання вказаних ознак в єдине поняття дозво-
ляє нам сформулювати доктринальне визначення гос-
подарсько-правової відповідальності: Господарсько-
правова відповідальність – це передбачений нормами 
закону чи умовами договору обов'язок, що може покла-
датися потерпілим або компетентним державним орга-
ном на учасника господарських відносин, який вчинив 
господарське правопорушення, виконання котрого має 

наслідком вплив на його економічні інтереси і породжує 
негативні майново-організаційні наслідки.  

В юридичній науці тривалий час залишається не ви-
рішеною проблема співвідношення понять відповідаль-
ність та господарські санкції.   

У ч.1 ст.217 ГК закріплена дефініція господарських 
санкцій, під якими розуміються заходи впливу на пра-
вопорушника у сфері господарювання, в результаті 
застосування яких для нього настають несприятливі 
економічні або правові наслідки [9]. Порівняльно-
правове дослідження положень, передбачених у ч.1 
ст.216 та ч.1ст.217 ГК, призводить до висновку, відпові-
дно до якого у ГК поняття господарсько-правова відпо-
відальність розкривається через господарські санкції.  

В юридичній науці останнє поняття розглядається у 
різних аспектах. Перш за все, санкція являє собою 
елемент логічної структури норми [1, с.317] чи розгля-
дається як самостійна охоронна норма [22, с.172]. В 
іншому аспекті санкція виступає як міра, форма чи засіб 
господарсько-правової відповідальності. Поряд з вказа-
ними аспектами поняття санкції застосовується як пра-
воохоронний засіб, негативні та небажані наслідки май-
ново-організаційного характеру, тобто виступають мі-
рою впливу на боржника [19, с.3]. На наш погляд санк-
ція – це відображена у нормах закону чи умовах дого-
вору міра майново-організаційного впливу на економіч-
ні інтереси порушника, що проявляється в установленій 
формі і вступає в дію після вчинення господарського 
правопорушення.  

Існуючі розбіжності між науковцями і практиками 
щодо співвідношення понять господарсько-правова 
відповідальність і господарські санкції заглиблюються 
своїми коріннями в інструментальний аспект механізму 
правового регулювання господарських відносин.  

Дія механізму розпочинається з формулювання у 
тексті закону правових норм [2, с.11]. На даному рівні 
правового регулювання санкція виступає структурним 
елементом норми [5, с.165] і одночасно слугує мірою 
відповідальності. Норма права до моменту виникнення 
конкретних господарських правовідносин перебуває у 
стані "очікування" ініціативи з боку учасників господар-
ських відносин щодо реалізації встановлених прав та 
законних інтересів з дотриманням встановлених вимог 
щодо здійснення господарської діяльності. На етапі 
виникнення господарських правовідносин закріплена у 
правових нормах санкція має загальну дію. Іншими 
словами, загроза настання наслідків, зафіксованих у 
санкції, спрямована проти всіх, хто може порушити 
охоронювані нею приписи. Норма без санкцій перестає 
бути мірою, масштабом поведінки, оскільки вихід за 
визначені межі не призведе до відповідної реакції з бо-
ку держави або уповноважених суб'єктів [4, с.67]. За-
вдяки охоронним властивостям санкція чинить стиму-
люючий (профілактичний) вплив на учасника господар-
ських відносин, що перебуває в межах дії відповідної 
норми. При цьому зміст санкції складають негативні 
кількісні зміни, яких може зазнати господарська органі-
зація, орган, наділений господарською компетенцією чи 
фізична особа підприємець у випадку вчинення ними 
правопорушення [3, c.173].  

Після виникнення господарських правовідносин міра 
відповідальності в окремих випадках набуває певних 
змін. Перш за все, це стосується договірного визначен-
ня форм та розмірів відповідальності. Сторони догово-
ру, конкретизуючи міру відповідальності, перетворюють 
абстрактні результати порушення норм на конкретні 
негативні наслідки, яких може зазнати суб'єкт господа-
рювання після вчинення правопорушення. Однак, якщо 
санкція визначена у імперативних нормах закону, офі-
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ційна реакція держави на правопорушення співпадає з 
наслідками, яких повинен зазнати порушник. В обох 
випадках господарські санкції виступають мірою, масш-
табом кількісних економічних змін, яких може зазнати 
учасник господарських відносин у разі вчинення ним 
господарського правопорушення.  

На наш погляд, дослідники, що розглядають санкцію 
у наведеному контексті, виходять з розуміння цього 
поняття в якості елементу логічної структури норми [5, 
с.165] чи самостійної охоронної норми. В цьому випадку 
категорія "міра" виступає підставою поділу санкцій на 
відносно визначені та абсолютно визначені. Відносно 
визначеними є санкції, у яких передбачені межі, вихо-
дячи з котрих юрисдикційний орган встановлює відпові-
дну міру впливу на правопорушника з урахуванням об-
ставин справи. У абсолютно визначених санкціях закрі-
плюється конкретна форма та розмір заходів впливу на 
суб'єкта господарювання за вчинення правопорушення.  

У юридичній літературі відносно визначеними, за-
звичай, називають санкції, що визначають розміри від-
повідальності. У абсолютно визначених санкціях, як 
правило, встановлюються способи захисту суб'єктивних 
прав громадян та юридичних осіб [1, с.272; ].  

Як вже зазначалося, реалізація господарсько-
правової відповідальності має наслідком для правопо-
рушника зменшення його майнової бази чи виникнення 
певних організаційних труднощів, а для потерпілого 
слугує способом відновлення і захисту його інтересів. 
Фактично це означає, що міра відповідальності одноча-
сно є мірою захисту прав суб'єктів господарювання [13, 
с.36], тобто форма закріплення санкції (норма закону) є 
однаковою для вказаних понять. Іншими словами, гос-
подарська санкція, визначає максимальну та або міні-
мальну межу кількісних чи організаційних змін, яких 
може зазнати учасник господарських відносин при вчи-
ненні ним правопорушення.  

На першій стадії механізму правового регулювання 
санкція, закріплена конкретною нормою, в той же час 
відокремлена від інших норм: норм-принципів, норм-
дефініцій, норм, які встановлюють підстави юридичної 
відповідальності. Міра, як межа кількісних змін, в межах 
яких предмет не втрачає своїх властивостей [20, с.159], 
виступає критерієм об'єднання санкцій в єдину за юри-
дичними наслідками форму. При цьому, міра обумов-
лює внутрішні закономірності, зв'язки, що об'єднуються 
в однорідну форму. Остання, в свою чергу розкриває 
загальні властивості предмета, в контексті цього дослі-
дження – господарсько-правової відповідальності.  

У діалектиці під формою прийнято розуміти зовніш-
нє відображення предметів і явищ на основі їх взаємодії 
з іншими предметами матеріального світу, без зміни їх 
властивостей. Застосування методу аналізу і синтезу в 
межах категорій діалектики дозволяє виявити окремі 
закономірності, що виникають у процесі взаємодії міри і 
форми. Перша з наведених категорій об'єднує предме-
ти і явища за спільними кількісними властивостями в 
межах конкретної форми. В свою чергу форма є зовні-
шнім відображенням змістоутворюючих ознак предмету 
чи явища. Зміна кількісних або якісних властивостей 
конкретного предмету за законами діалектики тягне за 
собою зміну міри. Цей діалектичний зв'язок позначаєть-
ся на формі предмету, шляхом зміни родових ознак. 
При такому підході, форма господарсько-правової від-
повідальності визначається конкретною нормативно 
встановленою мірою (видом економічних та правових 
наслідків для правопорушника), тим самим постає кри-
терієм об'єднання однорідних господарських санкцій.  

  Включення в конкретну форму одно порядкових за 
видовими ознаками санкцій стало причиною формуван-

ня окремих правових інститутів, наприклад, відшкоду-
вання збитків, інституту неустойки тощо. Механізм пра-
вового регулювання, об'єднуючи окремі норми у інсти-
тути права, поступово рухається від загальних приписів 
до особливостей застосування конкретного інструменту 
в межах правової системи. На цьому рядку логічної по-
будови механізму правового регулювання, санкція пе-
ретворюється зі способу закріплення наслідків право-
порушення на форму відображення видових ознак гос-
подарсько-правової відповідальності. Саме видові 
ознаки окремих господарських санкцій виступають кри-
терієм поділу відповідальності за формами реалізації 
на відшкодування збитків, неустойку, адміністративно-
господарські санкції [14, с.252], а також за наслідками, 
що виникають в результаті їх застосування, на майнові, 
організаційні та змішані.  

Не дивлячись на окремі специфічні риси, що роз-
криваються в межах конкретного інституту, більшість, 
правових засобів в системі господарського права взає-
мопов'язані загальними положеннями законодавства 
про господарсько-правову відповідальність: підставою, 
умовами, межами та строками її реалізації, передбаче-
ними нормами ГК. Побудова системи права на засадах 
інтеграції і диференціації правових норм зумовлює фо-
рмування більш широких спеціалізованих правових 
утворень, одним з яких і є інститут господарсько-
правової відповідальності [23; с.311].  

Структура права, як надбудова над суспільними від-
носинами відображає різні рівні суспільних відносин. 
Саме тому відбувається інтеграція первинних елемен-
тів права у більш складні органічно пов'язані юридичні 
утворення, якими є інститути, галузі права. Заверша-
ється інтеграційний процес формуванням єдиної струк-
тури права. При застосуванні загально діалектичних 
методів виявляється також зворотній зв'язок між пер-
винними елементами системи права і інтегрованими 
правовими об'єктами, комплексними інститутами і галу-
зями права, що на основі функціональних властивостей 
поєднують у собі різні елементи норми дефініції, норми-
принципи, санкції, тощо. Доктринальне обґрунтування і 
юридичне виокремлення із системи права комплексного 
правового інституту господарсько-правової відповіда-
льності базується на філософському постулаті про від-
сутність у суспільному бутті одиничних явищ і понять у 
чистому вигляді поза зв'язками з іншими поняттями і 
категоріями. Говорячи мовою юридичних категорій, ін-
ститут господарсько-правової відповідальності на осно-
ві системно-функціональних зв'язків різних норм та ін-
ститутів в кінцевому підсумку формує об'єктивну основу 
механізму впливу на економічні інтереси учасника гос-
подарських відносин, яким вчинено правопорушення у 
сфері господарювання. Інститут господарсько-правової 
відповідальності, як складний елемент галузі господар-
ського права концентрує в собі більш дрібні правові 
утворення (підінститути), тотожні формам відповідаль-
ності, але при цьому не посягає на їх самостійність. 
Навпаки, генетичні зв'язки окремих підінститутів (субін-
ститутів) в межах господарсько-правової відповідаль-
ності обумовлені спільним понятійним апаратом, прин-
ципами, підставами, межами відповідальності. Одноча-
сно, включені в інститут господарсько-правової відпові-
дальності норми диференціюються за юридичною си-
лою, сферою та наслідками застосування, чим забез-
печується внутрішня логічна структура складного пра-
вового утворення. Разом з тим, його елементи тісно 
взаємодіють з іншими інститутами господарського пра-
ва: договірного, транспортного, інвестиційного, антимо-
нопольно-конкурентного права тощо, забезпечуючи при 
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цьому дотримання нормативних вимог до здійснення 
господарської діяльності.  

  Існування комплексних правових інститутів не штуч-
не об'єднання норм, а є результатом необхідності врегу-
лювання конкретних правовідносин [21, с.51]. Розгалу-
жена система норм, об'єднаних в інститут господарсько-
правової відповідальності, дозволяє розповсюдити їх дію 
на окремі правовідносини, які не є за змістом і сутністю 
господарсько-правовими. В першу чергу, це стосується 
порушення податкового, бюджетного, банківського зако-
нодавства відповідальність за яке ґрунтується на зага-
льних положеннях ГК про господарсько-правову відпові-
дальність, зокрема, нормах про підстави, строки і поря-
док застосування адміністративно-господарських санк-
цій. Як приклад субсидіарного застосування норм інсти-
туту господарсько-правої відповідальності, можна вказа-
ти на механізм відшкодування збитків, завданих органа-
ми, наділеними господарською компетенцією.  

Інтегровані в структуру інституту господарсько-
правової відповідальності більш дрібні підінститути: 
відшкодування збитків, штрафні санкції, адміністратив-
но-господарські санкції не позбавлені видових ознак, і є 
самостійними формами відповідальності. З наведеного 
слідує, що комплексний характер інституту господарсь-
ко-правової відповідальності обумовлений кількома 
обставинами:  

1. господарсько-правова відповідальність має влас-
ний понятійний апарат, завдяки якого розкриваються 
ознаки, властивості, підстави і принципи цього виду 
відповідальності;  

2. досліджуваний інститут концентрує в собі загальні і 
спеціальні норми, тим самим зв'язує однорідні під інститу-
ти, сприяє уникненню дублювання положень законодавст-
ва, розрахованих на одно порядкові правовідносини;  

3. інститут відповідальності поєднує в собі норми 
матеріального і процесуального права, необхідні для 
реалізації господарськими санкціями функцій і завдань 
по забезпеченню господарського правопорядку;  

4. інститут господарсько-правової відповідальності 
забезпечує дотримання вимог, встановлених регуляти-
вними нормами інститутів господарського, а іноді інших 
галузей права.  

На стадії виникнення господарських правовідносин 
господарська санкція, не втрачаючи зв'язку з інститутом 
господарсько-правової відповідальності, одночасно 
перетворюється на правовий засіб впливу на економічні 
інтереси сторін господарського зобов'язання. На думку 
Б.І. Пугінського, правові засоби являють собою інтегро-
вані утворення, поєднання дій заснованих на правових 
приписах і поглядах суб'єктів правозастосовчої діяль-
ності, що відображає особливий аспект правового регу-
лювання, невід'ємно пов'язаний з нормативним, але 
такий, що не зводиться до останнього [17, с.101]. Інши-
ми словами, конкретним правовим засобам кореспон-
дують відповідні правові норми або інститути. Разом з 
тим, співвідношення норм та інститутів з правовими 
засобами не повинно розглядатися, як зв'язок форми і 
змісту. Санкція не втрачаючи нормативно встановлених 
ознак, набуває додаткові індивідуальні властивості, 
пов'язані з правозастосовчою діяльністю.  

  Компетентний орган державної влади чи місцевого 
самоврядування, або сторони договору, застосовуючи 
конкретний правовий засіб, пристосовують його охоро-
нюваних прав та законних інтересів суб'єктів конкретних 
правовідносин, крім випадків, коли санкція встановлена 
імперативною нормою закону. На стадії правозастосу-

вання господарські санкції перетворюються із загально 
визначених форм відповідальності у адаптований до 
індивідуальних відносин засіб впливу на економічні ін-
тереси зобов'язаного суб'єкта. Вчинення ним господарсь-
кого правопорушення приводить санкцію в дію, а відпові-
дальність перетворюється на динамічне явище[1, с.280].  

На наш погляд, саме на стадії реалізації господар-
сько-правової відповідальності санкція вичерпує свою 
дію, а правопорушник притягається до відповідальності. 

Таким чином, господарсько-правова відповідальність, 
як міра, форма і правовий засіб впливу на економічні 
інтереси учасника господарських відносин, що вчинив 
правопорушення, являє собою самостійне наукове по-
няття, сформоване на основі загальних ознак юридичної 
відповідальності, вироблених теорією права. Однак, са-
ме господарсько-правова відповідальність покликана 
запобігати господарським правопорушенням в механізмі 
правового регулювання, забезпечувати належну органі-
зацію та управління господарською діяльністю. 

Нажаль, чинне законодавство і практика його засто-
сування часто не розкривають всіх властивостей відпо-
відальності, що породжує певні правозастосовчі колізії, 
виявлення яких повинно перед усім забезпечити єдиний 
підхід у застосуванні тієї чи іншої господарської санкції.  
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