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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД 
 

У статті на основі системного та порівняльного аналізу наукових поглядів, норм міжнародних правових актів та 
національного законодавства досліджуються проблемні питання інституційних елементів права на справедливий суд. 

Ключові слова: судова система; судова влада; незалежність суду; право на справедливий суд. 

В статье на основе системного и сравнительного анализа научных взглядов, норм международных правовых ак-
тов и национального законодательства исследуются проблемные вопросы институциональных элементов права 
на справедливый суд. 

Ключевые слова: судебная система; судебная власть; независимость суда; право на справедливый суд. 

On the basis of systematic and comparative analysis of scientific views, norms of international regulations and national laws 
examined issues of institutional elements of a fair trial. 

Keywords: judicial system, judiciary, independence of the court, the right to a just court. 
 

Ефективність функціонування судової системи будь-
якої держави визначається, у тому числі, й можливістю 
реалізації її громадянами права на справедливий суд. 
Це право зумовлюється як інституційними аспектами 
побудови судової системи, так і особливостями здійс-
нення окремих судових процедур. 

Право на справедливий суд проголошене низкою 
міжнародних правових актів, які визнані та ратифіковані 
Україною. Так, ст. 10 Загальної декларації прав людини 
1948 року проголошує право людини на розгляд справи 
"з додержанням усіх вимог справедливості незалежним 
і безстороннім судом" [1, с. 20]. У пункті 1 статті 14 Між-
народного пакту про громадянські і політичні права 
1966 р. визначено право "на справедливий і публічний 
розгляд справи компетентним, незалежним і безсто-
роннім судом, створеним на підставі закону" [1; с. 42]. 
Ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод 1950 року (далі – Конвенція) закріплює пра-
во "на справедливий і публічний розгляд … справи 
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім 
судом, встановленим законом" [2]. 

Право на справедливий суд проголошено також і в 
національних правових актах України. Так, Законом 
України від 7 липня 2010 року "Про судоустрій і статус 
суддів" [3] завданням суду при здійсненні правосуддя 
визначено забезпечення кожному права на справедли-
вий суд (ст. 2). У цьому Законі також містяться положен-
ня, які є складовими права на справедливий суд: "кож-
ному гарантується захист його прав, свобод та законних 
інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним 
відповідно до закону" (ч. 2 ст. 7), гарантії забезпечення 
цього права містяться і в інших статтях Закону. 

Проблемні питання визначення змісту та складових 
права на справедливий суд досліджували вітчизняні та 
зарубіжні правники С.С. Алексєєв, Ж.-Л. Бержел,  
В.Ф. Бойко, О.Д. Бойков, В.Д. Бринцев, Ю.М. Грошевий, 
К.В. Гусаров, В.В. Долежан, Л. Дюгі, О.С. Захарова,  
М. Ентін, В.В. Комаров, О.В. Капліна, С.В. Ківалов,  
М.І. Козюбра, М.О. Колоколов, Р.О. Куйбіда, В.О. Лаза-
рєва, В.Т. Маляренко, І.Є. Марочкін, О.Р. Михайленко, 
М.М. Михеєнко, Т.Г. Морщакова, Л.М. Москвич,  
Е.М. Мурадьян, В.Т. Нор, Дж. Оберто, Д.М. Притика, 
М.В. Руденко, А.О. Селіванов, В.В. Сердюк, О.В. Сер-
дюк, Н.В. Сібільова, Н.П. Сиза, О.М. Толочко, Є.Л. Тре-
губов, К. Харбі, Л. Хейде, К. Цвайгерт, О.Г. Шило,  
В.І. Шишкін, Г. Штефан та ін. Водночас, у зв'язку з оно-
вленням законодавства про судоустрій в Україні, розроб-
кою засад адміністративної та судової реформ, а також 
реформуванням кримінальної юстиції України є необхід-
ність подальшого дослідження зазначених питань.  

Метою цієї статті є: на основі аналізу доктринальних 
підходів вітчизняних та зарубіжних фахівців, міжнарод-
них документів, національного законодавства, міжнаро-

дної та вітчизняної практики розкрити зміст інституцій-
них елементів права на справедливий суд як систему 
взаємопов'язаних положень для забезпечення їх конк-
ретності і ефективності. 

Системний, історичний, правовий та порівняльний 
аналіз наукових доктрин, а також практики реалізації 
права на справедливий суд у різних правових системах 
світу у різні періоди державотворення свідчить про те, 
що це право є комплексним та багатоаспектним. Тому 
цілком виправданим є його дослідження через систему 
його структурних елементів. 

М. Ентін запропонував таку систему структурних 
елементів права на справедливий суд: органічні, інсти-
туційні, процесуальні та спеціальні.  

Органічні елементи, на думку автора, забезпечують 
ефективне користування зазначеним правом (доступ до 
правосуддя і виконання судових рішень).  

Інституційні елементи права на справедливий судо-
вий розгляд – це критерії, яким повинна відповідати як 
судова система держави в цілому, так і кожен націона-
льний судовий орган окремо (створення суду і форму-
вання складу суду на підставі закону, достатня трива-
лість повноважень суддів і їх незмінність протягом 
строку повноважень, незалежність і безсторонність).  

Процесуальні елементи права на справедливий су-
довий розгляд забезпечують реальну участь особи або 
її представника в розгляді справи, змагальність проце-
су, рівність сторін на всіх етапах судового розгляду та 
розумні строки розгляду.  

Спеціальними елементами вчений вважає додаткові 
гарантії, визначені в пунктах 2 і 3 Конвенції, що забез-
печують додержання універсальних вимог справедли-
вого правосуддя з урахуванням особливостей криміна-
льного процесу. [4, с. 86-87].  

Виходячи з результатів аналіз у норм міжнародно-
правових актів, національного законодавства, а також 
правозастосовної практики, на наш погляд, доцільним є 
уточнення системи структурних елементів права на 
справедливий суд. Такими елементами є: 

1) інституційні елементи (засади, що визначають ор-
ганізацію судової системи в цілому і кожного судового 
органу зокрема, – створення суду на підставі закону, 
незалежність суду, безсторонність суду);  

2) організаційно-функціональні елементи (засади, 
що поєднують критерії організації і функціонування су-
ду, – доступ до правосуддя, рівність сторін, право на 
правову допомогу, публічність (гласність і відкритість) 
судового розгляду, обов'язковість судових рішень);  

3) функціональні елементи (засади, що визначають 
процесуальний порядок і правила здійснення правосу-
ддя, – змагальність процесу, розумні строки розгляду 
справи);  
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4) спеціальні елементи (засади, що стосуються 
сфери кримінального процесу, – презумпція невинува-
тості, право на захист, право на перекладача).  

У межах цього дослідження більш детально зупини-
мось на характеристиці інституційних елементів права 
на справедливий судовий розгляд.  

Інституційними елементами права на справедливий 
суд є гарантії організаційного (судоустрійного) характеру: 
створення суду на підставі закону, його незалежність і 
безсторонність. Ці елементи взаємопов'язані і взаємо-
обумовлені, проте кожен з них має і свій власний зміст.  

Щодо такого елементу як створення суду на підставі 
закону, необхідно звернути увагу на наступне. Згідно 
Конвенції "судом" вважається орган, який в матеріаль-
ному сенсі характеризується юрисдикційною роллю, 
тобто здатністю вирішувати на підставі норм права в 
результаті особливої процедури будь-яке питання, що 
належить до його компетенції [5, с. 88].  

В Україні правові основи побудови судової системи 
та гарантії справедливого правосуддя визначені Кон-
ституцією України від 28 червня 1996 р. [6] та Законом 
України "Про судоустрій і статус суддів". Зазначеними 
актами проголошено здійснення правосуддя виключно 
судами та заборону делегування функцій судів, а також 
привласнення цих функцій іншими органами чи посадо-
вими особами (ч. 1 ст. 124 Конституції України та ч. 1 
ст. 5 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"). Ці 
законодавчі норми мають основоположне значення у ви-
значенні юрисдикційного органу в Україні. При цьому 
юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 
виникають у державі (ч. 2 ст. 124 Конституції України).  

Стосовно вимоги законності суду (суд, створений на 
підставі закону) слід звернути увагу, що ця вимога по-
ширюється не тільки на правову основу існування само-
го суду, а також і на склад суду у кожній справі.  

Так, у справі Posokhov v Russia (2003 р.), Європей-
ський Суд з прав людини (далі – Європейський Суд) 
постановив, що поняття "створений на підставі закону" 
поширюється не тільки на суд, але і на склад суддів у 
кожному окремому випадку. Заявник подав скаргу на те, 
що при розгляді цивільної справи два непрофесійних 
судді не були обрані жеребкуванням, як це передбаче-
но законом, і що вони виконували свої функції з пере-
вищенням встановленого законом максимального тер-
міну. Суд, до складу якого входили ці судді, не міг вва-
жатися "створеним на підставі закону" [7, с. 31]. 

Наступним інституційним елементом права на спра-
ведливий суд є незалежність суду. Це поняття багато-
аспектне і має як зовнішні, так і внутрішні ознаки інсти-
туційного та функціонального характеру. 

На думку Штефана Ґасса, "незалежність суду озна-
чає, що окремі судді та незалежність судової влади як 
інституту є вільними від впливу і втручання з боку інших 
гілок влади, так само як і від впливу приватних та полі-
тичних інтересів" [8, с. 25].  

Подібну по суті позицію висловлює Е.Л. Трегубов: 
"Незалежність розуміється як здатність суду розглядати 
справу та ухвалювати рішення, не перебуваючи при 
цьому у будь-якій залежності від волі сторін чи органів 
державної влади" [9, с. 362].  

У наведених висловлюваннях незалежність суду ви-
значається з урахуванням зовнішніх ознак, що важливо 
для характеристики цього інституційного елементу пра-
ва на справедливий судовий розгляд.  

Як інституційний елемент права на справедливий 
суд незалежність суду обумовлюється: 1) незалежністю 
судової влади від органів законодавчої та виконавчої 
влади; 2) способом призначення на посади суддів; 
3) строком виконання ними своїх обов'язків; 4) гаранті-

ями від незаконного звільнення судді з посади; 5) не-
припустимістю зміни судових рішень позасудовими 
способами; 6) наявністю захисту від неправомірного 
зовнішнього впливу. 

Важлива роль судової влади та її незалежності від 
інших гілок влади обґрунтовується у Висновку № 1 
(2001) Консультативної ради європейських суддів до 
уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо стандартів 
незалежності судової влади та незмінюваності суддів 
від 23 листопада 2001 р. [10], у п. 10 якого зазначено, 
що судова влада гарантує те, що уряди та державна 
адміністрація можуть бути притягнені до відповідально-
сті за свої дії, а стосовно законодавчої гілки влади – 
бере участь у забезпеченні виконання належним чином 
уведених у дію законів, а також, тією чи іншою мірою, у 
забезпеченні їх відповідності конституції або вищим 
юридичним актам (наприклад, законодавству Європей-
ського Союзу). Для того, щоб судова влада могла вико-
нувати ці функції, вона повинна бути незалежною від 
цих органів, що означає її захист від неналежних зв'яз-
ків із цими органами та впливу з їхнього боку [10, с. 19].  

Конституція України проголошує здійснення держа-
вної влади в Україні на засадах її поділу на законодав-
чу, виконавчу та судову (ч. 1 ст. 6), а також у Розділі VIIІ 
"Правосуддя" визначає вихідні положення для органі-
зації і функціонування органів судової влади. У цих но-
рмах закріплені також і основні гарантії інституційної 
незалежності суду. 

Ці положення розвинуті Законом України "Про судо-
устрій і статус суддів", де у ч.1 ст. 1 зазначено, що "су-
дова влада в Україні відповідно до конституційних за-
сад поділу влади здійснюється незалежними та безсто-
ронніми судами, утвореними згідно із законом". У цьому 
Законі також вживається поняття "самостійність судів" 
(ст. 6), яке включає гарантії незалежності суду, визна-
чаються організаційно-правові та процесуальні гарантії 
незалежності судді. 

Не втрачає актуальності постанова Пленуму Верхо-
вного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8 "Про не-
залежність судової влади" [11], у якій міститься низка 
положень, що визначають зміст даного питання, зазна-
чається про недоліки реалізації гарантій незалежності 
та даються роз'яснення з метою забезпечення однако-
вого та правильного застосування судами законодавст-
ва, що встановлює гарантії незалежності судової вла-
ди. У зв'язку з цим у Постанові зазначено: "Незалеж-
ність судової влади, її рівність із законодавчою та вико-
навчою владою є невід'ємними ознаками правової дер-
жави, в якій кожен має право на судовий захист своїх 
прав і свобод. Незалежність судів встановлена в Украї-
ні як конституційний принцип організації та функціону-
вання судів з метою забезпечення права осіб на такий 
захист … Разом з тим, гарантії самостійності судів та 
незалежності суддів в Україні належним чином не за-
безпечені. На практиці законодавчим органом, органа-
ми виконавчої влади, їх посадовими особами ігноруєть-
ся конституційний принцип поділу влади на законодав-
чу, виконавчу та судову. Мають місце спроби втручання 
в організацію діяльності судів, вирішення конкретних 
судових справ, перешкоджання здійсненню судами 
правосуддя на визначених законом засадах, тиск на 
суддів шляхом погроз, шантажу та іншого протиправно-
го впливу, в тому числі у формі прийняття незаконних 
нормативно-правових актів та правових актів індивідуа-
льної дії, неправомірного використання суб'єктами вла-
ди наданих їм повноважень, а також незаконного наді-
лення деяких державних органів відповідними повно-
важеннями, що посилює залежність від них судів та 
суддів" [11, с. 28, 29]. 
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Отже, незалежність суду, як слушно зазначають фа-
хівці, передбачає уникнення органів законодавчої і вико-
навчої влади втручання у здійснення правосуддя. Для 
забезпечення цього аспекту незалежності суду необхідна 
надійна економічна основа. Саме держава повинна дба-
ти про надання судовій владі достатніх засобів для того, 
щоб унеможливити будь-який тиск на неї – і з боку зако-
нодавчої, і з боку виконавчої влади. [8, с. 26].  

Чинниками, що здатні забезпечити незалежність су-
ду, є самоорганізація судової влади та суддівське са-
моврядування. Якщо самоорганізація судової влади – 
це критерій зовнішньої організації судової влади, який 
характеризує місце та роль судової влади у системі 
координат публічної влади, чинник, який показує само-
стійність судової влади відносно законодавчої та вико-
навчої, то суддівське самоврядування, – обґрунтовано 
стверджує С.В. Прилуцький, – це механізм організації 
судової влади із середини [12, с. 11]. При цьому прав-
ник слушно зазначає, що однією із важливих ознак ор-
ганізації судової влади у демократичних та правових 
країнах – є самоорганізація судової влади, яка реалізу-
ється через органи, що мають репрезентуватися біль-
шістю суддівської спільноти [12, с. 16]. 

Думку про важливість ролі таких органів, їх завдання 
та структуру обґрунтовує і Ґасс Штефан, справедливо 
зауважуючи, що у разі наявності Ради юстиції або ана-
логічного їй органу, він повинен мати значну міру неза-
лежності від інших гілок державної влади. Цей орган 
повинен мати таку структуру, яка сприяє незалежності 
(як-то, мати у своєму складі більшість, яку становлять 
судді, обрані своїми колегами). Він повинен відігравати 
основну роль у призначеннях, підвищеннях у посаді, 
дисциплінарних заходах та у навчанні суддів і у розпо-
ділі ресурсів судової системи [8, с. 32].  

На сьогодні в України органами, які беруть участь у 
процесі відбору кандидатів на посаду судді, вносять 
рекомендації чи подання про призначення суддів на 
посади або про їх звільнення з посад, здійснюють дис-
циплінарне провадження є Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України та Вища рада юстиції. Ці органи повинні 
бути інструментом забезпечення незалежності суду від 
неналежного впливу інших гілок влади. 

Відповідно до Рекомендації № R (94) 12 Комітету 
Міністрів Ради Європи державам-членам щодо незале-
жності, ефективності та ролі суддів від 13 жовтня 
1994 р. [13] (далі – Рекомендація № R (94) 12) всі рі-
шення стосовно професійної кар'єри суддів повинні 
мати в основі об'єктивні критерії; як обрання, так і ка-
р'єра суддів повинні базуватись на заслугах з ураху-
ванням їхньої кваліфікації, чеснот, здібностей та ре-
зультатів їхньої праці (Принцип І (2) (с)). [13, с. 15]. 

Що ж до способу призначення на посади суддів, мо-
жна погодитись з фахівцями, які стверджують, що кон-
ституційні процедури призначення (обрання) суддів в 
Україні, можна вважати такими, що відповідають вимо-
гам Конвенції [14, с. 20]. Згідно з ч. 1 ст. 128 Конституції 
України, перше призначення на посаду професійного 
судді строком на п'ять років здійснюється Президентом 
України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Су-
ду України, обираються Верховною Радою України, 
безстроково, в порядку, встановленому законом. 

Безстрокове обрання на посади забезпечує незмі-
нюваність суддів і є одним із важливих чинників забез-
печення незалежності суду.  

Обов'язковим атрибутом незалежності суддів є га-
рантії від незаконного звільнення їх з посади. 

У зв'язку з цим у Рекомендації № R (94) 12 передба-
чено: "Судді, яких було призначено безстроково, не 
можуть бути відкликані без достатніх на те причин до 

досягнення ними пенсійного віку. Такі причини повинні 
бути закріплені в чітко визначених законом положеннях 
і можуть мати застосування у країні, в якій суддя обира-
ється на визначений строк; вони можуть стосуватись 
випадків, коли суддя не в змозі відправляти судочинство 
або ж він здійснив кримінальний злочин чи серйозно по-
рушив дисциплінарні правила" (Принцип VI (2)) [13; 17]. 

Можна стверджувати, що ця рекомендація в Україні 
загалом дотримана, адже підстави для звільнення судді 
з посади чітко визначені Конституцією України (ч. 5 
ст. 126), а конкретизація цих підстав та порядок вирішен-
ня питання про звільнення судді з посади містяться у За-
коні України "Про судоустрій і статус суддів" (Розділ VII). 

Наступний елемент незалежності суду проявляється 
в тому, що він уповноважений ухвалювати обов'язкові 
рішення, які не можуть бути змінені позасудовими спо-
собами. Щодо цього елементу слід згадати Принцип І 
(2) (і) Рекомендації № R (94) 12: "рішення суддів не по-
винні переглядатись інакше, ніж через визначену зако-
ном процедуру апеляцій" [13, с. 14]. 

Незалежність суду передбачає також наявність за-
хисту від неправомірного зовнішнього впливу. 

Згідно Рекомендації № R (94) 12, судді повинні при-
ймати свої рішення цілком незалежно і мати змогу діяти 
без обмежень, без неправомочного впливу, підбурення, 
тиску, погроз, неправомочного прямого чи непрямого 
втручання, незалежно з чийого боку та з яких мотивів 
воно б не здійснювалось. У законі мають бути передба-
чені санкції проти осіб, які намагаються у такий спосіб 
впливати на суддів (Принцип І (2) (d)) [13, с. 15]. 

У цьому аспекті слід звернути увагу, що Конституцією 
України передбачено притягнення до юридичної відпові-
дальності за неповагу до суду і судді (ч. 5 ст. 129); відпо-
відальність за прояв неповаги до суду встановлена стат-
тею 1853 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення [15]. За втручання в діяльність судових органів 
в Україні передбачена кримінальна відповідальність 
(ст. 376 Кримінального кодексу України) [16]. 

Пленум Верховного Суду України роз'яснив, що під 
"втручанням у діяльність судових органів слід розуміти 
вплив на суддю у будь-якій формі (прохання, вимога, 
вказівка, погроза, підкуп, насильство, критика судді в 
засобах масової інформації до вирішення справи у зв'я-
зку з її розглядом тощо) з боку будь-якої особи з метою 
схилити його до вчинення чи невчинення певних проце-
суальних дій або ухвалення певного судового рішення. 
При цьому не має значення, за допомогою яких засобів, 
на якій стадії процесу та в діяльність суду якої інстанції 
здійснюється втручання [11, с. 34]. 

Таким чином, в Україні визначені правові основи 
для захисту судових органів від неправомірного зов-
нішнього впливу та забезпечення незалежності суду в 
цьому аспекті. 

Важливим інституційним елементом права на спра-
ведливий суд та також є безсторонність суду. Ця ознака 
тісно пов'язана з ознакою незалежності суду, проте має 
і свій власний зміст.  

Судова незалежність передбачає повну безсторон-
ність з боку суддів. При розгляді справи між будь-яким 
сторонами судді повинні бути безсторонніми, тобто ві-
льними від будь-яких зв'язків, прихильностей, упере-
дженості, які впливають або можуть створювати вра-
ження впливу на спроможність суддів здійснювати су-
дочинство незалежно. Судовій владі повинні довіряти 
не лише сторони окремої справи, а й суспільство в ці-
лому [10, с. 20].  

У Висновку № 3 (2002) Консультативної ради євро-
пейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Євро-
пи щодо принципів та правил, які регулюють професій-
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ну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної 
поведінки та безсторонності від 19 листопада 2002 р. 
(далі – Висновок № 3 (2002) зазначено, що безсторон-
ність визначається Європейським Судом відповідно до 
суб'єктивного підходу, який бере до уваги особисте пе-
реконання або інтереси конкретного судді в певній си-
туації, а також, відповідно до об'єктивного підходу, що 
передбачає надання суддею гарантій, достатніх для 
усунення будь-якого правомірного сумніву у цьому від-
ношенні [17, с. 43]. 

Існує презумпція суб'єктивної безсторонності судді, 
яка діє доти, доки не доведено зворотне. Прикладом, 
коли Європейський Суд визнав наявність суб'єктивної 
упередженості суду, може бути справа Belukha v Ukraine 
(2006 р.). У цій справі Європейський Суд постановив, що 
голова внутрішнього суду міг вважатися обґрунтовано 
заінтересованим у результаті справи, однією із сторін 
якої виступала будівельна компанія, яка раніше здійсню-
вала безкоштовний ремонт приміщення суду [7, с. 34].  

Стосовно суб'єктивної безсторонності у Висновку № 
3 (2002) підкреслено, що судді повинні виконувати свої 
обов'язки, уникаючи фаворитизму та проявів упере-
дженості. Вони не повинні приймати рішення, беручи до 
уваги щось, що виходить за рамки застосування юри-
дичних норм. Поки судді розглядають справу або готу-
ються до її розгляду, вони не повинні свідомо робити 
будь-яких коментарів, які можуть розглядатися як вине-
сення рішення наперед або які можуть вплинути на 
справедливість судового розгляду. Вони повинні де-
монструвати однакове ставлення по відношенню до 
всіх осіб (сторін, свідків, адвокатів тощо) без відміннос-
тей, що ґрунтуються на неправомірних підставах або є 
несумісними з належним виконанням суддівських функ-
цій (п. 23) [17; 43]. 

Забезпечення об'єктивної безсторонності передба-
чає відвід судді, незалежно від його поведінки, якщо є 
обставини, що дають підстави підозрювати його в упе-
редженості. Так, у практиці Європейського Суду вважа-
ється недостатньою об'єктивна безсторонність судді, 
якщо він розглядає справу, у якій раніше виступав про-
курором або слідчим; також упередженим визнається 
суддя, який під час досудового розслідування вирішу-
вав питання про взяття під варту, а в подальшому ви-
рішує справу по суті; не може вважатися об'єктивно 
безстороннім суддя, який розглядав справу як суддя 
першої інстанції, а потім, – як суддя апеляційної інстан-
ції тощо [7; 34-35]. 

З точки зору забезпечення справедливого судового 
розгляду та правомірних суспільних очікувань судді 
повинні утримуватись від ведення публічної політичної 
діяльності (п. 30 Висновку № 3 (2002)). Проте суддям 
має бути дозволено брати участь у деяких дискусіях, які 
стосуються національної політики у сфері судівництва 
(п. 34 Висновку № 3 (2002)) [17; 44, 45]. 

У Конституції України вимоги до судді у аспекті без-
сторонності сформульовані більш жорстко. Професійні 
судді не можуть належати до політичних партій та проф-
спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, 
мати представницький мандат, обіймати будь-які інші 
оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, 
крім наукової, викладацької та творчої (ч. 2 ст. 127). Ці 
положення розвинуті Законом України "Про судоустрій і 
статус суддів" у вимогах щодо несумісності (ст. 53). 

Додержання вимог національного законодавства та 
врахування європейських рекомендацій щодо забезпе-
чення безсторонності суддів, а також практики Євро-
пейського Суду, сприятимуть підвищенню суспільної 
довіри та поваги до судової влади і ефективності сис-
теми правосуддя. 

На підставі проведеного дослідження можна зроби-
ти висновок, що інституційними елементами права на 
справедливий суд є засади, які визначають організацію 
судової системи в цілому і кожного судового органу 
зокрема (створення суду на підставі закону, незалеж-
ність суду, безсторонність суду). Створення суду на 
підставі закону передбачає наявність у державі необ-
хідної правової основи для побудови судової системи; 
покладення на спеціально призначений для цього орган 
(суд) здійснення правосуддя; законно визначений склад 
суду по кожній справі. Інституційна незалежність суду 
забезпечується: незалежністю судової влади від орга-
нів законодавчої та виконавчої влади; способом при-
значення на посади суддів; строком виконання ними 
своїх обов'язків; гарантіями від незаконного звільнення 
судді з посади; неприпустимістю зміни судових рішень 
позасудовими способами; наявністю захисту від непра-
вомірного зовнішнього впливу. Безсторонність суду ста-
новить комплекс стандартів суддівської поведінки, які 
охоплюють етичні аспекти, поведінку суддів у їх профе-
сійній діяльності, позапрофесійну діяльність і поведінку 
суддів. Інституційні елементи у їх взаємозв'язку та у ком-
плексі із організаційно-функціональними, функціональ-
ними та спеціальними елементами складають право на 
справедливий суд, забезпечення якого є необхідним для 
утвердження правової держави в Україні. 
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ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 
У статті досліджено актуальні питання правової відповідальності. 
Ключові слова: правова відповідальність, юридична відповідальність, правопорушення. 

В статье исследованы актуальные вопросы правовой ответственности. 
Ключевые слова: правовая ответственность, юридическая ответственность, правонарушение. 

The actual questions of law responsibility are researched in the article. 
Key words: right responsibility, juridical responsibility, delict. 
  
В юриспруденції є чимало основоположних катего-

рій, що формують окремі правові інститути, які, в свою 
чергу, забезпечують належне застосування правових 
норм. Значна кількість статей Конституції України так чи 
інакше пов'язана з правовою відповідальністю як зага-
льного, так і галузевого характеру. Чи достатньо під-
став для того, щоб розглядати відповідальність як пра-
вовий інститут? Це питання здебільшого виникає в ме-
жах окремих галузей права, проте на законодавчому 
рівні формується цілісна система спеціальних норм 
права, які забезпечують належне застосування механі-
зму відповідальності того чи іншого виду. Водночас 
існують загальні доктринальні принципи, які є концепту-
альними для будь-якого з окремих видів юридичної від-
повідальності та виводять правову відповідальність на 
рівень комплексного міжгалузевого правового інституту. 
Цей правовий інститут є найбільш суттєвим у системі 
норм чинного законодавства України. У правозастосов-
ній практиці реалізація норм інституту юридичної відпо-
відальності має свої особливості, пов'язані з наявністю 
великої кількості як позитивних новел, так і прогалин, у 
чинному законодавстві.  

Інститут відповідальності як соціально-правове 
явище потребує глибокого філософського осмислення, 
цілісного правового тлумачення та системного норма-
тивного вдосконалення. Багато провідних українських 
вчених досліджує цю проблему, а саме: П. Андрушко, 
Ю. Баулін, А. Берлач, М. Вітрук, І. Гриценко, І. Канза-
фарова, Т. Ківалова, А. Козловський, В. Колісник,  
В. Костицький, М. Костицький, М. Краснова, Н. Кузнєцо-
ва, Р. Майданик, М. Никифорак, Н. Оніщенко, Н. Пар-
хоменко, О. Скакун, В. Тихий, О. Тихомиров, О. Хари-
тонова, Є. Харитонов та інші. Цій проблематиці на юри-
дичному факультеті Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка приділяється значна увага. 
Нещодавно вийшов друком часопис [1] наукових праць 
та було проведено Міжнародний науковий круглий стіл, 
присвячений правовій відповідальності.  

На доктринальному рівні ставлення до інституту від-
повідальності здебільшого набуває догматичного харак-
теру та, як правило, не передбачає альтернативних під-
ходів до його розуміння. На догматичний характер цього 
інституту вказує те, що більшість вчених розглядають 
юридичну відповідальність через дихотомію її позитивної 
та негативної складових. При цьому тривалість поглядів 
неспівставна з поняттям "догма", оскільки сталий підхід 
до поняття "юридична відповідальність" сформувався 
лише в другій половині ХХ століття. Саме в цей час від-
бувається пошук поняття "юридична відповідальність".  

У теорії права соціологічний підхід стає основним у 
сприйнятті суті інституту відповідальності. Одним з ак-
туальних напрямів адаптації вітчизняного правознавст-
ва до викликів сьогодення має стати соціалізація юри-
дичних знань, що передбачає розгляд правової про-
блематики у більш широкому контексті – суспільства в 
цілому, а не лише його державної організації, опосере-
дкованої відносинами виключно з приводу формування 
та реалізації державної влади [2, с. 22]. Разом з тим, 

чимало теорій правової відповідальності залишаються 
за лаштунками наукових досліджень. У силу недостат-
нього теоретичного обґрунтування даний інститут лише 
поволі розвивається та найчастіше досліджується в 
межах галузевого спрямування. При цьому класичний 
поділ юридичної відповідальності на три види вже дав-
но став затісним для вчених і практиків. Сьогодні ми 
бачимо, що коло окремих видів юридичної відповідаль-
ності розширене і відкрите для наукових розробок. Хо-
ча, на наш погляд, введення в науковий та законодав-
чий обіг нових видів відповідальності недостатньо об-
ґрунтоване. З огляду на це, постає питання про необ-
хідність наукового дослідження класифікації та міри 
застосування правової відповідальності. 

Більшість дослідників погоджуються з основними 
елементами юридичної відповідальності, але їхнє ро-
зуміння суті цього інституту різне. Є пропозиції розгля-
дати відповідальність як "процедуру застосування за-
собів державного примусу", "форму державного приму-
су", "міру покарання", "санкцію", "зобов'язання", "право-
відносини", "обов'язок", "відшкодування, "зазнання 
втрати благ", "кару" тощо [3]. Такий різноплановий під-
хід учених до поняття юридичної відповідальності зу-
мовлений рядом об'єктивних і суб'єктивних чинників. 
Напевно, саме це і не дає чіткого розуміння того, що 
таке відповідальність в юриспруденції? Можливо. Про-
те, невизначеність поняття тягне за собою величезний 
ланцюг дискусійних питань щодо правової природи від-
повідальності; юридичної відповідальності держави, 
юридичних осіб, суб'єктів публічної влади; проблем 
колективної відповідальності; стадій юридичної відпові-
дальності та складу правопорушення; співвідношення 
відповідальності та правозастосування; моменту вини-
кнення юридичної відповідальності; відповідальності 
без вини; застосування міри покарання; впливу юриди-
чної відповідальності на динаміку цивільного зобов'я-
зання; підстав звільнення від відповідальності тощо.  

Формулювання універсального визначення поняття 
юридичної відповідальності є недоцільним, оскільки у 
багатьох випадках мають місце спроби об'єднати чис-
ленні та різноманітні ознаки цього феномену в дефіні-
цію, що залишає поза увагою специфічні прояви різних 
аспектів феномену юридичної відповідальності. Нато-
мість доцільно розрізняти юридичну відповідальність як 
засіб державно-правового примусу і юридичну відпові-
дальність як охоронні правовідносини. Юридична від-
повідальність як засіб державно-правового примусу 
передбачена нормами права. Як норма права вона іс-
нує незалежно від вчинення правопорушення і відіграє 
роль чинника, що стримує суб'єктів права від порушень 
і стимулює їх до правомірної поведінки. Юридична від-
повідальність як охоронні правовідносини, виникає в 
результаті порушення суб'єктивних прав та інтересів 
інших учасників суспільних відносин і порушення цими 
протиправними діями норм права, які передбачають 
можливість застосування санкцій на випадок вчинення 
порушення [4, с. 29]. 
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Окремі правові інститути впритул наблизилися до 
інституту відповідальності. Тенденції реалізації прав та 
свобод людини дозволяють спрогнозувати можливі 
зловживання суб'єктивними правами, а самі факти зло-
вживання правами за своєю природою, скоріш за все, 
потрібно розглядати як правопорушення, які тягнуть за 
собою відповідальність. Також наближена до відпові-
дальності процедура люстрації, правовий механізм якої 
застосовується в демократичних державах. 

При дослідженні проблем відповідальності зайшли в 
глухий кут семантичні пошуки, які засновані не на ви-
вченні права, його загальних принципів, практики засто-
сування, а на вивченні окремих, інколи ізольованих, віді-
рваних роздумів та висновків значення слова "відповіда-
льність". Вчені-дослідники намагалися вивести зміст по-
няття "відповідальність" з її термінологічного визначення, 
проте зрозуміло, що необхідно було досліджувати сут-
ність, природу та значення цього феномену [5, с. 31]. 

Усвідомлення однієї лише правової складової недо-
статньо для повного розуміння досліджуваного інститу-
ту. Для визначення його суті важливе значення мають 
чимало інших чинників, серед яких помітну роль віді-
грають історичний, філологічний, соціологічний, психо-
логічний тощо. Так, наприклад, при дослідженні істори-
чної складової правової відповідальності насамперед 
виникає запитання, де шукати її витоки?. Як правило, 
вчені спрямовують свої погляди на римське право. 
Проте є сумніви щодо римського походження інституту 
відповідальності. Хоча, як зазначав у своєму творі "Про 
закони" видатний філософ, оратор, політичний діяч 
Марк Тулій Ціцерон, якщо в часи правління Тарквінія 
(п'ятий цар у Римі – розрядка наша І.Б.) в Римі не було 
писаного закону про образу честі, то це зовсім не зна-
чить, що Секст Тарквіній не переступив віковічного за-
кону, вчинивши насильство над Лукрецією, дочкою 
Триціпітіна (традиційно вважається, що це послужило 
приводом до повстання і вигнання царів) [6, с. 417]. 
Адже цей віковічний закон був розумом, який походить 
від природи, і який спонукає до чесних справ та відвер-
тає від злочинів; розумом, який починає бути законом 
не тоді, коли він набуває письмової форми, а вже тоді, 
коли виникає. А виникає він одночасно з божественною 
думкою. Тому справжній і перший закон (здатний нака-
зувати і забороняти) є прямим розумом всевишнього 
Юпітера [6, с.189]. Така природна форма реалізації 
права у Стародавньому Римі передбачала застосуван-
ня відповідальності за правопорушення шляхом санкці-
онування кровної помсти з метою задоволення інтере-
сів потерпілого. Мірою відповідальності був talio. Це 
було справедливо. Лише після того, як зникає уявлення 
про кровну помсту, формується інститут obligationes ex 
delicto. При цьому delicta та crimena розрізнялися лише 
за класифікацією порушених інтересів (відповідно, при-
ватних та публічних). Перше тягло за собою відшкоду-
вання шкоди, друге – передбачало публічність пока-
рання. Один з сучасних підходів до визначення відпові-
дальності – через поняття "зобов'язання" – і походить з 
римського права. 

На філологічному рівні виникає дискусія навколо то-
го, який термін краще застосовувати: "юридична відпо-
відальність" чи "правова" (або "правна") відповідаль-
ність? Ця на перший погляд філологічна проблема на-
справді є суто правовою. Адже для поняття, яке охоп-
лює дві складові відповідальності позитивну та негати-
вну, прикметник "юридична" є завузьким. Цей прикмет-
ник буде доречним лише в контексті негативної відпові-
дальності, яка відповідно до норми закону застосову-
ється до особи за вчинене нею в минулому правопору-
шення. На думку О. Безклубого, у контексті цієї теорії, 

саме терміни "позитивна" та "негативна" мають вжива-
тися щодо відповідальності, а не проспективна та рет-
роспективна відповідальність. Іноді вважають, що про-
спективна відповідальність темпорально охоплена ли-
ше часом до вчинення правопорушення, а ретроспек-
тивна відповідальність – часом після вчинення право-
порушення. Однак, позитивна відповідальність повинна 
існувати завжди. Винятковим явищем є існування пози-
тивної відповідальності невіддільно від правопорушення, 
тобто під час правопорушення (відмова від скоєння пра-
вопорушення на будь-якій його стадії, за винятком стадії 
замаху (незакінченого або закінченого замаху) та стадії 
закінченого злочину) або після правопорушення (напри-
клад, дієве каяття). Негативна відповідальність може 
наставати під час скоєння правопорушення (негативна 
відповідальність за готування до злочину, замах на зло-
чин) та після скоєння правопорушення (негативна відпо-
відальність за закінчений злочин). Дискусійним є питання 
відносно можливості існування негативної відповідаль-
ності до або замість скоєння правопорушення.  

Професор М. Вітрук зазначає, що правова відпові-
дальність лежить в основі юридичної відповідальності. 
Правова відповідальність – це відповідальність, що 
встановлюється у відповідності з вимогами ідеального 
(природного) права, його цінностей. Вона тісно пов'яза-
на з принципами свободи, справедливості та рівності [7, 
с. 26]. Така вихідна наукова позиція найбільш прийнят-
на для розуміння суті співвідношення правової та юри-
дичної відповідальності.  

Специфіка соціологічного аспекту відповідальності 
зумовлена побудовою на межі гуманітарних наук ан-
тропоцентристського концепту. Поняття "відповідаль-
ність" має сенс лише щодо таких явищ, які в тій чи 
іншій мірі залежать від свідомості, волі та бажання 
людини. На думку О. Зінов'єва, якщо певний процес не 
залежить від людей, немає сенсу вести мову про їхню 
відповідальність за перебіг та результати цього про-
цессу [8, с. 404-405]. Соціологія права, досліджуючи 
певні соціальні процеси, закони суспільного розвитку, 
структуру суспільства тощо, продукує ідеї з позиції 
захисту людської особистості та її духовної незалеж-
ності. І тут аналіз проблеми "свобода та відповідаль-
ність" відіграє ключову роль. Проблема співвідношен-
ня свободи та відповідальності стає методологічною 
основою теорії відповідальності.  

У контексті зазначених чинників важливою є також 
психологічна складова, яка насамперед пов'язана з 
виною правопорушника та мотивами його негативної 
поведінки, що об'єктивно пов'язані з дією або бездіяль-
ністю людини, тобто фізичної особи. Разом з тим, за-
стосування норм правової відповідальності до юридич-
них осіб час від часу породжує наукову дискусію про 
неможливість такого застосування до будь-якої юриди-
чної фікції, особливо якщо мова йде про кримінальну 
відповідальність юридичної особи. Так, за Е. Белінгом, 
злочин – це насамперед діяння людини, відповідно, 
визначенню злочину повинне передувати визначення 
поняття діяння. Під діянням людини Белінг розуміє по-
ведінку людини в двох формах: активна (дія) та пасив-
на (бездіяльність). При цьому до злочинної поведінки 
можуть бути віднесені тільки вольові, усвідомлені діян-
ня людини. Оскільки злочин – діяння людини, суб'єктом 
злочину може бути тільки фізична особа [9, с. 7]. Якщо 
юридичну особу розглядати як одну з багатьох фікцій, 
то застосування до неї правових норм за певне право-
порушення є нічим іншим, як фіктивною відповідальніс-
тю, мета якої – приховати протиправні дії власника або 
представника відповідного утворення та перекласти 
вину на юридичну особу (фікцію?!), що цілком неприро-
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дно. За таких обставин постає питання, чи не слід роз-
глядати як фікцію саму відповідальність?  

Наведені чинники, які на перший погляд далекі від 
юриспруденції, безперечно мають вихід на правову 
основу досліджуваного поняття та в тій чи іншій мірі 
відображаються на його змісті.  

Сутність такого правового явища, як відповідаль-
ність, потрібно досліджувати з точки зору розуміння 
суспільством визначального положення в системі по-
глядів на право, тобто розуміння ідеї права, яка в свою 
чергу формує парадигму суспільного буття спільноти.  

Пошук ідеї права триває. Лише час від часу вчені 
звертаються до тієї чи іншої правової теорії для того, 
щоб провести дискусію, визнати чи відхилити запропо-
новану концепцію та рухатися далі в пошуку істини. Так, 
на думку Т. Оноре, одним із шляхів досягнення суспіль-
ством стабільності та процвітання є створення офіцій-
ної системи примусу. "Якщо люди не підкоряються пра-
вилам, закон погрожує їм чимось неприємним (це часто 
називають санкцією) – покаранням або вимогою спла-
тити компенсацію. Ідея полягає в тому, що в системі 
"робіть те й не робіть того" люди можуть жити більш 
спокійно. А завдяки цьому вони краще ставляться один 
до одного" [10, с. 7]. Підґрунтям для запропонованої Т. 
Оноре правової ідеї є теорія нормативізму. Прихильни-
ки цієї теорії ставлять перед собою завдання з'ясувати 
суть права, яка пов'язана з категорією норми. Їхнє 
вчення наближене до догматичної теорії ХІХ століття, 
проте не розглядає норми лише як предмет системати-
зації та аналізу. Так, відповідальність розглядається як 
відношення фізичної особи, до якої застосовується 
примусовий акт, до делікту, скоєного нею. Той факт, що 
правовий порядок зобов'язує когось до відшкодування 
завданих збитків, на думку Г. Кельзена, може бути опи-
саний таким правовим твердженням: "Коли який-небудь 
індивід завдає комусь іншому збитків, не виправляючи 
при цьому заподіяної шкоди, тоді належить спрямувати 
примусовий акт як санкцію на майно того індивіда, себ-
то примусово забрати в того індивіда майно, аби ним 
відшкодувати потерпілому індивідові збитки, яких він 
зазнав" [11, с. 145]. Саме принцип Nullum crimen sine 
lege, nulla poena sine lege (З лат.: "Немає злочину без 
закону, немає кари без закону") є наслідком правового 
позитивізму. Кожний наступний підхід до розуміння 
права – це суцільний компроміс між тією чи іншою тео-
рією з виходом на суть права як систему загальнообо-
в'язкових, формально визнаних норм, що регулюють 
суспільні відносини, або як самі суспільні відносини.  

Не буде відкриттям те, що в основі правової ідеї ле-
жить один з найбільш важливих принципів творення та 
тлумачення права, який відіграє суттєву роль у право-

розумінні, – Aequitas. А можливо, справедливість є сут-
тю правової ідеї? In omnibus, maxime tamen in iure 
aequitas spectanda est (з лат.: "У всіх справах, а найбі-
льшою мірою у праві, необхідно керуватися справедли-
вістю"). Справедливість надає праву сили та визначе-
ності, що впливає на ставлення фізичної особи до пра-
вопорядку. Саме у цьому зв'язку позитивна відповіда-
льність може розглядатися на рівні правового принци-
пу, що забезпечую належне здійснення суб'єктивних 
прав та обов'язків людини і застерігає не тільки від вну-
трішніх, але й від зовнішніх, соціальних конфліктів.  
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КОРОЛІВСТВА ДАНІЯ 
 
У статті досліджується конституційний розвиток однієї із європейських парламентських монархій – Королівст-

ва Данія, її сучасна система організації державної влади та правовий статус автономних утворень.  
Ключові слова: конституція, конституційна монархія, органи державної влади, унітарна держава, автономія. 

В статье исследуется конституционное развитие одной из европейских парламентских монархий – Королевства 
Дания, её современная система организации государственной власти и правовой статус автономных образований.  

Ключевые слова: конституция, конституционная монархия, органы государственной власти, унитарное госу-
дарство, автономия.  

The article examines the constitutional development of a European parliamentary monarchy – the Kingdom of Denmark, its 
modern system of organization of state power and legal status of autonomous entities. 

Keywords: constitution, constitutional monarchy, the state authorities, unitary state, autonomy. 
 
Розвиток державного будівництва в країнах Європи є 

важливим чинником її політичної та економічної стабіль-
ності. Тому важливим інструментом цього процесу є хара-
ктер і рівень сучасної інституалізації державного життя.  

Метою даної статті є узагальнення позитивного до-
свіду побудови конституційної системи організації дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, а також 
створення ефективних правових та організаційних га-
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рантій захисту прав як національних меншин, так і ко-
рінних народів в Королівстві Данія. Ця тема частково 
висвітлювалась у науковій літературі, зокрема у працях 
А. Автономова, М. Баглая, В. Борденюка, Р. Єнгібаря-
на, Д. Злато польського, І. Кресіної, В. Ріяки, В. Чиркіна, 
В. Шаповала, Ю. Шемшученка та ін., однак питання 
особливостей конституційної системи цієї унітарної 
держави докладно не досліджувалося.  

Невелика за розміром та кількістю населення Данія 
належить до найдавніших держав Західної Європи. Во-
на була заснована племенами данів, які проживали 
спочатку на південній частині Скандинавського півост-
рова, а потім у V–VI ст. заселили увесь Датський архі-
пелаг та Ютландію. З VIII ст. почалися завойовницькі 
походи датських вікінгів на Західну Європу та Північну 
Африку. На початку ХІ ст. до складу Датської держави 
входили східна частина Англії та Норвегія. Пізніше Данія 
підкорила собі землі поморських слов'ян та Північну Ес-
тонію. Однак постійні війни та внутрішньодержавні між-
усобиці виснажили цю величезну державу і вона на по-
чатку ХІV ст. втратила більшу частину завойованих во-
лодінь. Перелом настав лише у 1397 р., коли була укла-
дена Кальмарська унія, згідно з якою під владою датсь-
ких королів об'єдналися Данія, Швеція (з Фінляндією) та 
Норвегія (з Ісландією). Проте Кальмарська унія проісну-
вала недовго. У 1523 р. від підлеглості Данії звільнилася 
Швеція, а в 1813–1814 рр. і Норвегія (без Ісландії). 

З цього часу розвиток Данії відбувався в рамках 
власної національної державності, але із збереженням 
особливих відносин з Норвегією, Швецією та іншими 
північними країнами, з якими Данію єднає спільна істо-
рична доля та культура. 

В сучасних кордонах Данія існує з 1944 р. після ро-
зірвання унії з Ісландією.  

Конституційний розвиток у Данії був започаткований 
в 1849 р., коли в період посилення буржуазних револю-
цій на європейському континенті була прийнята перша 
датська конституція. Її потім послідовно змінювали кон-
ституції 1855 та 1863 рр. У 1866 р. чинність конституції 
1849 р. була поновлена, але до неї були внесені попра-
вки. У 1915 р. Конституція 1849 р. з наступними поправ-
ками була кардинально переглянута, і тому цей рік у 
Данії вважається роком уведення нової конституції. 

При розробці згаданих перших конституцій Данії її 
автори керувалися концепцією німецького правознавця, 
послідовника Г. Гегеля – Лоренца Штейна про найдоці-
льнішу форму правління держави. Як відомо, Г. Гегель 
давав своє власне трактування принципу поділу дер-
жавної влади. Він розрізняв: а) владу законодавчу;  
б) владу урядову і в) владу королівську. На його думку, 
перша має своїм завданням визначити і затвердити 
загальні засади; друга – підвести окремі випадки під 
загальні засади і третя – привести все до єдності шля-
хом живої індивідуальності. Правильне поєднання цих 
влад і є істинний державний устрій – конституційна мо-
нархія, яка для Г. Гегеля була ідеалом [1, c. 577] .  

Л. Штейн розвинув далі це положення, розглядаючи 
форму правління держави в аспекті її взаємовідносин із 
суспільством. На його думку, ідеальною є "соціальна 
конституційна монархія", яка стоїть над суспільством, 
класами і партіями. Ця держава має бути також право-
вою, яку Л. Штейн визначав як державу, що має консти-
туційне, адміністративне право, "де управління ведеть-
ся згідно з духом конституції", "а закон спирається на 
конституцію", де "встановлюються гарантії панування 
закону над розпорядженням, а конституції – над зако-
ном". За Штейном, у правовій державі законодавча 
влада "панує" над виконавчою, а монарх "забезпечує 
домінування загальнодержавною волі" і є "найвищим 

захисником інтересів слабких і пригнічених". Монарх 
виступає як "осереддя держави", "найвище особисте її 
начало" [2, c. 451]. 

Концепція конституційної монархії, але з урахуван-
ням нових реалій в країні та тенденцій світового розви-
тку, була збережена і при прийнятті за результатами 
референдуму нової Конституції Данії від 5 червня 
1953 р., яка є чинною і нині. 

Текст конституції вирізняється чітким і стислим фо-
рмулюванням положень основного закону, що загалом 
характерно для правової традиції скандинавських країн. 
Та примітною рисою конституції Данії як правового до-
кумента є незмінність конституційної регламентації. За 
50 з лишком років до її тексту не було внесено жодної 
поправки, що пояснюється, головним чином, дуже 
ускладненою процедурою перегляду конституції. 

Відповідно до §88 Конституції, встановлено порядок 
змін і доповнень до неї [3, c. 772-773]. Якщо парламент 
приймає законопроект з метою прийняття нового кон-
ституційного положення і уряд бажає його прийняття, 
видається указ про нові вибори парламенту. Якщо за-
конопроект приймається новим складом парламенту 
без змін, він передається протягом 6 місяців після його 
схвалення на референдум для затвердження або відхи-
лення. Правила проведення референдуму визначаються 
законом. Якщо більшість виборців, які брали участь у 
голосуванні, але не менше 40 відсотків від їх загального 
числа, голосують за підтримку прийнятого парламентом 
законопроекту і він схвалюється також королем, то лише 
тоді такий законопроект стає невід'ємною частиною кон-
ституції. За Основним законом Данія є конституційною 
монархією. Королівська влада успадковується представ-
никами королівської династії чоловічої та жіночої статі 
відповідно до положень Закону про престолонаступниц-
тво від 27 березня 1953 р., який належить до конститу-
ційних актів (§2 конституції) [3, c. 761]. 

Король є главою держави. За Конституцією, він має 
бути членом євангелічної лютеранської церкви (§6 Кон-
ституції) [3, c. 761]. Формально король наділений у ви-
значених конституцією межах "верховною владою з усіх 
питань королівства" (однак відповідальність за практи-
чну діяльність щодо керівництва державою несуть міні-
стри (§§12–13) [3, c. 762]. 

Законодавчу владу в Данії здійснюють спільно король 
і однопалатний парламент (фолькетинг, що в перекладі 
означає народні збори). Однак король фактично лише 
оприлюднює прийняті парламентом закони. До складу 
парламенту, який обирається на чотири роки, входить не 
більше 179 депутатів. Віковий ценз як для активного, так 
і для пасивного виборчого права становить 18 років. Ви-
бори проводяться за пропорційною системою. 

Виконавчу владу в Данії фактично здійснює уряд – 
Рада Міністрів. Саме цей орган реалізує переважну 
більшість повноважень, які віднесені до королівських. 
Король призначає прем'єр-міністра та інших членів 
уряду. Проте вибір залежить від того, яка політична 
партія одержала більшість голосів виборців, а також від 
особи, яка очолює ту чи іншу партію. 

Особливістю організації виконавчої влади в Данії є 
існування Державної ради, яка є, власне, формою пуб-
лічної демонстрації діяльності уряду. До складу ради 
входять усі міністри, які засідають у присутності і за 
головування короля. У такий спосіб урядовим рішенням 
надають авторитету рішенням глави держави. 

За формою державного устрою королівство Данія є 
унітарною державою, поділеною на 14 областей (амтів), 
які, у свою чергу, поділяються на комуни. Міста Копен-
гаген і Фредеріксберг виділені в окремі адміністративні 
одиниці, але вони мають менше прав, ніж області. Ор-
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гани управління амтів очолюють начальники амтів, які 
призначаються й звільняються з посади королем за 
поданням уряду. У свою чергу начальники амтів за по-
данням місцевих рад призначають і звільняють з поса-
ди старост комун та бургомістрів муніципалітетів. Такий 
порядок формування органів виконавчої влади забез-
печує її цілісність по всій вертикалі і досить жорсткий 
контроль за діяльністю її низових ланок. Представниць-
кими органами на місцях є ради амтів, комун та муніци-
палітетів, які обираються безпосередньо населенням 
терміном на 4 роки [3, c. 755]. 

Законодавство Данії передбачає проведення місце-
вих референдумів як демократичного інструменту конт-
ролю за виконавчою владою та обмеження партійного 
домінування в радах. Так, близько 60 з 500 датських 
муніципалітетів мають нормативно-правову основу для 
проведення референдумів про відміну рішень органів 
влади, а 2/3 – про їх проведення за місцевою ініціати-
вою [4, c. 457-458].  

До складу Королівства Данія входять дві колишні його 
колонії – Фарерські острови і Гренландія, які після Другої 
світової війни одержали статус політичних автономій. 

Фарерські острови (загалом 24 острови, з них за-
селеними є 17) розташовані на кордоні Атлантичного і 
Північного Льодовитого океанів, їх населення стано-
вить понад 43 тис. чоловік, більшість серед яких – фа-
рерці. Офіційні мови – фарерська і датська, причому 
фарерська вважається першою офіційною, а датська – 
другою [5, c. 219]. 

Фарерські острови користуються внутрішньою авто-
номією на підставі Закону про самоврядування від  
23 квітня 1948 р. [3, c. 755]. Вищим законодавчим органом 
на островах є однопалатний парламент (легтінг) у складі 
32 депутатів, які обираються загальним голосуванням за 
системою пропорційного представництва. Уряд автономії 
(ландсстюрі) у складі 4 чоловік формується парламентом. 
До компетенції парламенту і уряду входить лише вирі-
шення питань внутрішнього життя островів. 

Два представники Фарерських островів входять до 
парламенту Данії. У свою чергу інтереси Королівства 
Данія на островах захищає його представник – Верхов-
ний комісар.  

Другим автономним утворенням у складі Данії є 
Гренландія. Колонізацію цього острова Данія почала у 
1721 р. (до цього він належав Норвегії). У 1744 р. була 
встановлена державна монополія на торгівлю Данії з 
Гренландією, яка проіснувала до 1950 р.  

Колоніальний статус Гренландії був скасований у 
1953 р. з прийняттям Конституції Данії. Територія ост-
рова була проголошена територією Датського коро-
лівства. 

17 листопада 1978 р. датський парламент більшістю 
голосів прийняв Закон про надання внутрішньої авто-
номії Гренландії, який був схвалений населенням ост-
рова на референдумі 17 січня 1979 р. і набрав чинності 
з 1 травня 1979 р. [3, c. 755]. Відповідно до цього зако-
ну, дорадчий орган місцевого самоуправління – гренла-
ндський ландсрод був замінений законодавчим органом 
– ландстінгом (парламентом) у складі 31 депутата, які 
обираються на 4 роки загальним голосуванням на основі 
пропорційного представництва. Виконавчу владу в Грен-
ландії здійснює уряд, що формується парламентом. Нині 
у парламенті Данії Гренландію представляють 2 депута-

ти. Королівство Данія в Гренландії представляє Верхов-
ний комісар. Порівняно з Фарерськими островами Грен-
ландія має більшу самостійність. Так, її населення, ско-
риставшись правом проведення місцевого референдуму, 
у 1985 р. відмовилося від участі у Європейському еконо-
мічному співтоваристві, хоча Данія продовжувала збері-
гати в ньому своє членство [6, c. 291]. 

25 листопада 2008 р. в Гренландії відбувся рефере-
ндум щодо розширення автономії. За позитивне рішен-
ня цього питання проголосувало близько 80% учасників 
референдуму. У волевиявленні взяли участь 72% з 39 
тис. жителів Гренландії, які мають право голосу. За під-
сумками референдуму у травні 2009 р. датський пар-
ламент ухвалив Акт про самоврядування, який набрав 
чинності 21 червня 2009 р. За цим законодавчим актом 
Гренландія одержала широкі автономні повноваження. 
Її адміністрація має тепер право розпоряджатися при-
родними ресурсами, керувати власною судовою систе-
мою і поліцією. Після проголошення розширеної авто-
номії Гренландії формальним главою держави залиша-
ється королева Данії Маргрете ІІ [7, c. 37]. 

Першочерговим завданням острова з новим стату-
сом, – вважає прем'єр-міністр Гренландії Куупік Клейст, – 
є вирішення соціальних проблем. Великі надії уряд по-
кладає на видобуток багатих покладів нафти і газу на 
території острова, що дасть можливість скоротити дота-
ції датського уряду, які становлять на сьогодні третину 
бюджету острова. Клейст очолює партію "Братство інуі-
тів", яка виступає за повну незалежність Гренландії і по-
будови першої незалежної ескімоської держави [7, c.37].  

Ескімоси, які називають себе інуітами, складають 
основну частину населення Гренландії, на острові про-
живає також близько 10 тис. датчан. Офіційні мови – 
ескімоська і датська. Гренландці широко користуються 
ескімоською мовою, яка має свою писемність і є дру-
гою, поряд із датською, мовою викладання в школі. Ес-
кімоською мовою створена література, видаються газе-
ти, ведуться теле- і радіопередачі [5, c. 629]. 

Підсумовуючи розгляд конституційної системи Данії 
та статусу її автономних утворень, слід відзначити їх 
відповідність сучасним стандартам, а цьому значною 
мірою сприяє стабільність конституції держави та не-
ухильне дотримання правил і традицій, які визначають 
основні риси організації влади в країні. Запровадження 
інституту автономій відіграло важливу роль не лише у 
вирішенні питань державного будівництва, а й значною 
мірою у запобіганні етнорегіональним конфліктам та 
проявам сепаратизму. 
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ПОСВІДЧЕННЯ НОТАРІУСОМ ФАКТУ, ЩО ФІЗИЧНА ЧИ ЮРИДИЧНА ОСОБА  

Є ВИКОНАВЦЕМ ЗАПОВІТУ (П. 13 СТ. 34 ЗАКОНУ "ПРО НОТАРІАТ"):  
МАТЕРІАЛЬНИЙ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 

  
У статті розкривається правовий статус виконавця заповіту як суб'єкта спадкових відносин та процесуальний 

порядок і процедура вчинення нотаріального провадження з посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є ви-
конавцем заповіту. Проаналізована сутність даної нотаріальної дії, визначено її місце у загальній класифікації нотарі-
альних проваджень та на основі теоретичної моделі нотаріального процесу деталізовано дії нотаріуса на кожному 
етапі та стадії даного нотаріального провадження,що істотно впливатиме на регламентацію цієї процедури у Зако-
ні України "Про нотаріат" та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. 

Ключові слова: нотаріус, нотаріальний процес, виконавець заповіту, процедура, стадії. 

В статье раскрывается процессуальное положение исполнителя завещания как субъекта наследственных пра-
воотношений, а также процессуальный порядок и процедура нотариального производства с удостоверения фак-
та о том, что физическое или юридическое лицо является исполнителем завещания, его сущность, а также дея-
тельность нотариуса на разных этапы и стадиях данного производства, что существенно повлияет на регламе-
нтацию этой процедуры в Законе Украины "О нотариате" и Порядке совершения нотариальных действий нота-
риусами Украины. 

Ключевые слова: нотариус, нотариальный процесс, исполнитель завещания, процедура, стадии. 

The article deals with the legal status of the covenant of the artist as a subject of genetic relationships and procedural order 
of procedure and proceedings of the notarial certificate of the fact that natural or legal person is the executor of the will. 
Analyzed the nature of notarial acts, defined its place in the overall classification notarial proceedings and on the basis of 
theoretical models of notarial acts notary process detailed at every level and stage of the proceedings of the notary, which 
significantly affect the regulation of this procedure in the Law of Ukraine "On Notary" and Order on how to notarial acts notaries 
of Ukraine. 

Keywords: notary, notarial process, executor of the covenant, the procedure stage. 
   
Важливою для охорони прав та інтересів громадян, 

організацій у нотаріальному процесі є досконала про-
цедура регламентації дій нотаріуса при вчиненні нота-
ріального провадження зокрема, й посвідчення факту 
про те, що фізична чи юридична особа є виконавцем 
заповіту. Проте така процедура нині не досить ретель-
но виписана законодавцем. Тому вчені мають запропо-
нувати теоретичну модель такого провадження з метою 
запровадження її у законодавство про нотаріат.  

Виходячи із загальної класифікації нотаріальних про-
ваджень[1] та теоретичної моделі нотаріального процесу 
[2] дане нотаріальне провадження належить до багато-
етапних нотаріальних проваджень, яке у своєму розвитку 
проходить три етапи. Перший етап зводиться до видачі 
свідоцтва виконавцю заповіту. Другий етап зумовлений 
діями виконавця заповіту, спадкоємців, нотаріуса, спря-
мованими на його виконання. Третій етап зводиться до 
припинення повноважень виконавця заповіту. Кожний 
етап у своєму розвитку проходить три стадії. 

Але відразу ж слід звернути увагу на непослідовність 
законодавця щодо назви даної нотаріальної дії, регла-
ментації процедури її вчинення та назви нотаріального 
акта, який видається нотаріусом після її вчинення.  

Так, у п. 13 ст. 34 Закону України "Про нотаріат" така 
нотаріальна дія іменується як "посвідчення факту, що 
фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту". 
Проте у Законі відсутні норми, які б регламентували 
процедуру посвідчення такого факту нотаріусом. В По-
рядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 
[3] також має бути регламентована процедура посвід-
чення такого факту нотаріусом, але у главі 14 Порядку 
дане провадження має назву "видача свідоцтва вико-
навцю заповіту". Якщо у цьому контексті звернутися до 
Правил ведення нотаріального діловодства, то у формі 
13 вже йдеться про "свідоцтво про призначення вико-
навця заповіту". 

Тому перш ніж перейти до аналізу стадійності дано-
го провадження слід зупинитися на різних правових 
ситуаціях, які можуть бути пов'язані зі статусом вико-
навця заповіту. 

Згідно зі ст. 1286 ЦК, виконавцем заповіту може бути: 
– фізична особа; 

– юридична особа. 
Крім того, виконавцями заповіту можуть бути: 
1) спадкоємці за заповітом, якщо заповіт складено 

на користь кількох осіб (ч. 2 ст. 1286 ЦК); 
2) особи, які не є спадкоємцями за заповітом (ч. 3 

ст. 1286 ЦК). 
Згідно п. 1 виконавцем заповіту може бути декілька 

осіб, що не суперечить принципу свободи заповіту. Як-
що спадкоємців декілька, вони можуть призначити од-
ного із них за його згодою виконавцем заповіту.  

Важливим для правильної регламентації процедури 
вчинення даного нотаріального провадження та уточ-
нення його назви є порядок призначення особи вико-
навцем заповіту.  

Так, виконавець заповіту може бути призначений: 
1) заповідачем у заповіті (ч.1 ст. 1286 ЦК) за наяв-

ності згоди особи на  
виконання заповіту, яка може бути виражена у тексті 

самого заповіту або додана до нього (ч. 2 ст.1289 ЦК); 
2) заповідачем у заповіті, але у ньому немає згоди 

особи на виконання заповіту;  
3) самими спадкоємцями (ст.1287 ЦК); 
4) нотаріусом (ст. 1288 ЦК); 
5) судом (ч. 3 ст.1287 ЦК).  
Зупинимося на аналізі пункту 1, коли особа була 

призначена заповідачем виконавцем заповіту і у ньому 
є на це її згода. У даному випадку заповідач призначив 
виконавця заповіту за його згодою, яка знайшла своє 
закріплення у заповіті. Тому дії нотаріуса не повинні 
зводитися до призначення особи виконавцем заповіту, 
а він має лише встановити безспірний факт, що особа є 
виконавцем заповіту та видати та підтвердження цього 
факту особі свідоцтво виконавця заповіту з переліком 
його повноважень (ч. 3 ст. 1290 ЦК), якщо вона не від-
мовляється від його виконання.  

Зупинимося на аналізу стадійності першого етапу 
даного нотаріального провадження.  

Перша стадія першого етапу: відкриття нотаріа-
льного провадження пов'язується з поданням особою, 
яка заповідачем у заповіті призначена його виконав-
цем, заяви про встановлення факту, що вона є вико-
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навцем заповіту та видачі свідоцтва на підтвердження 
її повноважень.  

Законом не передбачена форма такої заяви. Але 
виходячи із аналізу п.п. 2.11 п. 2 глави 13 Порядку, мо-
жна дійти висновку, що така заява подається у письмо-
вій формі, оскільки на ній має зазначатися час її надхо-
дження та номер спадкової справи, заява підшивається 
у спадкову справу. Оскільки зміст такої заяви законом 
не передбачений, то на нашу думку, у ній має бути за-
значена дата смерті заповідача, дата посвідчення за-
повіту, яким особа була призначена виконавцем. Така 
заява згідно п.п.2.11 п.2 глави 13 Порядку може містити 
в собі одночасно згоду на вчинення певних дій, тобто 
зобов'язання, які бере на себе особа, висловлюючи 
бажання стати виконавцем заповіту. Згода виконавця 
заповіту виконувати покладені на нього обов'язки також 
може бути викладена в окремій заяві, справжність під-
пису якого підлягає нотаріальному засвідченню. 

Крім того, додатком до такої заяви може бути копія 
згоди особи, яку вона надавала при посвідченні запові-
ту, чи копія заповіту, де її згода була викладена (п.201 
Інструкції). 

Друга стадія першого етапу: підготовка до вчинен-
ня нотаріального провадження зводиться до таких дій 
нотаріуса:  

– перевірка належності даного питання до його ком-
петенції. Факт, який свідчить про те, що особа є вико-
навцем заповіту, та свідоцтво виконавцю заповіту ви-
дається нотаріусом за місцем відкриття спадщини;  

– встановлення особи виконавця заповіту;  
– перевірка дієздатності фізичної особи, оскільки 

основною вимогою, яка пред'являється до виконавця 
заповіту законом, є його повна цивільна дієздатність 
(ст. 1286 ЦК), тобто особа має досягти повноліття, чи 
має набути повну дієздатність до повноліття, чи їй така 
дієздатність була надана у випадках, передбачених 
законом (ст. 35 ЦК), чи юридичної особи та повнова-
жень представника; 

– перевірка за Спадковим реєстром наявності запо-
віту  ̶чи він не змінений, чи не скасований, чи є у ньому 
згода виконавця заповіту на виконання повноважень; 

– встановлює факт заведення спадкової справи. 
Якщо спадкова справа після смерті заповідача ще не 
заведена, пропонує виконавцеві заповіту надати свідо-
цтво про смерть спадкодавця або його нотаріально 
засвідчену копію та заводить спадкову справу, до якої 
долучає всі документи або їх копії. Якщо спадкова 
справа заведена, документи, які є підставою для вста-
новлення факту та видачі свідоцтва про те, що особа є 
виконавцем заповіту (заповіт, заява) приєднуються до 
спадкової справи; 

– перевірка наявності заперечень спадкоємців проти 
встановлення даного безспірного факту та видачі сві-
доцтва виконавцю заповіту. Якщо таких заперечень 
немає, то нотаріус може вчиняти нотаріальне прова-
дження. 

– перевірка правильності сплати державного мита 
та плати приватному нотаріусу.  

Третя стадія першого етапу: видача свідоцтва ви-
конавцю заповіту.  

Після встановлення особи та перевірки відповіднос-
ті її особи особі, яка вказана у заповіті як виконавець 
заповіту, нотаріус на підтвердження встановленого фа-
кту видає особі свідоцтво, у якому зазначаються її пов-
новаження як виконавця заповіту. 

При видачі виконавцю заповіту свідоцтва нотаріус 
повинен роз'яснити: сутність його повноважень, права 
та обов'язки, зокрема, право на плату за виконання 
його повноважень, право на відмову від здійснення його 

повноважень, обов'язок щодо подання звітів про дії, які 
ним мають бути вчинені щодо виконання заповіту спад-
коємцям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та 
піклування нотаріусу, а також подання після виконання 
заповіту остаточного звіту про виконання своїх повно-
важень спадкоємцям або їх законним представникам чи 
нотаріусу, строк дії його повноважень та підстави їх 
припинення. 

Крім того, свідоцтво має включати обов'язки, перед-
бачені ст. 1290 ЦК: 

1) вживати заходів щодо охорони спадкового майна; 
2) вживати заходів щодо повідомлення спадкоєм-

ців, відказоодержувачів, кредиторів про відкриття спа-
дщини; 

3) вимагати від боржників спадкодавця виконання 
ними своїх зобов'язань; 

4) управляти спадщиною; 
5) забезпечити одержання частки у спадщині особа-

ми, які мають право на обов'язкову частку в спадщині. 
Але слід зазначити, що цей перелік не є вичерпним, 

оскільки заповідач  
може покласти на виконавця заповіту виконання ін-

ших дій, не заборонених законом, виходячи зі статей 6, 
627 ЦК, які передбачають свободу договору з метою 
виконання заповіту. Слід погодитися з О. Є. Кухарєвим 
про те, що недоцільно обмежувати повноваження вико-
навця заповіту здійсненням дій лише майнового харак-
теру, оскільки заповідач може встановити у заповіті і 
розпорядження немайнового характеру[4].  
 свідоцтво викладається на нотаріальному бланку; 
 скріплюється підписом нотаріуса та його печаткою; 
 нотаріальна дія реєструється у реєстрі вчинюва-

них нотаріальних дій та книзі обліку спадкових справ; 
 примірник свідоцтва видається заявнику під під-

пис, а його копія залишається у справах нотаріуса.  
Щодо випадків призначення особи виконавцем за-

повіту, але у тексті заповіту немає її згоди і вона не 
звертається до нотаріуса за встановленням даного фа-
кту, нотаріус у порядку підготовки до вчинення нотаріа-
льного провадження з видачі свідоцтва про право на 
спадщину повинен повідомити особу про відкриття спа-
дщини та роз'яснити їй право на вступ у процес вико-
нання заповіту шляхом подання письмової згоди на 
виконання повноважень виконавця заповіту у встанов-
лений ним строк. 

Якщо особа у визначений нотаріусом строк дає таку 
згоду, нотаріус встановлює факт, що особа є виконав-
цем заповіту та видає їй свідоцтво виконавця заповіту. 

Якщо особа не дає згоди на виконання повноважень 
виконавця заповіту, питання про її призначення вирішу-
ється спадкоємцями, нотаріусом або судом.  

Щодо випадків призначення виконавця заповіту 
спадкоємцями,то у даному разі за заявою спадкоємців 
та згодою даної особи має також встановлюватися без-
спірний факт, що фізична чи юридична особа є вико-
навцем заповіту, та на його підтвердження має видава-
тися свідоцтво виконавця заповіту.  

Спадкоємці можуть призначати виконавцем заповіту 
одного із них або декількох із числа спадкоємців.  

При встановленні таких фактів може мати місце  
об'єднання нотаріальних проваджень за умови, якщо 
один і той самий заповідач складе декілька окремих 
заповітів на частки одного і того самого майна. Напри-
клад корпоративні права на володіння, розпорядження 
та управління видавничим концерном "Право", до якого 
як складові входять три різні видавництва – "ДеЮре", 
"Справедливість", "Закон та бізнес", які заповідаються 
батьком трьом своїм синам і у кожному з них призначе-
но виконавця заповіту. Виконавці наділятимуться як 



ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 91/2012 ~ 15 ~ 
 

 

окремими, так і спільними повноваженнями щодо 
управління відповідно кожний окремим видавництвом, а 
спільними – щодо управління видавничим концерном. 

Може мати місце ситуація, коли виконавцями запо-
віту можуть бути як стороння особа, яка призначена 
заповідачем у заповіті, так і сам спадкоємець або один 
із них, якщо спадкоємців декілька. Така конструкція що-
до призначення виконавцями заповіту різних осіб зако-
ном не заборонена, навпаки, вона доцільна, оскільки дає 
можливість здійснення контролю спадкоємцем за сто-
ронньою особою – виконавцем заповіту (ст. 1292 ЦК), 
адже останній має право на отримання винагороди за 
виконання своїх повноважень, тому повинен належним 
чином їх виконувати. Крім того, участь одного із спадко-
ємців у виконанні заповіту і встановлення недобросовіс-
ності у виконанні обов'язків іншим дасть підстави для 
звернення до суду за припиненням його повноважень.  

Може мати місце така дія, як підпризначення вико-
навця заповіту, оскільки у законі немає такої заборони. 
Доцільність такої дії зумовлена тим випадком, що коли 
виконавець заповіту відмовляється від своїх повнова-
жень (ст.1295ЦК) або коли він буде усунений від вико-
нання таких повноважень судом, або буде визнаний 
безвісно відсутнім чи таким, що місце перебування його 
невідоме, оголошений померлим чи помре. 

Виконавець заповіту може бути призначений нотарі-
усом, якщо заповідач не призначив виконавця заповіту 
або якщо виконавець заповіту відмовився від його ви-
конання чи був усунений від його виконання, якщо цьо-
го потребують інтереси спадкоємців. Щодо даного ви-
падку, то слід зазначити, що нотаріус з власної ініціати-
ви не може встановлювати факт того, що фізична чи 
юридична особа є виконавцем заповіту, оскільки такі 
його дії суперечитимуть принципу диспозитивності. 
Проте нотаріус у порядку такого нотаріального прова-
дження, як вжиття заходів щодо охорони спадкового 
майна (п. 2 ст. 34 Закону), яке одночасно вчиняється із 
провадженням щодо видачі свідоцтва про право на 
спадщину (п. 3 ст. 34 Закону), тобто має місце об'єд-
нання нотаріальних проваджень, з власної ініціативи 
вживає заходів до охорони спадкового майна, якщо це 
необхідно в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів, 
кредиторів або територіальних громад (п. 186 Інструкції), 
може по аналогії з власної ініціативи призначити вико-
навця заповіту з метою покладення на нього повнова-
жень щодо вжиття заходів охорони спадкового майна 
(п. 1 ч. 1 ст. 1290 ЦК). У такому разі, за згодою особи, він 
видає свідоцтво про призначення її виконавцем заповіту 
та зазначає її повноваження згідно зі ст. 1290 ЦК.  

Щодо випадку призначення виконавця заповіту су-
дом у разі, якщо спадкоємці не можуть досягти щодо 
цього згоди, то судом встановлюється спірний факт про 
те, що особа є виконавцем заповіту. Рішення суду про 
призначення особи виконавцем заповіту (за наявності 
згоди такої особи) після набрання ним законної сили 
буде підставою для видачі нотаріусом особі відповідно-
го свідоцтва.  

Щодо другого етапу даного провадження, то він зво-
диться до комплексу дій виконавця заповіту, спадкоємців 
та нотаріуса які спрямовані на виконання заповіту. 

Третій етап даного нотаріального провадження 
зводиться до припинення повноважень виконавця за-
повіту.  

Підстави припинення повноважень виконавця 
заповіту: 

– у разі визнання безвісно відсутнім чи таким, місце 
перебування якого не відомо; 

– у разі смерті чи оголошення померлим; 

– визнання його у процесі здійснення повноважень 
недієздатним або обмежено дієздатним; 

– у разі відмови від виконання повноважень; 
– у разі визнання судом заповіту недійсним; 
– у разі неприйняття спадщини спадкоємцями за за-

повітом;  
– у разі повного виконання повноважень (ч. 1 

ст. 1294 ЦК – повного здійснення волі спадкодавця, яка 
виражена у заповіті).  

Крім того, нотаріус має враховувати, що відносини з 
виконання заповіту мають особистісний (довірчий) хара-
ктер, оскільки виконавцем заповіту заповідач призначає 
конкретну особу – виконавця, тобто тут можуть врахову-
ватися його (її) ділові якості, наявність освіти, характери-
стика тощо, тому замість виконавця заповіту його функції 
не можуть виконувати опікуни чи піклувальники.  

Ці підстави дають можливість говорити про третій 
етап даного нотаріального провадження, який зводить-
ся до таких стадій: 

1) відкриття провадження зводиться до подання: 
заяви самим виконавцем заповіту: у разі визнання 

судом заповіту недійсним; 
у разі неприйняття спадщини спадкоємцями за за-

повітом; про припинення його повноважень у разі від-
мови від їх виконання (ст.1295 ЦК); 
 заяви заінтересованих осіб у разі визнання вико-

навця заповіту безвісно відсутнім або таким, місце пе-
ребування якого не відомо, у разі смерті чи оголошення 
його померлим, визнання недієздатним або обмежено 
дієздатним (додатком до такої заяви є рішення суду про 
встановлення даних фактів, що набрало законної сили); 
 заяви спадкоємців чи контролюючих органів у 

разі неналежного виконання виконавцем заповіту його 
повноважень та усунення його від виконання повнова-
жень за рішенням суду; 
 заяви виконавця заповіту у разі повного вико-

нання ним його повноважень. 
На заяві ставиться дата її надходження і вона під-

шивається у спадкову справу. 
2) підготовка до вчинення провадження: дії нотаріу-

са на цій стадії залежать від того, у який спосіб припиня-
ються повноваження виконавця заповіту. За загальним 
правилом, на цій стадії нотаріус встановлює належність 
даного питання до його компетенції, встановлює особу 
заявника, перевіряє його право- та дієздатність, повно-
важення, наявність всіх необхідних документів, а саме 
рішення суду про встановлення фактів, що є підставою 
для припинення повноважень, правильність сплати дер-
жмита та витрат за вчинення даної нотаріальної дії. 

У разі припинення повноважень на підставі повного 
виконання обов'язків виконавця заповіту, тобто повного 
здійснення волі спадкодавця, яка виражена у заповіті, 
нотаріус має вирішити питання про припинення повно-
важень за погодженням із спадкоємцями, а також якщо 
спадкоємцями є малолітні, неповнолітня, недієздатні 
особи або особи, цивільна дієздатність яких обмеже-
на, з батьками (усиновлювачами), опікунами, піклува-
льниками, органами опіки та піклування, а також від-
казоодержувачами. Крім того, після виконання запові-
ту виконавець має подати спадкоємцям або їхнім за-
конним представникам остаточний звіт про виконання 
своїх повноважень. 

Чинність повноважень виконавця заповіту припиня-
ється нотаріусом за місцем відкриття спадщини за 
письмовою заявою спадкоємців, відказоодержувачів, а 
також осіб (органів), які мають право здійснювати конт-
роль за виконанням заповіту. На таких заявах зазнача-
ється час їх надходження та номер спадкової справи, у 
яку вони підшиваються.  
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Якщо є письмова згода спадкоємців або їх законних 
представників, відказоодержувачів на припинення пов-
новажень виконавця заповіту, нотаріус переходить до 
безпосереднього вчинення даної дії.  

3) безпосереднє вчинення даної нотаріальної дії 
зводиться до того, що виконавець заповіту повертає 
нотаріусу свідоцтво. Нотаріус на поверненому йому 
виконавцем заповіту свідоцтві, на примірнику копії сві-
доцтва, яке зберігається у його справах, та примірнику, 
який зберігається в архіві, книзі обліку спадкових справ, 
реєстрі вчинюваних нотаріальних дій робить відмітку 
про припинення чинності повноважень виконавця запо-
віту. Повернений виконавцем заповіту примірник свідо-
цтва підшивається у спадкову справу.  

Якщо виконавець заповіту не повернув нотаріусу 
документ, який засвідчував його повноваження, спадко-
ємці мають право витребувати документ, а також вима-
гати відшкодування завданих збитків (ч. 4 ст.1294 ЦК). 
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ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ 

  
Аналізуються основні проблеми взаємодії судів з державними органами загальнодержавного та місцевого рівня, 

органами місцевого самоврядування та громадськістю як елемента судової діяльності; визначаються правові засади 
та основні напрямки такої взаємодії, її суб'єктний склад. 

Ключові слова: взаємодія судів, державні органи, органи місцевого самоврядування, громадськість. 

Анализируются основные проблемы взаимодействия судов с государственными органами общегосударственно-
го и местного уровня, органами местного самоуправления и общественностью как элемента судебной деятельнос-
ти; определяются правовые принципы и основные направления такого взаимодействия, ее субъектный состав. 

Ключевые слова: взаимодействие судов, государственные органы, органы местного самоуправления, общест-
венность. 

The main scientific problems of probe of interplay of courts with state structures of nation-wide and domestic level, local 
government bodies and sociability as device of judicial activity are analyzed; legal principles and basic directions of such co-
operation are determined, her subject composition. 

Key words: interplay of courts, state structures, local government bodies, sociability. 
 
З огляду на проголошену судову реформу та підви-

щений інтерес як науковців та практиків, так і громадсь-
кості до діяльності судової системи України наразі одні-
єю з найбільш актуальних наукових проблем у цій сфері 
є пошук шляхів удосконалення взаємодії судів з держав-
ними органами загальнодержавного та місцевого рівня, 
органами місцевого самоврядування та громадськістю.  

При цьому можна констатувати недостатню розроб-
леність теоретико-методологічних засад такої взаємо-
дії, хоча певний внесок у вирішення проблеми було 
зроблено такими науковцями як Г.О. Федоренко,  
В.С. Смородинський, Т.І. Француз, О.В. Кондратьєв, 
М.В. Косюта, А.А. Стрижак, М.В. Савчина, Е.П. Солов-
йова, В.А. Сьоміна та ін. Більше того, вирішення про-
блеми в цілому потребує поглибленого доктринального 
дослідження сутності, значення, принципів, форм і на-
прямків, поняття та ролі адміністративно-правового 
забезпечення означеної взаємодії судів, особливо як 
різновиду судової діяльності. 

Тому завданням даної статті є визначення правових 
засад та основних напрямків взаємодії судів з держав-
ними органами, органами місцевого самоврядування та 
громадськістю як різновиду їх діяльності. 

Насамперед зазначимо, що адміністративно-
правовими засадами судової діяльності є сукупність 
адміністративно-правових норм, що визначають осно-
вні принципи, завдання, форми та методи розвитку 
нормотворчої і розпорядчої діяльності судових органів 
у владному механізмі держави задля удосконалення 
їхнього владно-організуючого впливу на відповідні 
суспільні відносини і процеси, а також оптимізації вну-
трішньоорганізаційної діяльності судових органів із 
забезпечення виконання покладених на них завдань, 
функцій і повноважень. 

Під взаємодією прийнято вважати сумісну дію кіль-
кох об'єктів або суб'єктів, при якій результат дії одного з 
них впливає на інші. Відповідно, щодо системи судів, то 
найбільш поширеною є їхня взаємодія з державними 
органами, органами місцевого самоврядування та гро-
мадськістю. 

На думку вчених-адміністративістів, сьогодні най-
більш актуальними в галузі взаємодії судів з державни-
ми органами, органами місцевого самоврядування та 
громадськістю є наступні її сприйняття та проблеми.  

Виходячи з того, що взаємодія судів базується на 
відомих управлінських засадах, А.А. Стрижак зазначає, 
що "державне управління забезпеченням діяльності 
судів постає перед нами у вигляді внутрішньої (у межах 
апарату органів держави) взаємодії, координації діяль-
ності працівників державної судової адміністрації, кері-
вників судів та апаратів судів з метою забезпечення 
здійснення об'єктивного і неупередженого загального 
(неконституційного) правосуддя у державі, а тому пи-
тання його організації потребують постійної уваги і ви-
вчення з боку представників науки державного управ-
ління" [1, c.103]. М.В. Савчин зауважує, що механізм 
конституційної юстиції та його зв'язок з основними пра-
вами в Україні проявляється у взаємодії судів загальної 
юрисдикції та Конституційного Суду України [2, c.63]. 

О.М. Дроздов, досліджуючи джерела кримінально-
процесуального права України, порушує проблему по-
будови взаємодії судів загальної юрисдикції і Конститу-
ційного Суду України у випадку виявлення загальним 
судом неконституційності закону; чи може суд загальної 
юрисдикції вирішити справу, безпосередньо керуючись 
Конституцією, не застосовуючи положення закону, що 
вважає неконституційним, або ж він повинен зупинити 
справу і направити відповідний запит до Конституційно-
го Суду [3, c.124]. 

© Вільгушинський М., 2012
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Ю.В. Георгієвський, досліджуючи загальні проблеми 
адміністративної юстиції, зазначає важливість і своєча-
сність наявних позитивних змін у судовій системі з по-
силення впливу суду в системі поділу влади, важливос-
ті ролі конституційної й адміністративної юстиції в за-
безпеченні верховенства Конституції, прав і свобод 
громадян, а також значення судів загальної юрисдикції 
в правовому захисті громадян. Ми у повній мірі пого-
джуємося з вченим, що у ході судово-правової рефор-
ми реформування системи адміністративних органів та 
судових органів повинне здійснюватися синхронно, 
оскільки "реформа судів і органів державного управлін-
ня – ланки одного ланцюга побудови дійсно правової 
держави" [4, с.150]. 

На необхідності дослідження правового механізму 
взаємодії судів і правоохоронних органів з компетент-
ними установами інших держав щодо вирішення за-
вдань кримінального судочинства, як особливому за-
вданні сьогодення, наголошує А.Г. Маланюк [5, с.4].  
Т.І. Француз, досліджуючи політико-правові проблеми 
становлення і розвитку судової влади в незалежній 
Україні та виходячи з потреби державного забезпечен-
ня та захисту, організації допоміжного персоналу судів, 
форм взаємодії судів з органами, причетними до здійс-
нення правосуддя, вважає за необхідне кодифікувати 
усі правові норми, об'єктом яких є судова влада, у єди-
ному законі про судову владу [6, c.38]. До того ж прин-
цип взаємодії покладено й у визначення судової влади 
як різновиду державної влади, що взаємодіє поряд з 
законодавчою та виконавчою владою і реалізується 
засобами діяльності такого спеціалізованого державно-
го механізму як суди. 

Ще однією з особливостей взаємодії судового орга-
ну з тим чи іншим означеним суб'єктом як різновиду 
судової діяльності є її похідність від функціонування 
судового органу, тобто, діяльність, що виконується від-
повідно до призначення. Тому з функціями та діяльніс-
тю судової влади пов'язують напрями її взаємодії з ото-
чуючою дійсністю, її місце серед елементів правової 
системи суспільства, а також внутрішні зв'язки між еле-
ментами структури судової системи. 

Так, наприклад, суб'єктами взаємодії судів за Зако-
ном України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві" [7], є органи діз-
нання, слідчі, прокурори (п."в" ч.2 ст.6); орган, який 
здійснює оперативно-розшукову діяльність (ч.2 ст.22); 
Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки 
України, центральний орган виконавчої влади з питань 
виконання покарань (ч.1 ст.28); командири військових 
частин (абз.2 ч.3 ст.3). За Законом України "Про Кон-
ституційний Суд України" [8] суб'єктами взаємодії Кон-
ституційного Суду є суб'єкти права на конституційне 
подання з питань прийняття рішень Конституційним 
Судом України – Президент України, народні депутати 
України, Верховний Суд України, Уповноважений Вер-
ховної Ради України з прав людини, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим (ст.40); суб'єкти права на 
конституційне подання з питань дачі висновків Консти-
туційним Судом України – Президент України, Верховна 
Рада України, Кабінет Міністрів України, народні депу-
тати України, Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини, Верховний Суд України, інші органи дер-
жавної влади, Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим, органи місцевого самоврядування (ст.41); суб'єк-
ти права на конституційне звернення з питань офіційно-
го тлумачення Конституції України та законів України – 
громадяни України, іноземці, особи без громадянства 
та юридичні особи (ст.43). 

Важливим, на нашу думку, є те, що взаємодія судо-
вої влади з іншими гілками влади в Україні здійснюєть-
ся на основі "механізму стримувань і противаг". При 
цьому у забезпеченні функціонування державного ме-
ханізму вчені виділяють таких суб'єктів взаємодії з су-
дами як працівники Державної пенітенціарної служби 
України (при звільненні особи від відбування покаран-
ня; обмеженні волі, виправних робіт без позбавлення 
волі тощо); органів міліції (при здійсненні приводу, до-
ставлення в суд підсудних, які перебувають під вар-
тою), адміністрації державних органів і установ (при 
витребуванні документів, виклику експертів, проведенні 
ревізій і т.ін.); адміністрації підприємств, установ, орга-
нізацій (при призначенні покарання у вигляді виправ-
них, громадських робіт) тощо [9, с.31, 39]. 

Таким чином, щодо взаємодії судових органів, то 
базуючись на її розумінні як організації діяльності, ціл-
ком природним є її поглиблене дослідження не тільки з 
переліченими державними органами загальнодержав-
ного та місцевого рівнів, органами місцевого самовря-
дування та громадськістю, але й з'ясування внутрішньо-
го механізму взаємодії, обумовленого відповідною 
спрямованістю взаємодіючих суб'єктів. 

Розглянемо базові засади та основні напрямки вза-
ємодії судів з державними органами, органами місцево-
го самоврядування та громадськістю як різновиду судо-
вої діяльності. 

Як відомо, Верховна Рада України є єдиним орга-
ном законодавчої влади в Україні, повноваженнями 
якої, згідно зі ст.85 Конституції [10], є внесення змін до 
Конституції України та прийняття законів України; дія-
льність з цих питань і щодо функціонування судової 
влади в сукупності віднесена саме до законодавчої 
функції Верховної Ради України. Важливою в цьому 
ракурсі є також установча функція парламенту, яка 
здійснюється через участь Верховної Ради України у 
формуванні вищих виконавчих і судових органів шля-
хом, наприклад, призначення третини складу Консти-
туційного Суду України (п.26 ст.85) та обранні суддів 
безстроково (п.27 ст.85).  

Крім того, Верховна Рада України приймає закони, 
якими визначаються судоустрій, судочинство, статус 
суддів, засади судової експертизи (п.14 ст.92 Конститу-
ції України) – це такі закони України як "Про державний 
захист працівників суду і правоохоронних органів" від 
23.12.1993 р., "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну 
атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів 
України" від 02.02.1994 р. та інші, які в наш час вже по-
требують суттєвого удосконалення.  

При цьому Верховною Радою України все ще не 
розглянуті такі важливі щодо судової діяльності проек-
ти законів як "Про гарантії держави щодо виконання 
судових рішень" від 08.09.2011 р. реєстр. № 9127, 
"Про внесення змін до Закону України "Про Конститу-
ційний суд України" щодо забезпечення прав громадян 
на конституційне звернення та підвищення ефектив-
ності роботи Конституційного суду України" від 
29.12.2011 р. реєстр. № 9659 та ін. 

Законодавчого вирішення Верховною Радою Украї-
ни стосовно функціонування судової влади потребують 
доктринально-правові колізії нез'ясованості взаємодії 
судів загальної юрисдикції і Конституційного Суду Укра-
їни у випадку виявлення загальним судом неконститу-
ційності закону; зокрема, чи може суд загальної юрис-
дикції вирішити справу, безпосередньо керуючись Кон-
ституцією, не застосовуючи положення закону, що вва-
жає неконституційним, або ж він повинен зупинити 
справу і направити відповідний запит до Конституційно-
го Суду? [3, с.124]. Певні проблеми ми вбачаємо в по-
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требі удосконалення механізму конституційної юстиції 
та його зв'язку з основними правами в Україні, що про-
являється у взаємодії судів загальної юрисдикції та 
Конституційного Суду України, зокрема, з того, що рі-
шення Конституційного Суду України мають преюдицій-
не значення, які можуть лягти в основу для перегляду 
попередніх рішень адміністративних органів та судів 
загальної юрисдикції [2, с.63, 65]. 

Щодо виконавчої влади, то відповідно до ст. ст.113, 
118 Конституції України [10] вищим органом у системі її 
органів є Кабінет Міністрів України, а в областях і райо-
нах – місцеві державні адміністрації. При цьому в Кон-
ституції України відсутні положення, що визначають 
характер виконавчої влади, а також єдність її системи. 
Немає й прямої вказівки на механізми взаємодії вико-
навчої та судової влади.  

Так, Ю.П. Битяк зазначає, що на рівні району в місті 
є судові органи, але відсутні законодавчі органи та ор-
гани виконавчої влади (державного характеру), крім 
Києва та Севастополя. Тому на цьому рівні виконавча 
влада здійснюється тільки системою спеціально ство-
рених суб'єктів – органами виконавчої влади різних рів-
нів, які наділено виконавчою компетенцією, що не влас-
тиво органам законодавчої та судової влади [11, с.12]. 

Сьогодні в діяльності органів законодавчої та вико-
навчої влади достатньо багато чинників і ознак, вклю-
чаючи й правозастосовні, що досі детально не з'ясова-
ні, та які формують і впливають на взаємодію з органа-
ми судової влади. Через це підлягають науковому об-
ґрунтуванню питання єдності державної влади як осно-
ви взаємодії з державними органами; особливості вза-
ємодії судів з Верховною Радою України, Президентом 
України та Кабінетом Міністрів України; форми взаємо-
дії судів з центральними органами виконавчої влади та 
Прокуратурою України; адміністративно-правові засади 
взаємодії вищих спеціалізованих судів, Верховного Су-
ду України та Конституційного Суду України тощо. 

В Україні судову владу утворюють Конституційний 
Суд України та суди загальної юрисдикції в складі зага-
льних і спеціалізованих судів, які реалізують судову 
владу шляхом здійснення конституційного, цивільного, 
господарського, адміністративного і кримінального су-
дочинства. Результативність їх функціонування позна-
чається на судовій діяльності в цілому. Функціонально, 
згідно з призначенням судової влади в державі, органи 
цієї влади постановою законних та обґрунтованих рі-
шень чи вироків, шляхом застосування чинного законо-
давства на основі принципу рівності всіх перед законом 
та судом, мають стримувати інші гілки влади від зло-
вживань. При реалізації своєї компетенції органи вико-
навчої та законодавчої влади повинні діяти в межах 
закону та наданих їм повноважень, щоб не відчути на 
собі дієвість судової влади.  

Необхідно зазначити, що взаємодія органів судової 
влади з органами законодавчої та виконавчої влади, де 
її ініціатором виступає саме судовий орган, все ще має 
сьогодні значну кількість малодосліджених теоретичних 
і практичних нюансів. Так, визначено, що суди загаль-
ної юрисдикції вирішують відповідні категорії справ на 
підставі Конституції та інших законів, прийнятих парла-
ментом. Вони ж допомагають формувати конституцій-
ний склад Верховної Ради України шляхом вирішення 
скарг щодо виборів народних депутатів України [12]. 

Щодо з'ясування правового механізму взаємодії 
судів і правоохоронних органів із вирішення завдань 
кримінального судочинства, то недоліком чинної прак-
тики цієї взаємодії є незадовільність взаємодії право-
охоронних органів і судів із визначення певного часу 

розгляду у судах справ про корупційні правопорушен-
ня і забезпечення правоохоронним органом, яким 
складено протокол, явки в суд особи, яка притягається 
до відповідальності [13]). 

Проблемною та малодослідженою сьогодні є взає-
модія судових органів з муніципальною владою, яка 
нарівні з державною владою в якості повноцінного су-
б'єкта управління суспільними справами на місцевому 
рівні також бере участь у забезпеченні організації дія-
льності судової системи.  

Щодо взаємодії з громадськістю, яка займає так 
звану "моніторингово-контролюючу позицію", то її най-
більш цікавлять питання управління якістю обслугову-
вання в загальних судах. Одним із шляхів вирішення 
цієї проблеми є набуття судовими органами громадсь-
кої довіри до судів та їх авторитетності, розбудови 
взаємин між судами, громадськістю та засобами ма-
сової інформації. 

Таким чином, виходячи зі стану розробленості нау-
кової проблеми, в цьому напрямку актуальним вбачає-
мо поглиблене дослідження засад взаємодії судів з 
місцевими державними адміністраціями та місцевими 
правоохоронними органами, різних ланок судової сис-
теми на місцевому рівні, а також адміністративно-
правове регулювання взаємодії судів з органами місце-
вого самоврядування, всеукраїнськими об'єднаннями 
громадян і громадськими організаціями. На особливу 
увагу заслуговує й дослідження напрямків розвитку 
правових засад та форм взаємодії судів з державними 
органами, органами місцевого самоврядування та гро-
мадськістю, а також зарубіжного досвіду означеної вза-
ємодії. Актуальним є також аналіз нормативно-
правового забезпечення діяльності та взаємодії судо-
вих органів, а також взаємодії Президента України та 
судової влади. Комплексне вирішення означеної науко-
вої проблеми суттєво поліпшить теоретичні та практич-
ні засади розглянутої взаємодії судових органів як різ-
новиду судової діяльності. 
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"История вся слагается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей." 
 В.И. Ленин 

 
Розглядаються основні види наукової, педагогічної та організаційної діяльності загальновідомого і загальнови-

знаного в Україні та за кордоном професора – патріарха криміналістики В.К. Лисиченка. 
Ключові слова: наука криміналістики, професор Лисиченко В.К. 

Рассматриваются основные виды научной, педагогической и организационной деятельности общеизвестного и 
общепризнанного в Украине и за рубежом профессора – патриарха криминалистики В.К. Лисиченко. 

Ключевые слова: наука криминалистики, профессор Лисиченко В.К. 

The article deals with major types of scientific, pedagogical and organizational activity of professor – criminalistics patriarch 
B.K. Lisichenko, widely known and generally recognized both in Ukraine and abroad. 

Key words: criminalistics science, Professor Lysychenko B.K. 
 
Віталій Костянтинович Лисиченко – загальновідо-

мий і загальновизнаний вчений-криміналіст, справжній 
фахівець своєї справи, доктор юридичних наук, ака-
демік Міжнародної Слов'янської академії (1997 р.), 
учасник Великої вітчизняної війни, професор (з 
1978 р.), заслужений юрист України (1992 р.), прожив 
нелегке, але змістовно насичене життя В.К. Лисиченко 
відомий в Україні та за її межами. За визначенням 
Р.С. Бєлкіна він був "признанным патриархом украин-
ских криминалистов" [1]. 

Початком його наукової діяльності була робота в Ки-
ївському НДІСЕ МЮ України: з 1949 року науковим 
співробітником, потім – завідуючим відділом, а з 1951 
по 1962 р. р. – директором інституту. В цей період Ли-
сиченко В.К. написав понад 30 наукових статей, при-
свячених різним питанням судової експертизи, експерт-
ному дослідженню речових доказів, зокрема докумен-
тів, історії розвитку криміналістики і судової експертизи. 
Він займається дослідженням речових доказів. Резуль-
татом його експертних досліджень речових доказів стає 
кандидатська дисертація, яку він захистив на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему 
"Криміналістичне дослідження речових доказів метода-
ми, заснованими на застосуванні радіоактивних ізото-
пів" (тепер спеціальність 12.00.09). 

Працюючи ще в інституті, В.К. Лисиченко поєдну-
вав науково-дослідну роботу з педагогічною діяльніс-
тю, викладав криміналістику за сумісництвом на юри-
дичному факультеті Київського університету імені Та-
раса Шевченка. 

У 1962-63 навчальному році після хвороби Віталій 
Костянтинович переходить на постійну роботу на юри-
дичний факультет Київського університету. Спочатку 
він працює на посаді доцента кафедри кримінального 
права і криміналістики, потім створює самостійну кафе-
дру криміналістики. В.К. Лисиченко на факультеті пра-
цював понад 32 роки. Талановитий лектор і педагог 
читає лекції з криміналістики, а також з розроблених 
ним спецкурсів: "Використання даних природничих і 
технічних наук у розслідуванні злочинів", "Наукові осно-
ви праці слідчого", "Особливості розслідування окремих 
видів злочинів" тощо. Проводить семінарські та практи-
чні заняття, керує написанням курсових і дипломних 
робіт, розробляє методичні рекомендації з нормативних 
курсів і спецкурсів. З метою покращення навчального 
процесу і використання технічних засобів в ньому  
В.К. Лисиченко при кафедрі криміналістики створює 
спеціалізовані кабінети (лабораторії) криміналістичної 
тактики і методики розслідування злочинів. 

За час роботи на юридичному факультеті КДУ Лиси-
ченко займає посаду професора кафедри криміналісти-
ки, завідуючого кафедрою, заступника декана і декана, 
написав понад 100 праць, які присвячуються правовій 

природі і видам спеціальних знань, юридичному понят-
тю і значенню документів (1972), використанню даних 
природних і технічних наук в слідчій і судовій практиці 
(1979 р.), особливостям криміналістичної характеристи-
ки, зокрема групових злочинів, проблемам науково-
методичного забезпечення слідчої діяльності (1996 р.), 
питанням судової лінгвістики (1976 р.). техніко-
криміналістичного дослідження матеріалів письма, нау-
ковим принципам судової експертизи (1978 р.), докуме-
нтуванню проведення слідчих дій (1987 р.), поняттю 
негативних обставин і механізму їх виникнення 
(1989 р.), завданням і проблемам кримінальної експер-
тизи, техніці, тактиці і методиці розслідування злочинів. 

В1978 р. він отримує вчене звання професор, а у 
1992 р. – "заслужений юрист України". В цей період він 
видав три підручника з криміналістики (1973, 1988, 
2000 р. р.) В 1977 В. К. Лисиченко захистив докторську 
дисертацію на тему "Криміналістичне дослідження до-
кументів (правові і методичні проблеми)" [2, 3]. 

Напрямками наукової діяльності В.К. Лисиченка бу-
ли кримінальний процес, правова статистика, криміна-
лістика і судова експертиза. За весь період з цих питань 
він підготував одноосібно і в співавторстві понад 200 
наукових праць, з яких 1 авторське свідоцтво на вина-
хід, 5 монографій, 4 підручники, 7 навчальних посібни-
ків, 10 розділів у складі авторських колективів інших 
наукових видань [1]. 

Найбільш відомими з них є наступні роботи: "Вико-
ристання радіоактивних ізотопів при криміналістичному 
дослідженні речових доказів", "Криміналістичне дослі-
дження документів", К.:КДУ, – 1971 р.; "Використання 
даних природничих і технічних наук у слідчій і судовій 
практиці", К.: КДУ, – 1978; "Проблеми вдосконалення 
кримінально-процесуального законодавства, Конститу-
ція України і питання вдосконалення кримінально-
процесуальної діяльності правоохоронних органів"  
// Зб. наукових праць, К., 1997, вип.2 с. 197-205; Совет-
ская криминалистика. Методика расследования отде-
льных видов преступлений, підручник, К.: ВШ, 1988. 
"Негативні обставини і їх значення в розслідуванні зло-
чинів", К.: Атіка, 2000 (в співавторстві); "Форми та спо-
соби протидії розслідуванню злочинів, вчинених органі-
зованими групами, злочинними організаціями", К.: Атіка, 
2009 (в співавторстві); "Использование специальных 
знаний в следственной и судебной практике", К.: КДУ, 
1987; Негативні обставини і їх значення в розслідуванні 
злочинів, К.: Дія, 2001; Рдянська криміналістика, кримі-
налістична техніка і слідча тактика, К.: Вища школа, 
1973; "Криміналістика" – К.: Атіка, 2001; "Спеціалізова-
ний курс криміналістики", К.: ВШ МВС СРСР, 1987. 

"Организация дознания в Вооруженных силах Укра-
ины", – К.: Дія 2001. "Исправленному не верить" –  
К.: Либідь, 1990. 

© Клименко Н., 2012
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В роботі "Юридическое понятие документа и его зна-
чение" (К., 1972) вказано, що поняття "документи" широ-
ко застосовується в законодавстві, теорії і практиці, про-
те єдине наукове визначення його відсутнє. Всі відомі в 
кримінально-процесуальній і криміналістичній літературі 
визначення документа поділяються на дві групи: 

1) визначення, в яких документи розглядаються як 
письмові акти, що посвідчують (закріпляють) за допомо-
гою письма відомості про обставини (факти), які мають 
юридичне значення; 

2) визначення, що розглядають документ як пред-
мет вольової діяльності людини, за допомогою якої 
загальновизнаним, або спеціальним способом (звуко-
запис, фотографія, фотозйомка тощо) зафіксовані ві-
домості про факти або закріплені зображення, які ма-
ють значення для вирішення справи. 

Лисиченко наводить ознаки документа і формулює 
його загальне поняття: "Документ – це письмовий акт 
або спеціально встановлений предмет, який закріплює 
знаками природних мовних систем письма або спеціа-
льними науковими і технічними знаковими системами 
певні волевиявлення або відомості функціонального 
характеру, практичне значення яких визначається нор-
мами права" (С. 187). 

В статті "Проблеми техніко-криміналістичного дослі-
дження матеріалів документів" // Криминалистика и су-
довая экспертиза, 1971, вып. 8) він поділяє вказані до-
слідження документів на два основних види: спеціальні 
технічні дослідження, що встановлюють ознаки різних 
способів підробки документів; дослідження, які прово-
дяться з метою встановлення однорідності (групової 
належності або загального джерела походження мате-
ріалів письма, що використовуються для виготовлення 
документів-речових доказів. Описуються процеси і вза-
ємодія їх в папері і речовинних штрихів тексту докумен-
тів, що приводять до зміни їх якостей. Останні потре-
бують всебічного вивчення, тому що знання їх механіз-
му в різному папері і писучих масах дозволяє з'ясувати 
можливості розрізнення конкретних ідентифікаційних 
завдань під час техніко-криміналістичного дослідження 
документів речових доказів. 

Учбовий посібник "Использование данных естест-
венных и технических наук в следственной и судебной 
практике" (К., 1979 р.), присвячено правовим засадам і 
питанням їх використання, формам і методам в слідчо-
судових і криміналістичних експертних дослідженнях; 
співвідношення їх з методами інших наук; класифікації 
методів і технічних засобів криміналістики; процесуаль-
ним і науковим принципам судової експертизи. До про-
цесуальних принципів судової експертизи В.К. Лисичен-
ко відносить принцип законності, повноти та обґрунто-
ваності висновку, принцип об'єктивності розмежування 
функцій експерта та інших учасників судочинства, 
принцип самостійності і активності експерта в дослі-
дженні, яке він проводить, принцип особистої відпові-
дальності за проведення експертизи. Науковими прин-
ципами він вважає ті ж характерні риси, які притаманні 
будь-якому науковому дослідженню: відтворюваність, 
виведення, перевіряємість, критичність, практична ко-
ристь, науково-практична спрямованість дослідження 
та його результати, достовірність і наочність наслідків, 
наглядність і спостереження ходу і результатів дослі-
дження, мотивованість використання методів і техніч-
них засобів. Знання цих принципів має важливе зна-
чення для правильного розуміння змісту експертних 
досліджень працівниками органів розслідування і суду, 
а також оцінки висновку експертів як засобу доказуван-
ня кримінальної і цивільної справи. 

Перебуваючи на заслуженому відпочинку, ветеран, 
вчений і педагог В.К. Лисиченко продовжує науково-
педагогічну діяльність. З 1993 р. по 2000 р. працює 
професором кафедри криміналістики Інституту підгото-
вки кадрів СБУ, пізніше Національної академії Служби 
безпеки України (з 1997 р.). З 1995 по 1997 р. за суміс-
ництвом – головним науковим співробітником відділу 
кримінального і виправно-трудового права Інституту 
законодавства Верховної Ради України. З жовтня 
2000 р. Віталій Костянтинович працює професором ка-
федри кримінального права, процесу і криміналістики 
Національної академії податкової Служби України і 
за сумісництвом професором кафедри кримінального 
права і кримінального процесу НА СБУ. Як і раніше він 
віддає багато сил і енергії науковій і методичній роботі 
в цих навчальних закладах, допомагає в організації 
навчального процесу, консультує і навчає молодих ви-
кладачів. Він публікує понад 30 наукових статей,в яких 
приділяє увагу розробці проблем використання досяг-
нень криміналістики в оперативно-розшуковій діяльнос-
ті, організації і тактиці оперативного пошуку і розшуку. 
Розробляє концепцію реформування кримінально-
процесуального законодавства і приведення його у від-
повідність до конституції і гармонізації з міжнародно-
правовими стандартами (1996), співвідношення понять 
"злочинність" і "організована злочинність" і типових 
ознак кримінальних утворень в Україні (2001) криміналі-
стичне забезпечення розкриття та розслідування зло-
чинів у сучасних умовах [4]. 

Монографія "Негативні обставини та їх значення 
у розслідуванні злочинів" написана в співавторстві 
з Когутичем І.І. (К.: Дія, 2002, – 182 с.). 

В роботі наводиться визначення негативних обста-
вин в широкому значенні – як будь-які фактичні дані, що 
протирічать звичайному поясненню факту відповідно 
певній версії і у вузькому, як докази, які протирічать (до 
їх логічного розв'язання) звичайному поясненню факту 
відповідно певної версії. Негативні обставини в другому 
визначенні забезпечують вимогам відповідності і допус-
тимості і являються доказами в справі. Виявляються 
негативні обставини під час проведення слідчих дій 
(огляду, обшуку, експертизи тощо). Під час проведення 
експертизи вони частіше підтверджуються, проте мо-
жуть бути виявлені і нові негативні обставини, що слу-
гують підставою для уточнення слідчих версій в справі. 

У науково-практичному посібнику "Форми та 
способи протидії розслідуванню злочинів, вчине-
них організованими групами, злочинними організа-
ціями" (в співавторстві з Р.М. Шехавцовим, К.: Аті-
ка, 2009) визначено поняття, форми, способи та суб'єк-
ти протидії розслідуванню корисливо-насильницьких та 
корисливих злочинів, вчинених організованими утво-
реннями. Вивчення особливостей відображення спосо-
бів впливу протидіючих суб'єктів на певні носії інфор-
мації, яка має доказове значення, показано, що досі не 
вироблено загальноприйнятого визначення поняття 
діяльності злочинів та інших зацікавлених осіб щодо 
протидії розслідуванню, у публікаціях автори здебіль-
шого розглядають наступні види прояву протидії роз-
слідуванню: інсценування, давання неправдивих пока-
зань, відмова від давання показань, використання не-
правдивого алібі, негативні обставини тощо. Автори 
наводять дані про ефективність існуючих правових і 
криміналістичних засобів подолання протидії розсліду-
вання у двох формах: 1) приховування даних про подію 
злочину і причетних до нього осіб; 2) втручання в роз-
слідування злочинів як з боку організованих злочинних 
утворень та інших зацікавлених осіб, в тому числі пред-
ставників органів державної влади і управління. 
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Встановлюються питання вдосконалення взаємодії 
правоохоронних органів між собою, зі ЗМІ та громадсь-
кими організаціями при подоланні протидії розсліду-
ванню злочинів. Посібник підготовлений для практичних 
працівників правоохоронних органів, науковців, викла-
дачів, аспірантів, ад'юнктів і студентів (курсантів) юри-
дичних вузів згідно із нормами спецкурсів "Боротьба з 
протидією розслідуванню злочинів" і "Організація роз-
слідування злочинів". 

В.К. Лисиченко велику увагу приділяв підготовці на-
уково-педагогічних кадрів. Він підготував понад 40 док-
торів і кандидатів юридичних наук, які працюють не ли-
ше в Україні, а й в інших країнах СНД. Багаторічний 
досвід його наукової роботи нерозривно пов'язаний з 
активною участю в атестації наукових кадрів. 

В.К. Лисиченко був членом спеціалізованих вчених 
рад Київського НДІСЕ МЮ України Д 26.001.07 Київсь-
кого університету імені Тараса Шевченка, Д01.56.01 
Національної академії внутрішніх справ України, К 
70.705.02 Академії прикордонних військ України імені 
Богдана Хмельницького, Національної академії Служби 
безпеки України, тощо. 

В.К. Лисиченко брав активну участь у рецензуванні 
наукових статей та входив до складу редакційних комі-
сій багатьох збірників: "Криміналістика и судебная экс-
пертиза", "Вісник академії МВС України", "Вісник акаде-

мії СБУ", "Вісник КНУ імені Тараса Шевченка юридичні 
науки", "Науковий вісник Національного університету 
ДПС України", "Криміналістичний вісник ДНД ЕКЦ МВС 
України" тощо. 

Віталій Костянтинович користувався заслуженою 
повагою серед професорсько-викладацького складу та 
студентів різних навчальних закладів України, в яких він 
читав лекції. 

Серед вихованців В.К. Лисиченка багато відомих 
юристів-правознавців, науковців, суддів, прокурорів, 
народних депутатів України. Вимогливість до себе, 
надзвичайна працездатність, високий професіоналізм, 
людяність і порядність сприяли набуттю ним авторите-
ту серед широкої юридичної громадськості, вдячності 
його численних учнів. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯН – ПРОГРЕС СУСПІЛЬСТВА 

 
Розглянуто деякі проблеми, які впливають на формування політичної свідомості громадян. Зроблено висновок, 

що підвищення політичної активності громадян впливає на позитивну мотивацію у їх сприянні правоохоронним ор-
ганам у боротьбі зі злочинністю та корупцією. 

Ключові слова: особистість, свідомість, політична психологія, політична активність, народні маси, політична 
культура. 

Рассмотрены некоторые проблемы, которые влияют на формирование политического сознания граждан. Сделан 
вывод, что повышение политической активности граждан влияет на позитивную мотивацию в их содействии пра-
воохранительным органам в борьбе с преступностью и коррупцией. 

Ключевые слова: личность, свідомість, политическая психология, политическая активность, народные массы, 
политическая культура. 

Some problems that influence on forming of political consciousness of citizens are considered. Drawn conclusion, that the 
increase of political activity of citizens influences on positive motivation in their assistance to law enforcement authorities in a 
fight against criminality and corruption. 

Keywords: personality, consciousness, political psychology, political activity, the folk masses, political culture. 
 
Формування демократичного суспільства – це перш 

за все, процес суттєвих структурних реформ, кінцевою 
метою яких є поліпшення добробуту українського наро-
ду, який можна досягти завдяки підвищення суспільно-
політичної діяльності громадян. Дана діяльність повинна 
ґрунтуватись на суспільно-демократичних цінностях.  

Але, якщо ми дійсно хочемо демократії, ми повинні 
зрозуміти, що для її досягнення необхідні радикальні 
зміни у свідомості громадянина. Адже демократичне 
суспільство вимагає для свого функціонування сфор-
мованої демократичної свідомості. Без неї будь-який 
закон може залишитись тим, чим була Конституція для 
сталінського суспільства – словами. Правова держава 
може розвиватися тільки разом з громадянським суспі-
льством, – разом і одночасно. 

Заклики до зміни свідомості – це безглузде. Важли-
віше зрозуміти, а також спробувати змоделювати конк-
ретні шляхи цих змін. Потрібні зміни не лише на рівні 
державної влади, але і на різних рівнях відносин між лю-
дьми (на роботі, на вулиці, в міському транспорті, тощо). 

Вивченням проблеми формування громадянського 
суспільства в державі, що закріплена в Конституції 
України [1] займались такі політологи і політичні діячі:  

В. М. Литвин [2], М. Погребенський, М. Михальченко,  
Ю. Левенець [3], М. Лепський та інші. 

Проблематикою з точки зору політичної психології 
займалися такі вчені А. Ашкеназі, Г. Ледерера,  
Х.-Г. Мозера, П. Шмідта (Німеччина); А. Дорна,  
С. Московічі, А. Першерона (Франція); М. Біллінга,  
А. Семюеля, Х. Гаета (Велика Британія) та ін. 

Цей процес є довготривалим, багатоетапним та від-
даленим у часі, проте висвітлення цієї теми вже сього-
дні займає чільне місце серед науковців, журналістів та 
політиків. Дана тема пронизана різноманіттям підходів 
та оцінок до її висвітлення, політичними та ідеологічни-
ми розбіжностями. 

Мета нашої статті визначити окремі проблеми, які 
впливають на формування політичної свідомості 
особистості та політичної культури громадян, що є 
основою їхнього сприяння правоохоронним органам.  

З досвіду високо розвинутих демократичних країн 
ми бачимо, що активна допомога громадян у розкритті і 
розслідуванні злочинів несе за собою відкритий харак-
тер і вважається за честь, адже довіра до правоохо-
ронних органів серед населення є ознакою демократи-

© Сервецький І., Редька В., 2012



~ 22 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

 

чного суспільства, де закон оберігає твою честь і гід-
ність і ти є частиною цього закону.  

На нашу думку основною проблемою сприяння 
громадян у допомозі правоохоронним органам є їхня 
недовіра до правоохоронної системи взагалі, тобто, 
сучасна політична свідомість громадян. 

Ми вважаємо, що основним напрямком формування 
європейського демократичного суспільства в Україні є 
підвищення рівня політичного активності [4] (засіб захи-
сту та обстоювання своїх прав та інтересів) серед на-
селення і тим самим подолання політичної бездіяльно-
сті – апатії (відсутність інтересу до політичної діяльнос-
ті) [5, с. 37], аномії (стан психіки людини, коли вона від-
чуває, що фактично політичне життя проходить мимо 
неї) [6, с. 177]. Стан аномії у індивіда може бути наслід-
ком впливу об'єктивних умов політичного життя, полі-
тичної системи, політичного режиму. Воно пов'язано зі 
структурними відносинами панування і підкорення, при-
своєння та експлуатації влади і контролю в суспільстві.  

Тобто формування політичної активності у громадян 
є чітке усвідомлення їхнього місця у захисті свої прав і 
законних інтересів. Наприклад, для свідомого громадя-
нина міліція – це інструмент захисту їхніх прав та інте-
ресів, що мають свій інструментарій (оперативно-
розшукова діяльність), щодо захисту прав громадян. А 
громадянин тим самим повинен сприяти працівникам 
міліції, тобто надавати необхідну допомогу. 

Політична активність громадян повинна формува-
тись ще з дитинства, починаючи з виховання батьків та 
навчанням у закладах системи освіти.  

Процес засвоєння індивідом упродовж життя полі-
тичних знань, норм і цінностей суспільства, до якого він 
належить називається політична соціалізація.  

Політична соціалізація передбачає комплекс захо-
дів, які готують людину до життя у сфері політики, ви-
значають її політичну поведінку, впливають на уподо-
бання та рішення. Високий рівень політичної соціаліза-
ції громадян є передумовою високого рівня розвитку 
суспільних відносин та їх стабільності [7]. 

Даною проблематикою займається така наука як по-
літична психологія, адже психологічні і біологічні елеме-
нти (мислення, темперамент, воля, пам'ять, стан фізич-
ного і психологічного здоров'я, стать, вік тощо) також 
здійснюють вплив на політичну поведінку людини [6]. 

Політична психологія – наука, що вивчає психологі-
чні компоненти і феномени (ціннісні орієнтації і певні 
судження, які пов'язані із політикою, погляди, настрої, 
почуття, волю, особливі риси характеру, потреби, мо-
тиви, традиції та ін.), що формуються у людей в ре-
зультаті соціально-політичних відносин і реалізуються в 
політичних діях індивідів, соціальних груп, класів, наро-
дів і націй. До сфери дослідження політичної психології 
входить те, як психологічні чинники допомагають ви-
значити політичну поведінку [8]. Предмет політичної 
психології в цілому – це політика, як особлива людська 
діяльність, яка має власну структуру, суб'єкта та рушій-
ні сили [9]. Її головне завдання полягає в аналізі психо-
логічних механізмів політики та виробленні практичних 
рекомендацій з оптимального здійснення політичної 
діяльності на всіх її рівнях [10]. 

Отже, об'єкт політичної психології – політична 
участь, політичне лідерство, політичні цінності та на-
станови; мотиви, що впливають на політичну поведінку, 
індивідуальну, групову та масову свідомість [11]. 

Предметом політичної психології є внутрішні, психо-
логічні механізми політичної поведінки суб'єктів полі-
тичної діяльності. Д. Кнутсон вважає, що предметом 
політичної психології є психологічні компоненти полі-
тичної поведінки людини, соціальних груп і цілих наро-

дів, дослідження яких дозволяє застосувати психологі-
чне знання до пояснення політики [12]. 

Ми вважаємо, що основний вектор дослідження да-
ної дисципліни повинен зосереджуватись на політичній 
сфері суспільства через вплив та взаємодію з нею пси-
хологічних компонентів.  

До структури політичної психології входять: політич-
ні потреби, інтереси, почуття, настрої, традиції. 

Політична потреба – базовий елемент політичної 
психології, це ті потреби, задоволення яких пов'язані зі 
здійсненням влади. Вони можуть бути лише тим чи ін-
шим чином стосуватись влади, а можуть виявитись без-
посередньо у прагненні до її задоволення і здійснення. 

Політичні інтереси – це усвідомлені політичні по-
треби. Залежно від відмінностей у політичних інтересах 
одні й ті самі явища політичного життя можуть по-
різному сприйматись його учасниками, що формує від-
повідні політичні почуття, настрої, емоції, тощо. 

На відміну від настрою, політичні традиції більш 
стійкою складовою політичної культури (це установленні 
норми політичної поведінки, політичні цінності, ідеї, зви-
чаї, що передаються з покоління у покоління) [13, с. 482]. 

Кожній людині властиве індивідуальне ставлення до 
політики, її участь у політичних процесах залежить від 
особистісних характеристик, а також від конкретних 
матеріальних, соціально-культурних, політико-правових 
умов. Так, малоосвічена, з низькою політичною культу-
рою людина найчастіше є простим об'єктом політичного 
впливу, маніпулювання з боку інших; у суспільствах з 
високорозвиненими демократичними засадами і нор-
мами безпосередню участь у політичних процесах бе-
руть значно більше людей, ніж у суспільствах з низьким 
рівнем демократії [15]. 

Політична участь – це втягнення (залучення) чле-
нів соціально-політичної спільноти в існуючі всередині 
неї політичні відносини і структуру влади [16]. Більш 
конкретно політична участь розглядається як участь 
громадян у певних справах держави: 
 узгодження свого життя, діяльності з органами вла-

ди відповідно до основних конституційно-правових норм; 
 участь у виборчих кампаніях, референдумах, 

формуванні представницьких органів різних рівнів – від 
місцевих до центральних; 
 участь у демонстраціях, мітингах, пікетуваннях, 

інших масових політичних акціях; 
 участь у діяльності політичних партій, громадсь-

ких об'єднань, в інших організованих формах політич-
ного процесу;  
 безпосередня політична діяльність у формах і на 

посадах, пов'язаних з виконанням функцій представни-
ка влади, депутатського корпусу тощо; 
 політична діяльність, яка фактично є для людини 

основним заняттям, джерелом її існування. Це держав-
ні діячі, лідери політичних партій, об'єднань, теоретики-
ідеологи та ін. 

Політична діяльність – складова соціальної діяль-
ності, специфічна особливість якої полягає в спрямова-
ності на реалізацію політичних інтересів суб'єктів полі-
тики і насамперед на завоювання, утримання та реалі-
зацію влади. 

У політичній діяльності вирізняють кілька типів 
політичної поведінки людини:  
 конформізм пов'язаний з орієнтацією на чужу 

думку, погляд, підтримку будь-якої позиції. Така поведі-
нка є відповідним пристосуванням, політичною лояльні-
стю, позицією "як усі, так і я" [16] Людей з подібною по-
літичною позицією активно використовують політики-
маніпулятори, авантюристи, всі, хто у своїй діяльності 
вдається до дешевого популізму; 
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 політичну індиферентність – байдуже став-
лення до політики, відчуженість від неї. Люди цього ти-
пу вважають, що їх участь у політиці безперспективна, 
не потрібна.  
 політичний активізм – притаманний тим, кого 

реальний стан не лише в політиці, а й у суспільстві за-
галом абсолютно не влаштовує. Люди з таким типом 
політичної поведінки активно залучаються до політич-
ного, суспільного життя, глибоко переконані, що саме 
завдяки їх особистій участі стан справ у суспільстві змі-
ниться на краще. Саме з таких громадян формуються 
справжні політичні лідери: традиційні ("як робили до 
нас, так робимо і ми"); легальні, або бюрократичні (лі-
дерство посади, а не реальних дій); харизматичні (лі-
дерство, як кажуть, від Бога, як історична необхідність). 

Залежно від характеру поведінки політики, учасники 
політичного процесу поділяються на лідерів, активістів, 
послідовників, лідерів громадської думки. 
 Лідери, як правило, очолюють політичний рух за-

вдяки підготовленості, авторитету, соціальному статусу 
тощо [17, c. 112]. 
 Активісти виступають посередниками між ліде-

рами і тими, хто йде за ними, підтримує їх. Фактично 
вони впливають на рядових учасників політичних дій і 
процесів, дещо змінюють стратегію і тактику політично-
го дійства, а головне – активно допомагають лідерам у 
їх діяльності [18, c. 99]. 
 Послідовники мають різний ступінь політичної, 

соціальної активності, в цілому підтримують ідеї ліде-
рів, але з певних причин не досить чітко усвідомлюють 
навіть власні інтереси у політичній боротьбі і тому менш 
активні, ніж активісти [18]. 
 Лідери громадської думки не стільки організа-

торською, організаційною діяльністю, скільки інтелекту-
альною (особливо в засобах масової інформації) підси-
люють емоційне, психологічне напруження навколо 
політичних проблем, до яких привернуто увагу багатьох 
людей [19, c. 25]. 

Як вже було сказано рівень політичної активності 
особистості залежить від рівня її політичної свідомості. 

Політична свідомість – система теоретичних і по-
всякденних знань, оцінок, настроїв і почуттів, за допо-
могою яких відбувається усвідомлення політичної сфе-
ри соціальними суб'єктами – індивідами, групами, кла-
сами, спільностями [13, с. 481]. 

Сучасна політика в Україні так часто змінюється, що 
виникає проблема у пристосуванні до цих змін особли-
во у простих громадян, яким все важче і важче здійсни-
ти свій вибір, вибирати свідому правильну позицію. Са-
ме тому сьогодні громадяни стають жертвами різного 
роду маніпуляцій зі сторони політиків, які використову-
ють сучасні технології. 

Політична свідомість виникає, коли особистість ус-
відомлює свою групову належність та ідентичність, не-
можливість реалізації своїх групових інтересів без всту-
пу в певні відносини з політичною владою, а також з'я-
сування людиною своєї належності до певних політич-
них позицій, усвідомлення свого громадянського стату-
су суб'єкта, наділеного правами, свободами, можливос-
тями впливати на владу. 

Політична свідомість формується шляхом: 
 критичного осмислення соціально-політичної 

дійсності, поступова раціоналізація чуттєвих уявлень 
людей, узагальнення наявної інформації; 
 усвідомлення мети партійного або політичного 

руху, приєднання до оцінки і норм вже сформованої 
громадянської поведінки; 
 емоційне прилучення до віри у справедливість 

тих чи інших політичних ідеалів. 

Стійкість форм у політичній свідомості особистості 
впроваджуються у його політичну культуру. 

Політична культура – сукупність стійких форм 
політичної свідомості й поведінки, а також характеру і 
способів функціонування політичних інститутів у межах 
певної політичної системи, які виявляються в діяльності 
суб'єктів політичного життя суспільства [13]  

Політична культура є складовою політичної системи і 
відіграє надзвичайно важливу роль у її функціонуванні. 
Вона впливає на форми, функціонування і розвиток полі-
тичних інститутів, зумовлює політичну поведінку широких 
мас. Стійкість і життєздатність будь-якої політичної сис-
теми залежить від ступеня відповідності її цінностей цін-
ностям політичної культури більшості громадян. 

Особливо важливу роль у функціонуванні політичної 
системи відіграє єдність, або однорідність, політичної 
культури, з якою безпосередньо пов'язана стабільність 
суспільства. 

Тому в даній ситуації потрібно звернутись до історії 
нашої держави. Безумовно важливо зрозуміти, що 
вчора ми жили в одній державі, але сьогодні важливо 
зрозуміти, в якій саме державі ми жили?! 

Головна ознака держави – це її народні маси. 
Саме народні маси, не еліта є показником демокра-

тичного суспільства. Підвищення рівня життя звичайно-
го пересічного громадянина (середнього класу) є показ-
ником рівня громадянського суспільства, що є однією з 
головних ознак правової держави. Народні маси – яви-
ще досить таки широке. 

Народність (грецькою – (етнос)) – поняття багато-
планове. Частіше за все в цей термін вкладається таке 
значення: етнос – це історична спільність людей, яка 
склалася на певній території та володіє стабільними 
особливостями мови, культури і психічного складу, а 
також усвідомленням своєї єдності і відмінності від інших 
[5, с. 300]. Народ відрізняється від племені тим, що пле-
м'я утворене з родів на основі шлюбних і родинних зв'яз-
ків. Народи об'єднуються на основі консолідації – рівно-
правного об'єднання народів, інтеграції – злиття, асимі-
ляції – поглинання одного народу іншим. На основі полі-
тико-господарського об'єднання формуються нації.  

Нація – конкретно-історична форма спільності лю-
дей, об'єднаних єдиною мовою і територією, глибокими 
внутрішніми економічними зв'язками, певними рисами 
культури і характеру [5, c. 320]. Нація може включати в 
себе народності, що різняться культурними особливос-
тями (до українців належать бойки, лемки, гуцули). 

Звідси бачимо, що Україна на світовій карті як неза-
лежна держава сформувалась двадцять років тому, але 
її звичаї, традиції, тобто сама українська культура існу-
ють дуже давно і не змогла викорінитися навіть за умов 
існування тоталітарних режимів. 

Отже характерними рисами політичної культури є 
те, що вона: 
 продуктом природно-історичного розвитку суспі-

льства, результатом колективної політичної творчості; 
 має тотальний характер, за яким політичні відно-

сини суспільства насичені політичною культурою; 
 фіксує стійкі зв'язки та відносини між сторонами 

політичного процесу, закріплює стабільні елементи по-
літичного досвіду; 
 характеризує політичну свідомість та політичну 

поведінку основної маси населення; 
Тому на нашу думку політична культура в Україні 

перебуває в стані "перехідного періоду" від тоталітарної 
системи до плюралістичної, що виражається у відході 
від ідеї комунізму до демократії. 

Зі світової історії ми бачимо, що перехід від будь-якої 
ідеї до іншої займав не менше 50 років, а то і століття. 
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Але це не означає, що треба ні чого не робити, а просто 
сидіти і чекати, коли все стане на своє місце. 

Ще однією проблемою у формуванні політичної сві-
домості громадян є існування фрагментарного типу 
культури. ЇЇ існування пов'язано із наявністю у суспільс-
тві полярних політичних субкультур та їх великою роз-
біжністю (Західна Україна, Східна Україна, Автономна 
Республіка Крим). Вона спричиняє нестабільність у сус-
пільстві, неповагу до загальнолюдських, загальнонаціо-
нальних цінностей, інтересів та ідеалів, намагання під-
няти над ними регіональні, групові, партійні, що стримує 
прогресивні зрушення в суспільстві. 

Висновки. 
Процес політичної соціалізації характеризується 

протистоянням двох основних тенденцій: з одного боку 
– зростанням суспільної потреби у розвитку політичної 
свідомості особи, а з іншого – відчуженням людини від 
державного життя та від прийняття політичних рішень. 
Такі тенденції спостерігаються, зазвичай, на перехідних 
етапах розвитку суспільства. У цьому аспекті роль шко-
ли, вчителя є визначальною, адже ранні етапи політич-
ної соціалізації придатні для переорієнтації особи, бо її 
політичні знання та погляди ще не повністю трансфор-
мувалися у переконання. Як стверджують дослідники, 
саме дитячі та юнацькі роки є найважливішими як для 
соціалізації загалом, так і для політичної соціалізації, а 
прогалини у соціальному та політичному розвитку за-
грозливі для майбутнього. Тому роль педагога у полі-
тичній соціалізації особистості є надзвичайно відпові-
дальною та вимагає тактовності й наполегливості. 

Отже, підвищення рівня політичної активності серед 
громадян є їх сприяння у здійсненні державної влади в 
країні в тому числі у пріоритетних напрямках боротьбі зі 
злочинністю і корупцією.  

Можна назвати наступні риси свідомого громадяни-
на, який вступає у політику з чітко усвідомленими інте-

ресами, співвідносить з інтересами соціальних груп 
(тобто тих, з котрими він себе ідентифікує): 
 сформовані ідеологічні орієнтації, які допомага-

ють йому робити політичний вибір ("окрім мене це ні хто 
не зробить!"); 
 навчений прийнятних для суспільства "правил 

політичної гри", особливо терпимості та толерантності; 
 готовий брати активну участь у політиці і тим са-

мим допомагати державі боротись злочинним елементом. 
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ  

ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ОСОБИ ДО ПРАВОСУДДЯ 
 

У статті розглянуто ознайомлення з матеріалами кримінальної справи у розумні строки як складову права учас-
ників процесу на захист своїх законних інтересів і як повноваження органів досудового розслідування, прокурора і су-
ду, пов"язане із забезпеченням зазначеного права і їх ознайомленням з матеріалами справи для прийняття законного, 
обґрунтованого і справедливого рішення у справі. 

Ключові слова: кримінальний процес, ознайомлення з матеріалами справи, право на захист, доступ до правосуддя, 
розумний строк. 

В статье рассмотрено ознакомление с материалами уголовного дела в разумные сроки в качестве составляю-
щей права участников процесса на защиту своих законных интересов и в качестве полномочия органов досудебного 
расследования, прокурора и суда, связанного с обеспечением указанного права и их ознакомлением с материалами 
дела в целях принятия законного, обоснованного и справедливого решения по делу. 

Ключевые слова: уголовный процесс, ознакомление с материалами дела, право на защиту, доступ к правосудию, 
разумный срок. 

The article focuses on familiarization with materials of a criminal case within reasonable terms as a constituent part of 
proceedings participants' right to a defence of their lawful rights and as the authority of bodies of pre-trial investigation, 
prosecutor and the court related to ensuring the designated right and the familiarization with materials of the case in order to 
render lawful, substantiated and fair judgment in a case.  

Key words: criminal procedure, familiarization with materials of a case, right to a defence, access to justice, reasonable term.  
 
Відповідно до ст.124 Конституції України правосуддя 

в Україні здійснюється виключно судами (1, с.88). За 
ст.6 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод 1950 року (далі – Конвенція) кожна людина 
має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним і без-
стороннім судом, встановленим законом, який встано-
вить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього 
кримінального обвинувачення (3, с.31). 

Проте в умовах посилення законодавцем України 
тенденції до обмеження процесуальної активності суду, 
передусім у залученні нових доказів з метою всебічно-
го, повного і об'єктивного дослідження обставин спра-
ви, про що свідчить і вилучення з ст. 296 КПК України 
Законом України від 21 червня 2001 року (5) частин 5 і 
6, які дозволяли суду у підготовчій частині судового 
засідання з своєї ініціативи витребувати докази, і вод-
ночас зростання значення розширення сфери дії прин-
ципу змагальності сторін, яку, згідно з п.4 ч.3 ст.129 
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Конституції України, віднесено до основних засад судо-
чинства, важлива роль відводиться самим учасникам 
процесу, які мають особистий інтерес у справі (підо-
зрюваному, обвинуваченому, підсудному, потерпілому, 
цивільному позивачу і цивільному відповідачу) та їх 
захисникам і представникам. 

У зв'язку з цим для ефективної участі з метою захи-
сту своїх законних інтересів у досудовому і, особливо, у 
судовому провадженні має обізнаність учасника проце-
су з наявними у справі матеріалами, доказами, якими і 
можуть оперувати при прийнятті процесуальних рішень 
у тому числі й підсумкових, органи досудового розслі-
дування, прокурор, суд, а для забезпечення такої обі-
знаності з матеріалами справи має значення право 
учасника процесу, як на стороні обвинувачення, так і на 
стороні захисту, на ознайомлення з матеріалами кримі-
нальної справи. Для обвинуваченого у міжнародно-
правових актах воно випливає, зокрема, з такого важ-
ливого положення пункту 3 "и" Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права 1966 року, за яким кожен 
має право при розгляді будь-якого пред'явленого йому 
кримінального обвинувачення як мінімум на такі гарантії 
на основі цілковитої рівності: в) мати достатній час і мо-
жливості для підготовки свого захисту (2, с.43), Аналогіч-
не положення міститься у пункті 3 "в" ст. 6 Конвенції.  

Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи 
означає реалізацію права учасників кримінального про-
цесу на ознайомлення з матеріалами кримінальної 
справи на певному, визначеному законом, етапі прова-
дження у кримінальній справі. КПК України передбачає 
ознайомлення учасників процесу в одних випадках з 
усіма матеріалами кримінальної справи, в інших – лише 
з їх частиною або з конкретним документом. 

Першим етапом, на якому закон передбачає ознайо-
млення учасників процесу, які мають особистий інтерес у 
справі (обвинуваченого, потерпілого, цивільного позива-
ча і цивільного відповідача) та їх захисників і представ-
ників, з усіма матеріалами справи, є закінчення досудо-
вого слідства складанням обвинувального висновку. 

У разі закінчення досудового слідства складанням 
обвинувального висновку слідчий, перш ніж скласти 
обвинувальний висновок, зобов'язаний виконати ряд 
процесуальних дій: 1/ повідомити про закінчення досу-
дового слідства учасникам процесу; 2/роз'яснити їм 
право на ознайомлення з усіма матеріалами справи;  
3/ ознайомити їх з матеріалами, якщо вони побажають 
скористатися цим правом; 4/ вислухати і вирішити кло-
потання, заявлені учасниками кримінального процесу 
після ознайомлення з матеріалами справи. 

Насамперед слідчий повинен виконати вимоги ста-
тей 217 і 218 КПК. Спочатку він повідомляє про закін-
чення досудового слідства потерпілому і його предста-
внику, цивільному позивачу і цивільному відповідачу 
або їх представникам і роз'яснює їм право на ознайом-
лення з матеріалами справи. Про це слідчий складає 
протокол або приєднує до справи копію письмового 
повідомлення. У разі надходження від цих осіб усного 
чи письмового клопотання про ознайомлення їх з мате-
ріалами кримінальної справи слідчий зобов'язаний на-
дати їм таку можливість. Цивільний відповідач або 
його представник може ознайомитися лише з матеріа-
лами, що стосуються цивільного позову. Під час озна-
йомлення з матеріалами справи ці особи мають право 
робити виписки із справи і заявляти клопотання про 
доповнення досудового слідства, які слідчий зобов'я-
заний розглянути в трьохдобовий строк і задовольни-
ти їх своєю постановою, якщо обставини, про встано-
влення яких заявлені клопотання, мають значення для 
справи (ст.129 КПК). Про ознайомлення цих осіб з ма-

теріалами справи та про заявлені ними клопотання 
складаються протоколи. 

Після виконання вимог ст.217 КПК слідчий зобов'я-
заний оголосити обвинуваченому, що слідство у його 
справі закінчено і що він має право на ознайомлення з 
матеріалами справи як особисто, так і з допомогою за-
хисника, а також може заявити клопотання про допов-
нення досудового слідства. Під час ознайомлення з 
матеріалами справи обвинувачений має право робити з 
них виписки, заявляти клопотання. Якщо у справі є кі-
лька обвинувачених, слідчий зобов'язаний пред'явити 
всі матеріали справи кожному з них. При оголошенні 
неповнолітньому обвинуваченому про закінчення досу-
дового слідства і пред'явленні йому матеріалів справи з 
дозволу слідчого може бути присутній законний пред-
ставник неповнолітнього (ч.2 ст.440 КПК). 

 Якщо у справі бере участь захисник, слідчий надає 
можливість ознайомитися з усіма матеріалами справи і 
захиснику, про що складає окремий протокол. До явки 
захисника пред'явлення матеріалів відкладається, але 
не більше як на 72 години. Якщо обраний обвинуваче-
ним захисник не має можливості з'явитися в цей строк, 
слідчий згідно з ч.3 ст.47 КПК має право запропонувати 
обвинуваченому запросити іншого захисника або при-
значити йому захисника . Під час ознайомлення з мате-
ріалами справи захисник обвинуваченого має право: 
робити виписки з матеріалів справи, мати побачення з 
обвинуваченим віч-на-віч, роз'яснювати обвинувачено-
му зміст обвинувачення, обмірковувати з обвинуваче-
ним питання про заявлення клопотань, подавати дока-
зи, заявляти відводи, оскаржувати дії та рішення слід-
чого і прокурора (ст.219 КПК).  

Як і іншим учасникам досудового слідства, обвинува-
ченому і його захиснику матеріали справи пред'являють-
ся для ознайомлення підшитими та пронумерованими 
(ч.5 ст.218 КПК). У протоколах ознайомлення з матеріа-
лами справи обов'язково зазначається кількість томів і 
аркушів у них, які були пред'явлені для ознайомлення. 

З метою недопущення зловживань з боку слідчого 
стосовно можливого вилучення и доповнення ним до-
кументів КПК України передбачив, що під час пред'яв-
лення матеріалів досудового слідства слідчий зобов'я-
заний на вимогу потерпілого чи його представника, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача або їх пред-
ставників, обвинуваченого вручити їм засвідчену нале-
жним чином копію опису матеріалів кримінальної спра-
ви, про що зазначається в протоколі оголошення про 
закінчення слідства і пред'явлення матеріалів для 
ознайомлення (ч.5 ст.217, ч.5 ст.218 КПК України). 

Якщо під час провадження досудового розслідуван-
ня застосовувались звукозапис, кінозйомка, відеозапис, 
то при пред'явленні учасникам процесу матеріалів 
справи для ознайомлення звукозапис відтворюється, а 
кінострічки і відеозапис демонструються обвинуваче-
ному і його захиснику, а в разі клопотання – також ін-
шим учасникам процесу. При цьому фонограми, кіно-
стрічка чи відеокасета в опечатаному вигляді зберіга-
ються при справі (ст.85-1, 85-2 КПК). 

Матеріали закінченої розслідуванням кримінальної 
справи повинні бути пред'явлені обвинуваченому, взя-
тому під варту, та його захисникові не пізніш як за мі-
сяць до закінчення граничного строку тримання під вар-
тою, встановленого ч.2 ст.156 КПК. Якщо матеріали 
кримінальної справи було пред'явлено обвинуваченому 
та його захисникові з порушенням цього строку, то після 
його закінчення обвинувачений підлягає негайному зві-
льненню. При цьому за обвинуваченим та його захис-
ником зберігається право на ознайомлення з матеріа-
лами справи. Якщо матеріали кримінальної справи бу-
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ло пред'явлено обвинуваченому та його захисникові з 
додержанням місячного терміну до закінчення гранич-
ного строку тримання під вартою, але його виявилося 
недостатньо для ознайомлення з матеріалами справи, 
зазначений строк може бути продовжено суддею апе-
ляційного суду за поданням слідчого, погодженим з 
Генеральним прокурором України чи його заступником, 
або поданням цього прокурора чи його заступника. Ко-
ли у справі беруть участь кілька обвинувачених, яких 
тримають під вартою, і хоча б одному цього строку ви-
явилося недостатньо для ознайомлення з матеріалами 
справи, то зазначене подання може бути внесено сто-
совно того обвинуваченого або тих обвинувачених, які 
ознайомилися з матеріалами справи, якщо не відпала 
необхідність у застосуванні до нього або до них взяття 
під варту і відсутні підстави для обрання іншого запобі-
жного заходу (ч.6-8 ст.156 КПК). 

Під час ознайомлення з матеріалами справи обви-
нувачений і його захисник мають право заявити клопо-
тання про доповнення досудового слідства, зміну ква-
ліфікації злочину і закриття справи. У разі відмови в 
задоволенні клопотання слідчий складає мотивовану 
постанову і оголошує її обвинуваченому і його захисни-
ку. Якщо ж обставини, для з'ясування яких було заяв-
лено клопотання, мають значення для справи, слідчий 
зобов'язаний його задовольнити. Захисник має право 
брати участь у проведенні додаткових слідчих дій 
(ст. 221 КПК). При цьому усні клопотання заносяться до 
протоколу, а письмові додаються до нього. 

Після виконання додаткових слідчих дій слідчий зо-
бов'язаний ознайомити обвинуваченого і його захисни-
ка, а також надати потерпілому і його представнику, 
цивільному позивачу і цивільному відповідачу або їх 
представникам можливість ознайомитися з усіма дода-
тковими матеріалами, а в разі їх клопотання – з усією 
справою (ст.222 КПК). 

За загальним правилом, закон не обмежує учасників 
процесу у часі, необхідному для ознайомлення з мате-
ріалами справи. КПК України до квітня 2011 року у ч.6 
ст.218 містив з цього приводу окреме положення щодо 
обвинуваченого та його захисника: "Обвинуваченого і 
його захисника не можна обмежувати в часі, потрібному 
їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи". 
Проте Законом України від 8 квітня 2011 року "Про вне-
сення змін до статті 218 Кримінально –процесуального 
кодексу України щодо ознайомлення обвинуваченого і 
захисника з матеріалами кримінальної справи" ці поло-
ження зазнали істотних змін. Частина 6 була доповнена 
вимогою про ознайомлення "в розумні строки", а нова 
частина 7 передбачила наступне: "У разі зволікання 
ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченим чи 
його захисником слідчий за погодженням із прокурором 
або прокурор вносить до суду за місцем провадження 
слідства подання, яке суддя розглядає і своєю поста-
новою може визначити строк, протягом якого обвинува-
чений і його захисник повинні ознайомитися з матеріа-
лами справи та заявити клопотання. Після закінчення 
цього строку обвинувачений і його захисник вважають-
ся ознайомленими з матеріалами справи. На постанову 
судді прокурором, обвинуваченим чи його захисником 
протягом трьох діб із дня її винесення може бути пода-
на апеляція. Подання апеляції не зупиняє виконання 
постанови судді" (6, с.6). У зв'язку з встановленням об-
меження в часі ознайомлення обвинуваченого і його 
захисника з матеріалами справи постало питання про 
те, чи відповідає ця зміна до ст. 218 КПК ч.3 ст.22 Кон-
ституції України, яка наголошує, що при прийнятті но-
вих законів або внесенні змін до чинних законів не до-
пускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 

свобод", ч.2 ст.63, яка закріплює положення "Підозрю-
ваний, обвинувачений чи підсудний має право на за-
хист" і ч.1 ст.64, за якою конституційні права і свободи 
людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім 
випадків, передбачених Конституцією України". 

Проаналізувавши відповідні положення Конституції 
України, КПК України та доводи суб'єкта конституційно-
го подання, можна констатувати наступне: 

Право обвинуваченого на ознайомлення з матеріа-
лами кримінальної справи є важливою складовою 
більш загального права на захист, яке є конституційним 
правом підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від-
повідно до ч.2 ст.63 Конституції України. Окрім того, 
згідно з п.6 ч.3 ст.129 Конституції України забезпечення 
обвинуваченому права на захист є однією з основних 
засад судочинства, зокрема кримінального. 

У ст. 218 КПК України мова йде про право обвину-
ваченого і його захисника на ознайомлення з усіма ма-
теріалами закінченого досудового слідства. До цього 
обвинувачений (підозрюваний), за законом, не мав 
права на ознайомлення з матеріалами справи, крім 
процесуальних документів, які складалися у зв'язку з 
проведенням за його участю слідчих чи інших процесу-
альних дій. Це, зокрема: протокол затримання його як 
підозрюваного у вчиненні злочину, копія якого вруча-
ється затриманому (ст. 106 КПК), протокол допиту його 
як підозрюваного чи обвинуваченого (ст. 107, 145 КПК), 
протоколи очної ставки, пред'явлення для впізнання 
(ст. 172, 176 КПК), відтворення обстановки і обставин 
події, освідування (ст. 194, 195 КПК), з якими після за-
кінчення слідчої дії обвинувачений(підозрюваний) має 
бути ознайомлений, постанова про притягнення особи 
як обвинуваченого, копія якої також має бути вручена 
обвинуваченому (ст. 140 КПК). Проте ці документи є 
лише частиною матеріалів кримінальної справи, з яки-
ми закон зобов'язує слідчого ознайомити обвинувачено-
го, якщо він побажав скористатися своїм процесуальним 
правом на ознайомлення з усіма матеріалами закінчено-
го досудового слідства у справі, яку слідчий закінчує 
складанням обвинувального висновку і надісланням її 
через прокурора до суду для розгляду по суті. 

Можливість уважного ознайомлення з усіма матері-
алами закінченого досудового слідства дозволяє обви-
нуваченому і його захиснику з'ясувати наявність зібра-
них слідчим доказів, які викривають обвинуваченого у 
вчиненні злочину і визначитися з подальшою позицією 
у справі. Реалізація цього права є необхідною умовою 
реалізації й інших процесуальних прав обвинуваченого 
– на порушення клопотань (про закриття справи, про 
зміну обвинувачення, про доповнення досудового слід-
ства шляхом проведення додаткових слідчих дій, ви-
требування документів тощо), на заявлення відводу 
слідчому, на подання скарги на його дії і рішення, зок-
рема у зв'язку з невиконанням слідчим вимог ст. 22 
КПК України про всебічне, повне і об'єктивне дослі-
дження обставин кримінальної справи. У зв'язку з цим 
слушним є положення ч.6 ст.218 КПК України у запро-
понованій Законом від 8 квітня 2011 року редакції: 
"Обвинуваченого і його захисника не можна обмежу-
вати в часі, потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма 
матеріалами в розумні строки". 

Думається, що саме правильний підхід до розуміння 
слідчим, з одного боку, і обвинуваченим і його захисником, 
з іншого, оцінного поняття "розумний строк" ознайомлення 
і має забезпечити як сам розумний строк провадження у 
справі слідчим на цьому заключному етапі досудового 
слідства, так і право на ознайомлення з матеріалами для 
подальшого ефективного здійснення конституційного пра-
ва на захист обвинуваченим і його захисником. 
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Проте законодавець не врахував у змісті внесених 
до ст. 218 КПК України змін, що зловживання своїми 
правами (повноваженнями) можливі з боку як обвину-
ваченого і його захисника, так і слідчого, прокурора і 
судді, які повинні забезпечувати реалізацію цього права 
обвинуваченим. 

Обвинувачений і його захисник можуть зловживати 
своїм правом, і намагаючись затягнути закінчення 
справи, зволікати з ознайомленням з матеріалами 
справи. Це може невиправдано гальмувати подальший 
рух справи до суду і обмежувати (порушувати) права 
інших учасників процесу, зокрема іншого обвинувачено-
го у цій справі, який перебуває під вартою і в розумний 
строк вже ознайомився з матеріалами справи, але му-
сить чекати передачі справи в суд через зволікання з 
ознайомленням з боку іншого обвинуваченого. Так само 
можуть страждати права та законні інтереси потерпіло-
го, цивільного позивача, які також чекають передачі 
справи в суд. Отже, положення ч.3 ст.22, ч.2 ст.63 і ч.1 
ст.64 Конституції України потрібно розглядати і у зв'язку 
з загальним положенням ч.1 ст.68 Конституції України, 
за яким кожен зобов'язаний не посягати на права і сво-
боди інших людей. 

Таким чином, право обвинуваченого і його захисни-
ка на ознайомлення з матеріалами справи після закін-
чення досудового слідства має забезпечуватися слід-
чим, прокурором і суддею, але його реалізація повинна 
відбуватися у розумні строки. Визначення в законі 
(ст. 218 КПК України) загального положення про те, що 
у разі зволікання обвинуваченого чи його захисника з 
ознайомленням з матеріалами справи має бути встано-
влено розумний строк на таке ознайомлення суддею за 
поданням слідчого, погодженим з прокурором, або про-
курора, в основному відповідає Конституції України(є 
конституційним). На цьому наголосив і Конституційний 
Суд України в своєму рішенні від 18 січня 2012 року 
№1-рп/2012у справі №1-4/2012 за конституційним по-
данням 47 та 50 народних депутатів України щодо від-
повідності Конституції України (конституційності) частин 
шостої, сьомої статті 218 КПК України (справі про озна-
йомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами 
кримінальної справи) (7). 

 Водночас, щоб виключити зловживання правами 
(повноваженнями) стосовно ознайомлення обвинува-
ченого і його захисника з матеріалами справи з боку 
слідчого, прокурора, судді, частину 7 ст.218 КПК Украї-
ни доцільно доповнити після першого речення наступ-
ними положеннями: "подання слідчого (прокурора) і 
постанова судді щодо встановлення строку на ознайо-
млення з матеріалами справи мають бути мотивовани-
ми. При визначенні строку необхідно враховувати скла-
дність матеріалів справи, вік, стан здоров'я, освіту об-
винуваченого та інші обставини, які можуть вплинути на 
тривалість ознайомлення обвинуваченого і його захис-
ника з матеріалами справи". Крім того, щоб виключити 
можливі зловживання щодо ознайомлення з матеріа-
лами закінченого досудового слідства з боку обвинува-
ченого і його захисника, потерпілого, його представни-
ка, цивільного позивача і цивільного відповідача або їх 
представників видається доцільним вилучити із ч.1 
ст.222 КПК, яка передбачає обов'язок слідчого після 
проведення додаткових слідчих дій ознайомити обви-
нуваченого і його захисника, а також надати можливість 
іншим зазначеним учасникам процесу ознайомитися з 
усіма додатковими матеріалами, а в разі їх клопотання 
– з усією справою, додержуючись вимог статей 217-221 
КПК, слова "а в разі їх клопотання – з усією справою, 
додержуючись вимог статей 217-221 цього Кодексу". До 
речі, на проблему протидії зволіканню ознайомлення з 

матеріалами справи обвинуваченим чи його захисни-
ком у зв'язку зі змінами до ст. 218 КПК вже слушно зве-
рталася увага в літературі (8).  

Крім складання обвинувального висновку, КПК Укра-
їни передбачає ще три форми закінчення досудового 
слідства: складання постанови про направлення справи 
в суд для вирішення питання про звільнення осо-
би(обвинуваченого) від кримінальної відповідальності 
(ст.7 – 11-1), складання постанови про закриття справи 
або ж постанови про направлення справи в суд для 
вирішення питання про застосування примусового за-
ходу медичного характеру (ст. 212 КПК). Згідно з ч.4 
ст.7-1 КПК прокурор або слідчий у разі винесення по-
станови про направлення справи до суду для звіль-
нення від кримінальної відповідальності у зв'язку з 
дійовим каяттям, примиренням обвинуваченого з по-
терпілим, застосуванням до неповнолітнього приму-
сових заходів виховного характеру, передачею особи 
на поруки колективу підприємства, установи чи органі-
зації, закінченням строків давності притягнення до 
кримінальної відповідальності повинні ознайомити 
обвинуваченого, його захисника, потерпілого або його 
представника з названою постановою, а в разі їх ви-
моги – з усіма матеріалами справи та роз'яснити їх 
права, передбачені цим Кодексом.   

Кримінально-процесуальний закон передбачає пра-
во учасників процесу на ознайомлення з матеріалами 
справи і в разі закінчення досудового слідства складан-
ням постанови про направлення справи в суд для вирі-
шення питання про застосування примусового заходу 
медичного характеру (ч.1 ст. 417 КПК) і, за загальним 
правилом, не передбачає ознайомлення з матеріалами 
закритої слідчим кримінальної справи, крім прокурора у 
зв'язку з отриманням ним скарги на постанову слідчого 
про закриття справи (ч. 4 ст.215 КПК). Виняток станов-
лять лише справи про суспільно-небезпечні діяння, 
вчинені особою, яка не досягла віку, з якого можлива 
кримінальна відповідальність. У цих справах неповнолі-
тньому, щодо якого винесено постанову про закриття 
справи, а також його батькам або особам, що їх замі-
нюють, перед направленням справи прокурору нада-
ється можливість ознайомитися з усіма матеріалами 
справи, при цьому вони мають право користуватися 
послугами захисника (ч.3 ст. 7-3 КПК).  

Чинний КПК України передбачає право учасників 
процесу на ознайомлення з усіма матеріалами справи, 
окрім закінчення досудового слідства, ще тричі: 1) у 
суді першої інстанції. Згідно з ст.255 КПК після призна-
чення справи до судового розгляду суддя повинен за-
безпечити прокурору, підсудному, його захиснику, по-
терпілому, цивільному позивачу і їх представникам, 
коли вони про це заявлять клопотання, можливість 
ознайомлення з матеріалами справи, а цивільному від-
повідачу і його представнику – з матеріалами, що сто-
суються цивільного позову. Зазначені особи мають 
право робити з матеріалів необхідні виписки. Крім того, 
якщо в судове засідання не з'явилися прокурор або 
захисник і їх було замінено іншим прокурором або захи-
сником, то, якщо вони вперше вступають у справу, суд 
зобов'язаний надати їм час, необхідний для ознайом-
лення з матеріалами справи і для підготовки до участі в 
судовому засіданні (ч.2 ст.289 КПК); 2) в апеляційному 
провадженні – після проголошення вироку чи оголо-
шення іншого рішення суду першої інстанції, упродовж 
строку, встановленого законом на апеляційне оскар-
ження. Протягом цього строку справа ніким не може 
бути витребувана із суду, а суд зобов'язаний надати 
сторонам за їх клопотанням можливість ознайомитися з 
матеріалами справи (ч.4 ст.349 КПК); 3) у касаційному 
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провадженні. Особам, які вправі подати касаційну скар-
гу, надається можливість ознайомитися в суді з матері-
алами справи для вирішення питання про внесення 
касаційної скарги (ч.5 ст.384 КПК).  

Передбачена чинним КПК України можливість одних 
і тих самих учасників процесу чотири рази ознайомлю-
ватися з усіма матеріалами кримінальної справи викли-
кає обґрунтовану, на наш погляд, критику в процесуа-
льній літературі. Зокрема, В.Т. Маляренко зазначає: 
"Сліпо виконуючи догмати про права людини, фактично 
втрачаємо здоровий глузд… з урахуванням нинішніх 
технічних можливостей достатньо вручити обвинуваче-
ному копію матеріалів, зібраних під час досудового 
слідства, або ознайомити його з ними, а в подальшому 
надавати право ознайомитися лише з новими матеріа-
лами. Це ніяким чином не обмежить право на захист 
особою своїх інтересів, але зумовить більш ґрунтовне 
вивчення справи при виконанні вимог ст. 218 КПК, зе-
кономить час, сили, кошти" (9, с. 269). Підтримуючи 
загалом цю пропозицію щодо обвинуваченого та його 
захисника, вважаємо доцільним поширити її й на інших 
учасників кримінального процесу – потерпілого і його 
представника, цивільного позивача і цивільного відпо-
відача, їх представників, тим більше, що за ст. 217, 218 
чинного КПК України слідчий при ознайомленні всіх їх 
з матеріалами закінченого досудового слідства зобо-
в'язаний вручити їм копію опису матеріалів справи, які 
були надані для ознайомлення,а отже з продовженого 
опису матеріалів справи буде видно, які з них з'явили-
ся у справі після такого ознайомлення. Це буде сприя-
ти і забезпеченню розумності загального строку про-
вадження у справі.  

Для прийняття законних і обгрунтованих процесуа-
льних рішень у справі особою, яка провадить дізнання, 
слідчим, прокурором, суддею(суддями)має значення не 
лише їх обов'язок роз'яснити учасникам процесу їх пра-
во на ознайомлення з матеріалами справи та забезпе-
чити можливість для його реалізації, але й їх обов'язок 
у випадках, передбачених законом, самим ретельно 
ознайомитися з матеріалами справи. 

Особа, яка провадить дізнання, і слідчий перед при-
йняттям рішення про проведення конкретної слідчої чи 
іншої процесуальної дії, проміжного чи підсумкового 
процесуального рішення у справі також мають ознайо-
митися з відповідними матеріалами справи, які необ-
хідні для вирішення питання про проведення конкретної 
слідчої чи іншої процесуальної дії(про проведення об-
шуку, виїмки, призначення експертизи тощо), для при-
йняття проміжного чи підсумкового процесуального 
рішення (наприклад, постанови про притягнення особи 
як обвинуваченого, про закриття справи, обвинувально-
го висновку, постанови про передачу справи в суд для 
вирішення питання про звільнення особи (обвинуваче-
ного) від кримінальної відповідальності чи про застосу-
вання примусового заходу медичного характеру (ст. 7-
11-1, 212, 214, 223 КПК). 

Слідчий виносить постанову про притягнення особи 
як обвинуваченого, вивчивши зібрані матеріали справи 
і дійшовши висновку, що в них є достатньо доказів, які 
викривають особу у вчиненні злочину (ст. 131 КПК), а, 
закінчивши досудове слідство, вивчивши матеріали 
справи, систематизувавши їх, визнавши зібрані докази 
достатніми для складання обвинувального висновку, 
повідомляє про це потерпілого, його представника, ци-
вільного позивача і цивільного відповідача або їх пред-
ставників, обвинуваченого, його захисника, роз'яснює 
їм право на ознайомлення з усіма матеріалами справи. 

Начальник органу дізнання і начальник слідчого від-
ділу здійснюють відомчий контроль за своєчасністю 

відповідних дій особи, що провадить дізнання, і слідчо-
го з розкриття злочинів і мають право ознайомитися з 
матеріалами справи і давати вказівки цій особі і слідчо-
му для забезпечення найбільш повного, всебічного і 
об'єктивного провадження досудового розслідуван-
ня(ст. 114-1 КПК). 

Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням зако-
нів органами досудового розслідування (ст. 227 КПК), 
має право у ході досудового слідства і після його закін-
чення у будь-якій з його форм (ст. 7-11-1, 212 КПК) зна-
йомитися з матеріалами справи і давати слідчому вка-
зівки щодо проведення додаткових слідчих та інших 
процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень, 
скасовувати незаконні рішення слідчого тощо, а в по-
рядку надання міжнародної правової допомоги доручає 
органам дізнання та досудового слідства виконання 
запиту(доручення) компетентного органу іноземної 
держави про таку допомогу і перевіряє повноту і закон-
ність проведення слідчих та інших процесуальних дій. У 
разі оскарження постанови слідчого про закриття спра-
ви прокурор знайомиться зі справою і не пізніше 30 днів 
з дня надходження скарги скасовує постанову про за-
криття справи і відновлює досудове слідство або зали-
шає скаргу без задоволення, про що повідомляє особі, 
яка подала скаргу (ч.4 ст.215 КПК). З матеріалами 
справ, які надійшли до нього від органів досудового 
слідства з обвинувальним висновком чи постановою 
про направлення справи в суд для вирішення питання 
про застосування примусового заходу медичного хара-
ктеру або про звільнення від кримінальної відповідаль-
ності, прокурор має ознайомитися протягом не більше 
п'яти днів і дати їм належне спрямування (ст. 233 КПК). 

Прокурор також має ознайомитися з матеріалами 
справи перш ніж дати згоду на подання слідчого до су-
ду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту чи продовження строку тримання обвинуваченого 
під вартою, на обшук чи виїмку в житлі чи іншому воло-
дінні особи, поміщення обвинуваченого на стаціонарне 
судово-медичне чи судово-психіатричне обстеження, 
накладення арешту на кореспонденцію, зняття інфор-
мації з каналів зв'язку, при продовженні строку досудо-
вого слідства, при дачі санкції (згоди) на інші рішення 
слідчого, а також у зв'язку з затвердженням обвинува-
льного висновку чи постанови про направлення спра-
ви в суд для вирішення питання про застосування 
примусових заходів медичного характеру чи про зві-
льнення від кримінальної відповідальності (ч.2 ст.165-
2, ч.1 ст.165-3, ч.5 ст.177, ч.4 ст.178, ч.2 ст.187, ст. 205 
КПК). У судових стадіях процесу прокурор має право 
нарівні з іншими учасниками процесу ознайомитися з 
матеріалами справи. 

Слідчий кожного разу для вирішення питань, які ви-
никають у справі, має ще раз вивчити матеріалами 
справи, оцінити їх і прийняти рішення, зокрема: про 
притягнення особи як обвинуваченого, про закриття 
кримінальної справи, про направлення справи в суд 
для вирішення питання про звільнення особи (обвину-
ваченого) від кримінальної відповідальності чи застосу-
вання примусових заходів медичного характеру, про 
закінчення досудового слідства складанням обвинува-
льного висновку (ст. 131, ст. 7 – 11-1, 212 КПК). 

Зазначимо при цьому, що КПК України передбачає, 
що у разі закінчення досудового слідства постановою 
про направлення справи в суд для вирішення питання 
про звільнення неповнолітнього від кримінальної від-
повідальності, неповнолітньому обвинуваченому, його 
захиснику пред'являються для ознайомлення всі ма-
теріали справи. З дозволу слідчого при оголошенні 
про закінчення досудового слідства і при пред'явленні 
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матеріалів може бути присутній і законний представ-
ник (ст. 9, 440 КПК). 

Для закінчення досудового слідства складанням об-
винувального висновку слідчий має сам ретельно озна-
йомитися із зібраними матеріалами справи, оцінити 
докази і дійти висновку, що є підстави для визнання 
досудового слідства закінченим і направлення справи в 
суд через прокурора для розгляду справи по суті. 

Проте він зобов'язаний виконати при цьому низку 
вже згаданих процесуальних дій, пов'язаних із забезпе-
ченням права учасників процесу на ознайомлення з 
усіма матеріалами закінченого досудового слідства, – 
щоб одночасно перевірити свій висновок, що досудове 
слідство проведено всебічно, повно і об'єктивно і вин-
ність обвинуваченого зібраними доказами доведено, є 
підстави для складання обвинувального висновку, на 
основі якого буде розглядатися справа в суді. Але зако-
нодавець передбачив процедуру закінчення досудового 
слідства складанням обвинувального висновку, яка 
забезпечує можливість оцінки результату проведеного 
досудового слідства учасниками процесу, які належать 
до сторін обвинувачення і захисту, а слідчому з враху-
ванням їх висновку, клопотань остаточно вирішити пи-
тання : 1) про форму закінчення досудового слідства;  
2) про проведення необхідних додаткових слідчих дій; 
3) про зміну обвинувачення. 

Суд (судді), з одного боку, має і сам ознайомитися з 
матеріалами справи, яка підлягає розгляду на будь-якій 
судовій стадії процесу, а з іншого, зобов'язаний надати 
учасникам процесу можливість (у визначених законом 
рамках) ознайомитися з матеріалами справи. Це до-
зволяє учасникам процесу брати активну участь у до-
слідженні доказів і відстоюванні своїх прав та законних 
інтересів, а суду забезпечити всебічне, повне і об'єкти-
вне дослідження доказів і прийняття законного, обґрун-
тованого і справедливого рішення. 

Суддя, здійснюючи свої повноваження на стадії до-
судового розслідування, пов'язані із прийняттям рішень 
про взяття підозрюваного чи обвинуваченого під варту 
або про застосування інших заходів процесуального 
примусу, які обмежують конституційні права особи (об-
шук чи виїмку в житлі або іншому володінні особи, знят-
тя інформації з каналів зв'язку тощо), розглядом скарг 
на дії і рішення органу дізнання, слідчого, прокурора 
також ознайомлюється з матеріалами кримінальної 
справи. При цьому у законі наголошується, що суддя 
для прийняття правильного рішення не обмежується 
матеріалами справи, поданими йому органами досудо-
вого розслідування. Так, згідно з ч.5 ст.165-2 КПК суд-
дя, одержавши погоджене з прокурором подання слід-
чого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття 
під варту, вивчає матеріали кримінальної справи, пода-
ні органом дізнання, слідчим, прокурором, допитує пі-
дозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності 
бере пояснення в особи, у провадженні якої перебуває 
справа, вислуховує думку прокурора, захисника, якщо 
він з'явився і виносить постанову з цього питання. Ана-
логічний порядок існує і для розгляду суддею питання 
про направлення обвинуваченого на стаціонарне об-
стеження, а також для продовження строку тримання 
обвинуваченого під вартою, правда з обмеженням ли-
ше опитуванням обвинуваченого(замість його допиту) 
(ч.3 ст.165-3 КПК). 

Вирішуючи питання щодо підстав для проведення 
обшуку чи виїмки у житлі чи іншому володінні особи, 
суддя розглядає подання слідчого, погоджене з проку-
рором, і матеріали справи, а в разі необхідності вислу-
ховує слідчого, прокурора (ч.5 ст.177 КПК). 

Голова апеляційного суду або його заступник для 
вирішення питання про накладення арешту на кореспо-
нденцію чи зняття інформації з каналів зв'язку розгля-
дає подання слідчого, погоджене з прокурором, вивчає 
матеріали справи, при необхідності вислуховує слідчого 
і вислуховує думку прокурора (ч.4 ст.187 КПК). 

Суддя вивчає відповідні матеріали справи і при роз-
гляді скарг на постанови слідчого і прокурора. Так, Роз-
глядаючи скаргу на постанову про порушення криміна-
льної справи, суддя досліджує матеріали, на підставі 
яких було порушено кримінальну справу, заслуховує 
пояснення особи, яка подала скаргу, її захисників чи 
законних представників, потерпілого або особи, за за-
явою якої було порушено справу, якщо вони з'явилися в 
судове засідання, заслуховує думку прокурора, а в разі 
необхідності і пояснення особи, яка винесла постанову 
про порушення кримінальної справи (ст. 236-8 КПК). 
Розглядаючи скаргу на постанову про відмову в пору-
шенні кримінальної справи, суддя витребовує матеріа-
ли, на підставі яких було відмовлено в порушенні кримі-
нальної справи, знайомиться з ними. У разі необхідності 
заслуховує особу, яка подала скаргу (ч.2 ст.236-2 КПК). У 
зв'язку з розглядом скарги на постанову про закриття 
справи, суддя витребовує справу, знайомиться з нею, а в 
разі необхідності заслуховує пояснення особи, яка пода-
ла скаргу на постанову (ч.2 ст.236-6 КПК). 

У чинному КПК України законодавець відводить ва-
жливу роль ознайомленню з матеріалами справи суд-
дів, які розглядають справи в судах першої, апеляційної 
та касаційної інстанцій. 

Під час провадження у справі на судових стадіях 
процесу суддя(судді) мають ознайомитися з матеріа-
лами справи, щоб вирішити питання про можливість 
розгляду справи в суді першої, апеляційної чи касацій-
ної інстанції, а надалі – і про можливе підсумкове про-
цесуальне рішення для даної справи. 

Так, на стадії попереднього розгляду справи суддя 
має ознайомитися з матеріалами справи, яка надійшла 
до нього з обвинувальним висновком, щоб з'ясувати 
передбачені ст. 237 КПК питання: 1) чи підсудна справа 
цьому суду; 2) чи немає підстав для закриття справи чи 
її зупинення; 3) чи складено обвинувальний висновок 
відповідно до вимог КПК; 4) чи немає підстав для об-
рання, зміни чи скасування запобіжного заходу; 5) чи не 
було допущено під час порушення кримінальної справи, 
дізнання або досудового слідства таких порушень ви-
мог КПК, без усунення яких справа не може бути при-
значена до судового розгляду; 6) чи немає підстав для 
притягнення до кримінальної відповідальності інших 
осіб та ін. Положення ч.3 ст.323 КПК про те, що суд оці-
нює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґру-
нтується на всебічному, повному і об'єктивному розгля-
ді всіх обставин справи в їх сукупності, свідчить про те, 
що судді, які розглядають і вирішують справу, мають 
бути добре ознайомлені з наявними у справі матеріа-
лами. На цю вимогу спрямоване аналогічне загальне 
положення оцінки доказів, яке міститься у ч.1 ст.67 КПК 
і стосується суддів, які розглядають справу на наступ-
них стадіях процесу. У зв'язку з цим видається непере-
конливою позиція розробників проекту нового КПК 
України від 13 січня 2012 року (р.н.9700), за якою до 
суду прокурором передаються лише обвинувальний акт 
і додатки до нього: реєстр матеріалів досудового роз-
слідування; цивільний позов, якщо він був пред'явлений 
під час досудового розслідування; розписка підозрюва-
ного про отримання копії обвинувального акта, копії 
цивільного позову і реєстру матеріалів досудового роз-
слідування; розписка або інший документ, що підтвер-
джує отримання цивільним відповідачем копії цивільно-
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го позову, якщо він був пред'явлений під час досудово-
го розслідування не до підозрюваного. Надання суду 
інших документів до початку судового розгляду заборо-
няється (ч.4 ст.291 проекту КПК). 

За чинним КПК України в апеляційному і касаційно-
му провадженнях судді ознайомлюються з матеріалами 
основної справи, апеляціями і касаційними скаргами та 
касаційними поданнями учасників процесу і заперечен-
нями на ці скарги і подання, додатковими матеріалами, 
поданими як на обґрунтування, так і на спростування 
доводів скарги (подання) відповідно до ст. 361 КПК, а 
також з додатковими матеріалами, які можуть бути по-
дані учасниками процесу безпосередньо у суді апеля-
ційної чи касаційної інстанції (ст. 362, 393 КПК). 

Крім того, суд апеляційної інстанції може визнати 
необхідним проведення судового слідства в повному 
обсязі чи частково, коли є підстави вважати, що судове 
слідство судом першої інстанції було проведено непов-
но або однобічно (ч.3 ст.358 КПК). Якщо суд апеляцій-
ної інстанції не проводив судового слідства, головую-
чий ознайомлює учасників судового розгляду з додат-
ковими матеріалами, якщо вони були подані, і матеріа-
лами, що надійшли з суду першої інстанції на виконан-
ня доручень суду апеляційної інстанції (ч.4 ст.362 КПК). 

У касаційному провадженні суддя касаційного суду 
протягом 15 днів після надходження скарги на судові 
рішення, які набрали законної сили (ч.2 ст.383 КПК), ви-
рішує питання про витребування справи, для подальшо-
го ознайомлення з її матеріалами. Згідно з ст. 393 КПК 
суд касаційної інстанції може прийняти нові матеріали, 
подані до касаційного суду особами, які подали скаргу чи 
внесли подання, на ствердження або спростування до-
водів, викладених у скарзі (поданні). Нові матеріали мо-
жуть бути витребувані також касаційним судом. 

Ознайомлення суддів з матеріалами справи необ-
хідне і для розгляду і вирішення справи за нововиявле-
ними обставинами, Верховним Судом України, а також 
при вирішенні питань, які виникають на стадії виконання 
вироку (глави 32, 32-1, 33 КПК). 

Окрему увагу законодавець приділяє необхідності 
забезпечення права учасника процесу на ознайомлен-
ня з матеріалами справи щодо конкретних процесуаль-
них документів, які мають значення для визначення 
правового (процесуального) статусу особи, щодо якої 
здійснюється провадження і з якими органи, які ведуть 
процес, не тільки ознайомлюють особу, але й мають 
вручити їй копії таких процесуальних документів, а як-
що ці особи не володіють мовою, якою ведеться судо-
чинства, то в перекладі на її рідну мову або іншу мову, 
якою вона володіє. Це – протокол затримання особи, 
підозрюваної у вчиненні злочину (ч.4 ст.106 КПК), по-
станови про притягнення особи як обвинуваченого (ч.2 
ст.140 КПК), у тому числі у разі зміни чи доповнення 
обвинувачення (ст. 141 КПК). Копія скарги потерпілого і 
копія постанови судді про порушення кримінальної 
справи приватного обвинувачення (ч.1 ст. 27, ч.2 ст.251 
КПК), копія обвинувального висновку (ст. 254 КПК), ко-
пія обвинувального чи виправдувального вироку (ст. 
344 КПК). Зазначені процесуальні рішення засвідчують 
основні етапи руху справи від затримання підозрювано-
го до вироку суду. Проте є ще низка інших процесуаль-
них рішень, з якими законодавець вважає за необхідне 
ознайомлювати учасників процесу і зобов'язує слідчого 
чи суд надсилати або вручати їх копії. Це – вручення чи 
надіслання копії постанови про порушення криміналь-
ної справи (ст. 98-2 КПК), вручення копії постанови про 
відмову в порушенні кримінальної справи (ст. 99-1 
КПК), копій протоколу обшуку або виїмки і другого при-
мірника опису особі, в якої було проведено обшук або 

виїмку (ст. 189 КПК), надіслання копій постанови слід-
чого про закриття кримінальної справи особі, щодо якої 
закрито справу, заявнику, потерпілому та цивільному 
позивачу (ст. 214 КПК), а також копій постанов судді про 
повернення справи на додаткове розслідування чи про 
закриття справи – сторонам (ч.4 ст.245, ч.2 ст.248 КПК). 
З постановою про призначення експертизи слідчий пови-
нен ознайомити підозрюваного і обвинуваченого (ст. 197 
КПК). висновок експерта та інші матеріали експертизи 
слідчий пред'являє обвинуваченому (ст..202 КПК). 

Нарешті, учасникам процесу має бути забезпечено 
право на ознайомлення з протоколами слідчих дій, які 
проводяться за їх участю (протоколами допитів, очних 
ставок, відтворення обстановки і обставин події, огляду, 
обшуку тощо), а також з протоколами судових засідань і 
з доданими до них матеріалами фото-, відео-, аудіо-, 
електронними носіями та клопотати про їх відтворення 
(ч.2 ст.85, ст..85-1, 85-2, 85-3, 88, 88-2 КПК). 

Таким чином, ознайомлення з матеріалами криміна-
льної справи є необхідним елементом права на захист 
законних інтересів для підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного, потерпілого, цивільного позивача і цивіль-
ного відповідача і важливою складовою повноважень 
органів досудового розслідування, прокурора і суду, які 
з одного боку, зобов'язані роз'яснити зазначеним учас-
никам право на ознайомлення з матеріалами справи і 
забезпечити можливість його реалізації, а з іншого, самі 
зобов'язані ознайомитися з відповідним обсягом мате-
ріалів кримінальної справи для прийняття законних, 
обгрунтованих і справедливих процесуальних рішень 
під час провадження у справі і за результатами такого 
провадження. Реалізація права (повноваження) на 
ознайомлення з матеріалами справи забезпечує його 
суб'єкту можливість мати необхідні знання про те, якою 
мірою ці матеріали дозволяють з'ясувати юридично 
значущі обставини справи, оцінити їх і визначити для 
себе лінію подальшої процесуальної поведінки: а) для 
учасників процесу, які мають особистий інтерес у спра-
ві, і тих, що захищають чи представляють їхні законні 
інтереси, – подати додаткові матеріали чи заявити кло-
потання про їх залучення органами, які ведуть процес, 
або ж про прийняття відповідних рішень у зв'язку з до-
статністю, відсутністю чи недостатністю матеріалів 
справи для прийняття певного процесуального рішен-
ня, б) для осіб і органів, які ведуть процес, – визначити-
ся щодо їх достатності для прийняття проміжного чи 
підсумкового процесуального рішення, у тому числі 
правосудного судового вироку. 
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КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ 
 
У статті розглядаються питання щодо правового захисту авторських прав на комп'ютерні програми, які є 

предметом злочинного посягання при незаконному їх відтворенні та розповсюдженні.  
Ключові слова: комп'ютерна програма, незаконне відтворення і розповсюдження комп'ютерних програм, авторсь-

ке право.  

В статте рассматриваются вопросы правовой защиты авторских прав на компьютерные программы, которые 
выступают предметом преступного посягательства во время незаконного их воспроизведения и распространения. 

Ключевые слова: компьютерная программа, незаконное воспроизведение и распространение компьютерных про-
грамм, авторское право. 

The article deals with the issues of legal protection of copyright in computer programs, which are the subject of criminal 
infringement in case of the illegal reproduction and distribution. 

Keywords: computer program, illegal reproduction and distribution of computer programs, copyright.  
 
За комп'ютерними програмами довго не визнавалось 

право стати об'єктом інтелектуальної власності, тобто 
своєрідним товаром, що належить автору чи іншому 
правовласнику. Причина криється у суспільній свідомос-
ті, в якій комп'ютерні програми з моменту їх появи асоці-
юються з безкоштовним додатком до електронно-
обчислювальних машин, хоча вони мають усі ознаки 
об'єкта інтелектуальної власності і потребують захисту 
не меншого ніж будь-яке інше майно. Зрозуміло, що ви-
трати на створення програмних продуктів значно більші 
ніж виробництво самих персональних комп'ютерів.  

Вперше в світі комп'ютерну програму зареєструва-
ли як об'єкт авторського права в 1961 році у Сполуче-
них Штатах Америки, але американці продовжували 
дослідження щодо доцільності застосування моделі 
авторського права до комп'ютерних програм, і лише в 
1980 році внесли відповідні доповнення до закону про 
авторське право. 

Сьогодні українське законодавство визначає ком-
п'ютерні програми виключно як об'єкти авторського 
права В Україні комп'ютерні програми стали об'єктом 
охорони з моменту набрання чинності Закону України 
"Про авторське право та суміжні права". Зокрема у п.3 
ст.8 Закону зазначається, що передбачена цим законом 
правова охорона поширюється тільки на форму вира-
ження твору, але не поширюється на будь-які ідеї, тео-
рії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, 
способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони вира-
жені, пояснені, описані, проілюстровані в творі. Це 
означає, що в Україні охороняється лише форма виразу 
програм (по суті, вихідний та об'єктивний коди), а їх 
структура, алгоритми та ідеї, що лежать в основі про-
грам, не підлягають охороні й можуть вільно використо-
вуватися третіми особами. То ж охорона комп'ютерних 
програм виключно засобами авторського права, що 
охоплює єдність форми і змісту твору, може бути ефек-
тивною лише у тому випадку, коли комп'ютерна про-
грама має об'єктивну форму і використовується лише у 
цій формі. Однак при функціонуванні комп'ютера про-
грама використовується у зміненому вигляді, тому не 
можливо розробникам програмного забезпечення гара-
нтувати захист її авторських прав.  

До речі, країни англо-американської правової сис-
теми цей недолік авторсько-правової охорони комп'ю-
терних програм вирішили за допомогою судових пре-
цедентів. Апеляційний суд США прийняв приципове 
рішення про обсяг охорони комп'ютерних програм, в 
якому зазначалося, що охорона комп'ютерних програм 
не обмежується випадками прямого або часткового 
копіювання, а поширюється на структуру програми і на 
переклад її з однієї мови на іншу. Доцільність охорони 

структури, алгоритмів та ідей, які лежать в основі про-
грами, поряд з охороною форми її виразу, дає всі під-
стави говорити про необхідність введення особливого 
режиму охорони комп'ютерних програм.  

Отже, комп'ютерна програма є складним об'єктом 
авторського права і охороняється як літературний твір. 
Згідно із ст.1 Закону комп'ютерна програма – це набір 
інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи 
у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, при-
датній для зчитування комп'ютером, які приводять його 
у дію для досягнення певної мети або результату (це 
поняття охоплює як операційну систему, так і приклад-
ну систему у вихідному або об'єктивному кодах [1]. 

Комп'ютерні програми є предметом злочинного по-
сягання при їх незаконному відтворенні і розповсю-
дженні. Важливу роль у цьому процесі відіграє її мате-
ріальний носій. Для криміналістики відомості про мате-
ріальний носій комп'ютерної програми є більш актуаль-
ними ніж про саму програму. Це пояснєється тим, що 
носій має матеріальну структуру і є доступним для ви-
мірювання і фіксації. Також він може виступати як слі-
доутворюючий або слідосприймаючий об'єкт, інакше 
кажучи, посягання на нього пов'язане з виникненням 
змін (слідів) на місці події, на самому предметі, у місці 
його подальшого знаходження, реалізації, що є важли-
вим для встановлення місця, часу, способу, знарядь та 
інших обставин злочину.  

Необхідно зазначити, що найбільш поширеними по-
рушеннями авторських прав на програмне забезпечен-
ня є: відтворення і розповсюдження комп'ютерних про-
грам на машинних носіях; установка "піратського" про-
грамного забезпечення на комп'ютер, що продається; 
відтворення та розповсюдження програмного забезпе-
чення через глобальну мережу Інтернет. Найскладні-
шим є виявлення порушень авторського права на ком-
п'ютерні програми шляхом розповсюдження їх через 
глобальну мережу Інтернет. У цьому випадку необхідно 
з'ясувати у правовласників чи надавали вони таке пра-
во на розповсюдження комп'ютерних програм, і яким 
чином користувач може використовувати програму, яку 
він отримав з мережі Інтернет. Так, деякі правовласни-
ки розміщують свої програмні продукти (повністю або 
демо-версії) в Інтернеті і надають право лише обмеже-
ній кількості осіб використовувати їх, але виключно для 
власних не комерційних цілей. 

Доцільно комп'ютерну програму розглядати як конк-
ретну форму комп'ютерної інформації, що є важливим 
для побудови правильного уявлення про матеріальні 
сліди, їх механізм утворення, процес виявлення, фікса-
ції та вилучення так званих інформаційних слідів при 
розслідуванні незаконного їх відтворення та розповсю-
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дження. Комп'ютерну інформацію можна поділити на 
дві категорії: 1) машинна інформація, як програмне за-
безпечення, тобто невід'ємна інструментальна частина 
комп'ютера (інформація як форма); 2) машинна інфор-
мація, як дані, що являють собою цінність для держави, 
суспільства і окремих громадян, а також збереження, 
використання та проведення різних операцій, які здійс-
нюються за допомогою комп'ютерної техніки (інформа-
ція як зміст). Також інформацію кожної із категорій мож-
на класифікувати за правовим режимом. 

Комп'ютерна інформація як програмне забезпечен-
ня поділяється на два види:1) програмне забезпечен-
ня, як частина комп'ютера є об'єктом цивільного пра-
ва; 2) програмне забезпечення, як об'єкт інтелектуа-
льної власності, що охороняється авторським та пате-
нтним правом. 

Необхідно зазначити, що комп'ютерна інформація 
завжди опосередкована через машинний носій і не мо-
же існувати поза його межами. Вона має певні криміна-
лістичні особливості, які нерозривно пов'язані з власти-
востями його носіїв: 1) якщо копія комп'ютерної інфор-
мації була виготовлена шляхом копіювання, то вона не 
відрізняється від оригіналу; 2) у комп'ютерну інформа-
цію досить просто можна внести будь-які зміни, особ-
ливо легко змінити всі характеристики і реквізити по-
іменованих областей на машинних носіях, де в закодо-
ваному вигляді зберігається інформація про носії уже, 
які уже перезаписувалися; 3) комп'ютерна інформація 
знеособлена, тобто, між інформацією та особою якій 
вона належить відсутній чіткий зв'язок; 4) зазначений 
вид інформації може створюватись, змінюватись, копію-
ватись, використовуватися тільки за допомогою комп'ю-
тера при наявності відповідних периферійних пристроїв 
зчитування машинних носіїв інформації (дисководи, при-
строї зчитування лазерних дисків, стримери, пристрої 
зчитування цифрових відеодисків та ін.); 5) зазначена 
інформація легко передається по телекомунікаційних 
каналах зв'язку комп'ютерних мереж, причому практично 
любий обсяг інформації можна передати на будь-яку 
відстань; 6) комп'ютерна інформація може перетворюва-
тися з однієї форми в іншу, легко копіюється на різні ви-
ди носіїв, пересилається на різні відстані, виходячи із 
сучасних можливостей засобів зв'язку [2, с.21-22]. 

Особи, які незаконно відтворюють чи розповсю-
джують комп'ютерні програми порушують майнові 
права правовласника. Для правомірного використання 
таких програм користувач повинен отримати ліцензію 
або укласти угоду з власником комп'ютерної програми 
або особою, яка законно володіє авторськими права-
ми на цю програму.   

Компанія-розробник, наприклад, Microsoft, Corel, 
Abobe перш ніж надати кінцевому користувачу певний 
програмний продукт, зобов'язана буде провести певний 
обсяг робіт, пов'язаний з його розробкою, вартість якого 
і буде закладена в ціну кожного примірника комп'ютер-
ної програми [3, с.63]. Наприклад, роботи пов'язані з 
розробкою програмних засобів захисту від злочинних 
посягань на програмні продукти.  

Правовим засобом захисту комп'ютерних программ 
є електронна ліцензійна угода, якою забезпечують 

майже всі програмні продукти. Така угода була розроб-
лена у зв'язку з тим, що виникли певні проблеми при 
передачі майнових прав від правовласника до користу-
вача в умовах масового розповсюдження комп'ютерних 
програм. Згідно зі ст.33 Закону України "Про авторське 
право і суміжні права" такі права можуть бути передані 
повністю або частково іншим особам за угодою, що 
укладається в письмовій формі [1]. Зрозуміло, що при 
масовому розповсюдженні комп'ютерних програм фізи-
чно не можливо укладати угоди з кожним користувачем 
окремо, у зв'язку з чим до практики увійшов особливий 
порядок укладання угод, а саме: у вбудованому елект-
ронному додатку до примірників комп'ютерних програм 
викладаються типові умови. Такий особливий вбудова-
ний електронний додаток називається електронною 
ліцензійною угодою. 

Ліцензійна угода, що копіюється на жорсткий магніт-
ний носій разом з комп'ютерною програмою, згідно з 
визначенням, наведеним у ч.1 ст.5 Закону України "Про 
електронні документи і електронний документообіг" є 
електронним документом [2]. По суті, це двостороння 
письмова угода між правовласником і особою, що вико-
нує установку програмного продукту [5, с.122]. Особли-
вістю цієї угоди є те, що вона має спрощений порядок 
укладання: під нею не ставляться підписи її учасників. 

Майбутній користувач купує примірник комп'ютерної 
програми і встановлює її на своєму комп'ютері, при-
ймаючи умови електронної ліцінзійної угоди. У подаль-
шому він буде використовувати цю програму в межах 
ліцензії. Якщо буде мати місце порушення прав право-
власника, тоді залежно від обставин його скоєння на-
ступить один із видів відповідальності, які визначені 
законодавством України.  

Отже, на підставі проведенного дослідження мож-
на зробити висновок про те: 1) що будь-яке право мо-
жна вважати реальним лише при наданні правовлас-
никові дієвих засобів захисту щодо запобігання таких 
правопорушень, як незаконне розповсюдження і від-
творення комп'ютерних програм, що стають предме-
том злочинного посягання; 2) що відсутня комплексна 
методика розслідування порушень авторського права 
щодо незаконного відтворення та розповсюдження 
комп'ютерних програм. 
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ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО – ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН  

У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕСТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

У статті досліджуються окремі проблеми теоретико-практичного спрямування, що виникають при реалізації 
правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності. Зокрема, розглядаються проблемні аспекти здійснення 
діяльності із перестрахування ризиків у страховиків/перестраховиків нерезидентів та особливості правового закрі-
плення перестрахової діяльності у законодавстві України та ЄС. 

Ключові слова: перестрахування, перестрахова діяльність, страховик/перестраховик нерезидент, модернізація 
правового регулювання. 

В статье исследуются отдельные проблемы теоретико-практической направленности, которые возникают при 
реализации правоотношений в сфере осуществления перестраховочной деятельности. К примеру, рассматривают-
ся проблемные аспекты осуществления деятельности по перестрахованию рисков у страховщи-
ков/перестраховщиков нерезидентов и особенности правового закрепления перестраховочной деятельности в за-
конодательстве Украины и ЕС. 

Ключевые слова: перестрахование, перестраховочная деятельность, страховщик/перестраховщик нерезидент, 
модернизация правового регулирования. 

The article investigates some problems of theoretical and practical orientation, which arise in the implementation of legal 
relations in the field of reinsurance. For example, consider the problematic aspects of the implementation of the reinsurance of 
risks with insurers / reinsurers and nonresident features of the legal consolidation of reinsurance business in the legislation of 
Ukraine and the EU. 

Key words: reinsurance, reinsurance activity, the insurer / reinsurer resident, modernization of legal regulation. 
 

Вступ. На розвиток вітчизняного ринку перестраху-
вання впливає багато факторів, зокрема, процеси інте-
грації у європейський та світовий ринки перестрахових 
послуг [1], зазначене обумовлює специфіку правового 
регулювання перестрахової діяльності в Україні та ак-
туальність досліджуваної теми. 

Розробці теорії правової природи перестрахуваль-
них правовідносин за радянських часів не приділялося 
належної уваги. Дослідження з приводу, зокрема, пра-
вової природи договору перестрахування провадили 
такі дореволюційні вчені, як В. Р. Ідельсон та Г. Ф. Ше-
ршеневич. Правові питання перестрахування в радян-
ський період частково висвітлювалися К. О. Граве,  
Л. А. Лунцем, О. С. Іоффе, І. Б. Новицьким, В. К. Райхе-
ром, В. І. Серебровським. Вагомий внесок у розв'язання 
проблем перестрахувальних правовідносин було зроб-
лено російськими та українськими дослідниками:  
В. Д. Базилевичем, А. А. Гвозденко, Ю. М. Журавльо-
вим, М. Г. Каминкіною, С. С. Осадцем, К. Є. Турбіною, 
Т. А. Федоровою, В. В. Шаховим. У ході написання 
статті було опрацьовано роботи таких відомих вчених-
юристів, як: М. І. Брагінський, С. М. Братусь, В. В. Віт-
рянський, О. О. Красавчиков, В. В. Луць, Г. К. Матвєєв, 
А. П. Сергєєв, В. О. Тархов, Ю. К. Толстой, В. С. Щер-
бина та ін. Крім того, використані наукові дослідження 
зарубіжних авторів, зокрема Д. Бланда і К. Пфайффера. 

Формулювання цілей. Цілями статті є виявлення і 
вирішення окремих проблем теоретико-практичного 
спрямування, що виникають при реалізації правовідно-
син у сфері здійснення перестрахової діяльності, зок-
рема: дискусійних аспектів перестрахування ризиків у 
страховиків/перестраховиків нерезидентів; особливос-
тей правової регламентації перестрахової діяльності у 
законодавстві України і ЄС; та внесення пропозицій 
щодо модернізації законодавства у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. Вплив операцій із 
перестрахування як на фінансовий результат страхової 
діяльності так і на економіку держави достатньо відчут-
ній і має тим більше значення, чим більша частина ри-
зиків передається на перестрахування, особливо за 
участю перестраховиків-нерезидентів. Проте, відтік 
валюти за кордон посилює тиск на гривню, що тягне за 
собою негативні наслідки для економіки країни [2, 
с.371]. Вказане змушує законодавця шукати компроміс 
між інтересами страховиків (щодо забезпечення плато-
спроможності та фінансової стабільності) і держави 

(щодо стабілізації вітчизняної економіки) з питань на-
лежного врегулювання перестрахової діяльності.  

Зрозуміло, що повністю розмістити великі ризики 
на внутрішньому ринку перестрахування неможливо, і 
як зазначають фахівці, враховуючі географію – недо-
цільно. Саме з огляду на викладене держава, шляхом 
законодавчого закріплення, повинна віднайти оптима-
льне співвідношення між частками ризиків, які пере-
даються на перестрахування за кордон і тим, які за-
лишаються в Україні [3]. 

Діяльність у сфері перестрахування ризиків у стра-
ховиків / перестраховиків нерезидентів є видом зовніш-
ньоекономічної діяльності із надання послуг, щодо вто-
ринного страхування вже застрахованих страховиком – 
резидентом ризиків. Суб'єктний склад правовідносин із 
перестрахування ризиків у нерезидентів обумовлює 
специфіку вказаного виду діяльності. Страховиками 
(перестрахувальникам, цедентами) у вказаних відноси-
нах виступають страхові компанії – резиденти, які від-
повідно до Закону України "Про страхування" [4] пови-
нні відповідати наступним вимогам: створення у певній 
організаційно – правової формі (акціонерне, повне, ко-
мандитне або товариство з додатковою відповідальніс-
тю); наявність статутного капіталу у обсягах визначених 
Законом (1 млн.євро та 1,5 млн.євро в залежності в від 
того здійснює страховик діяльність із ризикових видів 
страхування або із страхування життя відповідно); на-
явність не менше трьох засновників/ учасників; необ-
хідність отримання ліцензії на здійснення страхової 
діяльності; цільова спрямованість формування страхо-
вих резервів та необхідність інвестування коштів стра-
хових резервів у законодавчо визначені активи певних 
категорій, тощо. Перестраховиками є страхові та/або 
перестрахові компанії нерезиденти України, тобто іно-
земні суб'єкти господарювання, на діяльність яких на 
національному перестраховому ринку України поширю-
ється, окрім спеціального, також і законодавство про 
зовнішньоекономічну діяльність. 

Коло спеціального законодавства з питань регулю-
вання перестрахової діяльності в Україні у страховика 
та/або перестраховика нерезидента окреслено наступ-
ними нормативними актами: Законом України "Про 
страхування", Постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 лютого 2004 року №124 "Про затвердження вимог 
щодо здійснення перестрахування у страховика (пере-
страховика) нерезидента" (далі – Постанова КМУ 
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№124) [5], Розпорядженням Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг від 28 березня 
2011 року №153 "Про затвердження Порядку реєстрації 
договорів перестрахування" (далі – Розпорядження 
Держфінпослуг №153) [6], Розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 
3 грудня 2004 року №2885 "Про затвердження Вимог до 
рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків 
та перестраховиків – нерезидентів" (далі – Розпоря-
дження Держфінпослуг №2885) [7], Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових по-
слуг від 4 червня 2004 року № 914 "Про затвердження 
Порядку надання страховиками (цедентами, перестра-
хувальниками) інформації про укладені договори пере-
страхування із страховиками (перестраховиками) нере-
зидентами до Держфінпослуг" (далі – Розпорядження 
Держфінпослуг №914) [8]. 

Постанова КМУ №124 в якості обов'язкових вимог 
до правового статусу нерезидента у яких національні 
страховики/ перестраховики мають намір перестрахо-
вувати ризики, та при недотриманні яких укладення 
договорів перестрахування не дозволяється, встанов-
лює наступні: законодавством країни, в якій зареєстро-
ваний нерезидент, передбачений державний нагляд за 
страховою і перестраховою діяльністю; нерезидент 
повинен провадить безперервну професійну діяльність 
не менше ніж три роки до дати укладення договору пе-
рестрахування; відсутні факти порушення нерезиден-
том законодавства про страхову і перестрахову діяль-
ність та із питань запобігання і протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 
боротьби з тероризмом країни його реєстрації. Слід 
вказати, що згідно п.6 Постанови № 124 саме страхови-
ки – резиденти (цеденти, перестрахувальники) несуть 
відповідальність за дотримання вказаних вимог при 
укладенні договорів перестрахування із нерезидентами. 
Що стосується державного нагляду за перестраховою 
діяльністю, то він існує не у всіх країнах світу, як прави-
ло в таких випадках держава виходить із того, що будь-
яка форма державного нагляду обмежує розвиток під-
приємницької діяльності, якою власне є діяльність із 
перестрахування [9, с.72]. Тенденції законодавства 
України про підприємництво також спрямовуються у 
вказаному напрямку – в напрямку дерегуляції, проте 
дерегуляція у сфері здійснення зовнішньоекономічних 
операцій із перестрахування у страховика/ перестрахо-
вика нерезидента, на наш погляд не є доцільною.  

Розпорядження Держфінпослуг №2885 встановлює 
додаткові вимоги до нерезидентів в частині встанов-
лення до них рейтингів фінансової надійності (стійкос-
ті). Вказані рейтинги обумовлюють рівень платоспро-
можності нерезидентів і вони залежать від того, чи є 
країна нерезидента членом Єдиного економічного про-
стору. Рівень рейтингу нерезидента встановлюється за 
відповідною шкалою однієї із чотирьох міжнародних 
рейтингових агенцій. При цьому, у п.3 Розпорядження 
Держфінпослуг №2885 встановлено, що у разі, якщо 
страховики/перестраховики нерезиденти мають відпо-
відну реєстрацію та / або місцезнаходження в офшор-
ній зоні чи країні (на території), яке не бере участі у 
міжнародному співробітництві у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, рей-
тинг фінансової надійності (стійкості) таких нерезиден-
тів вважається таким, що не відповідає вимогам зако-
нодавства. Як визначають аналітики, рейтинги при 
здійсненні зовнішньоекономічних операцій із перестра-
хування слід розглядати лише як допоміжний критерій 
для перестрахувальника при здійсненні вибору контра-

гента за договором перестрахування.[9, с.72] До того ж, 
в якості критики вказаного положення, слід відзначити, 
що не існує єдиної методики визначення рейтингів фі-
нансової надійності (стійкості) нерезидентів у тих рей-
тингових агенціях, перелік яких міститься у Розпоря-
дженні Держфінпослуг №2885, як наслідок, вказаними 
агенціями використовуються різні критерії (підходи ви-
значення) платоспроможності для встановлення відпо-
відного рейтингу. 

Розпорядження Держфінпослуг №914 затвердило 
порядок надання страховиками інформації про укладені 
договори перестрахування із нерезидентами. Згідно 
вказаного Розпорядження резиденти у 10-ти денний 
строк після укладення договору перестрахування із 
нерезидентами подають до Держфінпослуг інформацію 
за встановленою формою як на паперових носіях так і у 
вигляді електронних даних. В свою чергу Розпоряджен-
ня Держфінпослуг №153 встановлює порядок реєстра-
ції договорів перестрахування, які укладені із нерезиде-
нтом шляхом подання заяви за встановленою формою 
та 3-х копій договору перестрахування (один із яких 
повинен бути засвідчений нотаріально) протягом п'ят-
надцяти днів із дня укладення договору. При цьому за 
результатами розгляду Держфінпослуг поданих на ре-
єстрацію документів договори перестрахування можуть 
бути зареєстровані або залишені без реєстрації. Таким 
чином, законодавець вводить обов'язкову умову щодо 
інформування національної комісії, що здійснює держа-
вне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (да-
лі – Держфінпослуг) про факт укладення договору пе-
рестрахування із нерезидентами та встановлює обов'я-
зкову процедуру реєстрації таких договорів за встанов-
леною процедурою. За свідченням практиків страхового 
/перестрахового ринку України, процедура попередньо-
го інформування та реєстрації договорів перестраху-
вання в Держфінпослуг укладених із нерезидентами 
ускладнює та обтяжує процес здійснення зовнішньо-
економічних операцій, що негативно впливає на належ-
не виконання зобов'язань за договорами перестраху-
вання, і як наслідок послаблює захист майнових інтере-
сів страхувальників.  

Згідно Розпорядження Держфінпослуг №153 дого-
вори перестрахування залишаються без реєстрації, 
зокрема у разі невідповідності страховика/ перестрахо-
вика нерезидента вимогам встановленим законодавст-
вом України. Окремо слід розглянути вимоги Розпоря-
дження, щодо невідповідності договорів перестраху-
вання п.8, яка є підставою для відмови у реєстрації до-
говорів перестрахування. Згідно п.8 договори пере-
страхування мають відповідати загальним вимогам до 
договорів, установленим Цивільним кодексом України, 
та/або вимогам до зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів), з урахуванням установлених іншим зако-
нодавством особливостей, зокрема щодо: предмета 
договору перестрахування, розміру страхової суми за 
договором перестрахування, переліку страхових випад-
ків, розміру перестрахових платежів і строків їх сплати, 
перестрахового тарифу, умов здійснення перестрахової 
виплати та причин відмови в перестраховій виплаті. 
Слід вказати, що жоден законодавчій акт не містить 
вимог щодо договорів перестрахування. Фактично мова 
іде про те, що підзаконний нормативний акт (Розпоря-
дження № 153) встановлює обов'язкові (істотні) умови 
договору перестрахування, вказане свідчить про вади 
законодавчої техніки. Цивільний кодекс України (далі – 
ЦК України) [10] в ч.1 ст. 987 встановлює, що за дого-
вором перестрахування страховик, який уклав договір 
страхування, страхує в іншого страховика (перестрахо-
вика) ризик виконання частини своїх обов'язків перед 
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страхувальником, проте істотних умов договору пере-
страхування не визначає. Аналіз наведених у Розпоря-
дженні №153 обов'язкових умов, які повинні бути зазна-
чені у договорах перестрахування, що фактично є істо-
тними умовами вказаних договорів, не є предметом 
нашого дослідження і потребує окремого ґрунтовного 
аналізу [11]. Проте, слід зауважити, що окремі умови, 
зокрема, щодо предмету договору перестрахування, є 
малодослідженими в науці страхового права [12]. Саме 
тому, з огляду на відсутність законодавчого закріплення 
положень по предмет договору перестрахування, вклю-
чення такої умови в якості обов'язкової, і як наслідок, 
інших передбачених п.8 Розпорядження №153, в дого-
вір перестрахування є вкрай не обґрунтованим. 

Слід наголосити, що основною метою введення вка-
заних обмежень і дискримінаційних положень, щодо 
здійснення перестрахової діяльності із страховиками/ 
перестраховиками нерезидентами була ідея зменшен-
ня кількості "схемного" перестрахування, пов'язаного з 
відтоком грошових коштів за кордон, реалізація якої до 
речі, не принесла очікуваного ефекту. З огляду на це 
постають питання: 1) наскільки обґрунтованим було 
ведення вказаних обмежень до законодавства України, 
2) чи не порушують вимоги чинного законодавства сто-
совно правового статусу страховиків/ перестраховиків 
нерезидентів принципу недискримінації який є осново-
положним при здійсненні будь-якої підприємницької 
діяльності на території України, 3) чи є введення даних 
обмежень по відношенню до іноземного суб'єкта госпо-
дарювання пропорційним стосовно аналогічних поло-
жень іноземного законодавства (зокрема ЄС) по відно-
шенню до перестраховиків України, які здійснюють таку 
діяльність та території іноземних держав за договорам 
факультативного та/або облігаторного перестрахування 
за напрямом вхідного перестрахування; 4) чи відпові-
дають вказані положення законодавства України про 
страхування загальним засадам законодавства про 
зовнішньоекономічну діяльність?  

Аналіз законодавства доводить, що подібні зако-
нодавчі акти у сфері перестрахування приймаються у 
зв'язку з наявністю в ст. 12 Закону України "Про стра-
хування" ч.2, яка зазначає, що перестрахування у 
страховика (перестраховика) нерезидента здійснюєть-
ся відповідно до вимог і в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, саме тому вважаємо за 
доцільне виключити вказану норму із ст.12 Закону 
України "Про страхування". 

З огляду на особливий суб'єктний склад правовідно-
син що розглядаються стає зрозумілим, що правовий 
режим здійснення такої діяльності врегульовується За-
коном України "Про зовнішньоекономічну діяльність". 
[13] Закон України "Про страхування", як нормативний 
акт спеціальної дії більшості наведених обмежень не 
встановлює, наведені обмеження існують на рівні під-
законного регулювання. Саме тому, з урахуванням по-
ложень про те, що господарська діяльність у перестра-
хуванні із страховиками / перестраховиками нерезиден-
тами є видом зовнішньоекономічної діяльності, при її 
здійсненні слід керуватися положеннями Закону Украї-
ни "Про зовнішньоекономічну діяльність". Тому, на на-
шу думку норми законодавства про страхування не по-
винні входити у конфлікт із норами законодавства про 
зовнішньоекономічну діяльність. 

Відповідно до Закону "Про зовнішньоекономічну ді-
яльність" (ст. 2), суб'єкти при здійсненні зовнішньоеко-
номічної діяльності керуються принципом свободи зов-
нішньоекономічного підприємництва який полягає в 
праві суб'єктів добровільно вступати в зовнішньоеконо-
мічні зв'язки; принципом юридичної рівності і недискри-

мінації, що полягає в рівності перед законом всіх суб'єк-
тів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від 
форм власності, у тому числі держави, при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності; забороні будь-яких, 
крім передбачених цим Законом, дій держави, резуль-
татом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних 
суб'єктів господарської діяльності за формами власнос-
ті, місцем розташування та іншими ознаками; неприпус-
тимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її 
суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом; 
принципом верховенства закону, що полягає в регулю-
ванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами 
України; забороні застосування підзаконних актів, що в 
будь-який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньо-
економічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, 
які встановлені законами України. 

Стаття 5 вищенаведеного Закону визначає, що всі 
суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне 
право здійснювати будь-які її види, прямо не забороне-
ні законами України, незалежно від форм власності та 
інших ознак і наголошує на ті, що втручання державних 
органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів у 
випадках, не передбачених цим Законом, у тому числі й 
шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її 
здійснення умови гірші від встановлених у цьому Зако-
ні, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономіч-
ної діяльності і як таке забороняється. 

При цьому, у ст. 7 вказаного Закону "Про зовніш-
ньоекономічну діяльність" зазначено, що на території 
України для іноземних суб'єктів господарської діяльнос-
ті запроваджуються національний режим, який означає, 
що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають 
обсяг прав та обов'язків не менший, ніж суб'єкти госпо-
дарської діяльності України.  

В даному випадку слід згадати ратифіковану Украї-
ною Угоду "Про партнерство та співробітництво між 
Україною і Європейськими співтовариствами та їх дер-
жавами-членами", підписану Україною 14 червня 
1994 року [14]. Відповідно до доповнення до Додатку 
№ 5 Угоди визначалося, що не пізніше ніж через п'ять 
років після дати її підписання (тобто у 1999 році) Україна 
зобов'язувалася створити необхідні умови для заснуван-
ня страхових компаній Співтовариства, а також спільних 
страхових компаній і застосувати до них на своїй терито-
рії режим, не менш сприятливим, ніж той, що надається 
її власним компаніям або компаніям будь-якої третьої 
країни, залежно від того, який з них є кращій. 

Зауважимо, що аналізовані вимоги законодавства 
України стосовно правого статусу страховиків / пере-
страховиків нерезидентів та порядку здійснення ними 
підприємницької діяльності порушують всі норми і 
принципи закріплені законодавством про зовнішньо-
економічну діяльність, з огляду на це слід вести мову 
про дискримінацію іноземних суб'єктів господарюван-
ня та встановлення обмежень на здійснення ними пе-
рестрахової діяльності із страховими / перестрахови-
ми компаніями України.  

Наведене вище породжує питання щодо того, в поля-
гає сутність перестрахування і перестрахової діяльності?  

Відповідно до ст.12 Закону України "Про страхуван-
ня" [15] перестрахування – страхування одним страхо-
виком (цедентом, перестрахувальником) на визначених 
договором умовах ризику виконання частини своїх обо-
в'язків перед страхувальником у іншого страховика / 
перестраховика резидента або нерезидента, який має 
статус страховика або перестраховика, згідно із зако-
нодавство країни, в якій він зареєстрований.  
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Українське законодавство фактично визнає пере-
страхування як частину страхування. А тому, при регу-
люванні операцій з перестрахування, найчастіше за-
стосовуються загальні норми про страхування за окре-
мими винятками. Не розрізняючи вказані види підпри-
ємницької діяльності, законодавець однаково підійшов 
до врегулювання порядку створення, в тому числі ліце-
нзування, функціонування і припинення діяльності 
страхових і професійних перестрахових компаній, дер-
жавного нагляду за страховою і перестраховою діяльні-
стю, договорів страхування і перестрахування, тощо. 
Слід вказати, що перестрахування є похідним від стра-
хування [16, с.7], проте на наш погляд, окремим та осо-
бливим видом підприємницької діяльності, що повинно 
віднайти своє закріплення в законодавстві. Підтвер-
дженням наведеної тези слугує норма ст.2 Закону Укра-
їни "Про страхування", згідно якої предметом безпосе-
редньої діяльності страховика може бути лише страху-
вання, перестрахування і фінансова діяльність, пов'я-
зана з формуванням, розміщенням страхових резервів 
та їх управлінням. Тобто законодавець самостійно ви-
водить перестрахування в окремий напрямок діяльнос-
ті, який не пов'язує із страхуванням.  

Роль перестрахування важко переоцінити, з огляду 
на те, що воно є необхідною умовою забезпечення фі-
нансової стабільності і нормальної діяльності страхови-
ка незалежно від розміру його статутного капіталу і 
сформованих страхових резервів [17]. Такі операції 
позитивно впливають на виконання страхових зобов'я-
зань, прийнятих за договорами страхування і слугують 
одним із факторів забезпечення належного захисту 
майнових інтересів страхувальників [18]. 

Отже, із викладеного випливає, що на законодавчо-
му рівні існує гостра потреба у врегулюванні перестра-
хової діяльності та її відокремлення від страхової. На 
теперішній час законодавець має чітко окреслити місце 
та роль перестрахування з обов'язковим теоретичним 
обґрунтуванням всіх його елементів: порядку організа-
ції, здійснення та припинення діяльності перестрахових 
компаній, правової природи відносин із перестрахуван-
ня, особливостей порядку укладення договорів пере-
страхування та інше. Нормативні акти України, на сьо-
годні, не вміщують у собі такі поняття, як: перестрахова 
діяльність, перестрахова компанія, договір перестраху-
вання з урахуванням його господарсько – правової 
природи. Вважаємо, що законодавець має кардинально 
змінити свій підхід до правового регулювання пере-
страхової діяльності. Для цього необхідно прийняти 
законодавчі акти, які б були присвячені виключно цьому 
виду підприємницької діяльності (наприклад – Закон 
України "Про перестрахову діяльність в Україні").  

Світовою практикою доведено, що для професійних 
перестраховиків встановлюються підвищені вимоги до 
запасу платоспроможності, більш високі кваліфікаційні 
вимоги для керівників перестрахових організацій (це 
пов'язується із тим, що діяльність з перестрахування є 
вузькопрофільною і передбачає необхідність для керів-
ників мати спеціальні знання та стаж роботи у цій сфе-
рі, високою відповідальністю та кваліфікацією), відмін-
ний державний нагляд у порівнянні із наглядом за стра-
ховою діяльністю. На основі досліджень європейської 
практики, можна дійти висновку, що у ЄС страхування 
та перестрахування не ототожнюються [19]. 

Правове регулювання перестрахування в Європей-
ському Союзі здійснюється з урахуванням Директиви 
Ради 64/225/ЄЕС від 25 лютого 1964 року щодо скасу-
вання обмежень на свободу здійснення підприємниць-
кої діяльності і свободу надання послуг у сфері пере-
страхування і ретроцесії [20] та Директиви 2005/68/ЄC 
Європейського парламенту та Ради від 16 листопада 
2005 року щодо перестрахування та внесення змін до 

Директив Ради 73/239/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, та Директив 
98/78/ЄС і 2002/83/ЄС [21]. Директива Ради 64/225/ЄЕС 
скасувала обмеження на право свободи здійснення 
підприємницької діяльності і свободи надання послуг у 
сфері перестрахування, що пов'язані з місцезнахо-
дженням перестраховика. Проте, вона не скасувала 
обмежень, які пов'язані із певними неузгодженостями, 
що виникають між національними умовами держав – 
членів відносно нагляду за перестрахуванням. Дана 
ситуація призвела до існування в рамках ЄС різних за 
рівнем нагляду перестрахових компаній, що створило 
об'єктивні перепони щодо визначення: типу перестра-
хових зобов'язань, визначення активів перестраховиків, 
вимог до маржі їхньої платоспроможності та інше. Саме 
це обумовило необхідність прийняття Директиви 
2005/68/ ЄC. Вказана Директива в статті 1 визначила 
поняття перестрахування як діяльності, що полягає у 
прийнятті ризиків страховою компанією або іншою пе-
рестраховою компанією, та встановлює наступні обо-
в'язкові умови для перестрахових компаній з метою 
проведення ними діяльності із перестрахування: обо-
в'язкове отримання ліцензії на право здійснення опера-
цій із перестрахування (ст.3 Директиви); для започатку-
вання діяльності та з метою отримання ліцензії надава-
ти компетентним наглядовим органом держави – члена 
місцезнаходження схему операцій, яка повинна вклю-
чати в себе наступні елементи: перелік ризиків, які пе-
рестраховик має намір покривати; види перестрахуван-
ня; основні принципи ретроцесії; умови стосовно міні-
мального гарантійного фонду; оцінку адміністративних 
затрат; додатково на перші три фінансові роки власної 
перестрахової діяльності перестраховик подає нагля-
довим органом держави – члена місцезнаходження 
бізнес – план, який має містити: оцінку управлінських 
видатків; розрахунок премій (вкладів, вимог); розраху-
нок маржі платоспроможності; бухгалтерський баланс; 
можливість оскарження рішення наглядових органів 
держав – членів місцезнаходження, стосовно відмови у 
видачі ліцензії; обов'язковість подання перестрахови-
ками щорічної та періодичної фінансової і бухгалтерсь-
кої звітності до відповідних державних органів та відпо-
відні статистичні дані до компетентних органів держав – 
членів місцезнаходження; забезпечити належний рівень 
(маржу) платоспроможності; забезпечити наявність га-
рантійного фонду, який не повинен бути меншим 
3000000 EUR (ст.40 Директиви 2005/68/ ЄC); у разі, 
якщо маржа платоспроможності стане нижчою від міні-
мального розміру гарантійного фонду, надати наглядо-
вим органом держави – члена місцезнаходження план 
фінансового оздоровлення перестрахової компанії.  

З огляду на той факт що законодавство України за 
напрямом фінансові послуги (в тому числі страхування 
/перестрахування) є пріоритетною сферою адаптації 
законодавства до законодавства ЄС у відповідності до 
Закону України "Про Загальнодержавну програму адап-
тації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу" від 18 березня 2004 року № 1629-
IV[22] слід звернути увагу на необхідність узгодження 
вказаних положень вітчизняного законодавств з правом 
ЄС. При цьому слід наголосити на тому, що вторинне 
законодавство ЄС обмежень і дискримінаційних поло-
жень до страховиків / перестраховиків нерезидентів які 
здійснюють свою діяльність на території Європейської 
Спільноти не встановлює. 

Висновок. Наведене вище доводить необхідність 
модернізації правовідносин у сфері перестрахової дія-
льності. Напрямами такої модернізації слід визнати 
наступні: визначити поняття договору перестрахування 
та законодавчо його закріпити; внести змін до ЦК Укра-
їни та Господарського кодексу України (далі – ГК Украї-
ни), а саме: виключити ст.987 "Договір перестрахуван-
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ня" ЦК України; §2, гл.35 ГК України доповнити ст. 354-1 
"Договір перестрахування", з огляду на господарсько – 
правову природу договорів перестрахування; сформу-
лювати науково – обґрунтовану дефініцію "перестрахо-
ва діяльність"; прийняти Закон України "Про перестра-
хову діяльність в Україні" в якому закріпити поняття: 
перестрахова діяльність, перестрахова компанія, дого-
вір перестрахування; та визначити: порядок організації, 
здійснення та припинення діяльності перестрахових 
компаній, правову природу відносин із перестрахуван-
ня, особливості порядку укладення договорів перестра-
хування, істотні умови договору перестрахування, інше; 
внести зміни до чинного законодавства України шляхом 
виключення обмежень щодо здійснення перестрахової 
діяльності із страховиками / перестраховиками нере-
зидентами; встановити для діяльності страховиків 
/перестраховиків нерезидентів та їх правового статусу 
на території України національний режим, що закріп-
лено законодавством про зовнішньоекономічну діяль-
ності та міжнародними договорами ратифікованими 
Україною; гармонізувати законодавство України про 
перестрахову діяльність в частині перестрахування 
ризиків у страховика/ перестраховика нерезидента до 
законодавства ЄС. 

Перспективи подальших розвідок в цьому на-
прямку полягають у необхідності внесення змін та до-
повнень до законодавства України з метою законода-
вчого врегулювання окремих питань, що виникають 
при реалізації правовідносин у сфері здійснення пере-
страхової діяльності.  

 
1. Волошина А. Перестрахование в Украине: новые возможности, 

задачи и перспективы [Електронний ресурс]/ А. Волошина. – Режим 
доступу: http://forinsurer.com/public/08/05/28/3486. 2. Страхування: Підруч-
ник / [Артюх Т. М., Бабко В. Л., Бушанський А. В., Мурашко О. В. та ін.]; 
керівн. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець, д-р, екон. наук, проф. – К.: 
КНЕУ, 1998. – 528 с. – ISBN 966-574-066-0. 3. Ткаченко Н.В. Развитие 
перестрахования как рычаг обеспечения финансовой устойчивости 
страховщиков [Електронний ресурс] / Н.В.Ткаченко. – Режим доступу: 
http://efaculty.kiev.ua/ analytics/str/2. 4. Про страхування : Закон України 
від 7 березня 1996 року / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – 
№18. – Ст.78. 5. Про затвердження вимог щодо здійснення перестраху-
вання у страховика (перестраховика) нерезидента : Постанова Кабінету 
Міністрів України від 4 лютого 2004 року / Офіційний вісник України. – 
2004. – № 5. – стор. 41. – Ст. 242. 6. Про затвердження Порядку реєст-
рації договорів перестрахування : Розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг від 28 березня 2011 року / Офі-
ційний вісник України. – 2011. – № 41. – стор. 157. – Ст. 1702. 7. Про 
затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) 
страховиків та перестраховиків – нерезидентів : Розпорядження Дер-
жавної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 3 грудня 2004 
року / Офіційний вісник України. – 2004. – № 51. – стор. 307. – Ст. 3401. 

8. Про затвердження Порядку надання страховиками (цедентами, пе-
рестрахувальниками) інформації про укладені договори перестраху-
вання із страховиками (перестраховиками) нерезидентами до Держфін-
послуг : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінан-
сових послуг від 4 червня 2004 року / Офіційний вісник України. – 2004. 
– № 25. – стор. 184. – Ст. 1677. 9. Супрун Л. Правові аспекти укладення 
договору перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нере-
зидентами / Л.Супрун // Юридичний журнал. – 2005. – №5 (35). – С. 71-
74. 10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року / Офіційний вісник 
України. – 2003. – №11. – Ст. 461. 11. Раніше ми звертали увагу на той 
факт, що виходячи із ознак притаманних господарським договорам, є 
всі підстави визнавати договори перестрахування в якості господарсь-
ких договорів, та надати їм наступного визначення: договір перестраху-
вання – це засноване на згоді сторін і зафіксоване у встановленій зако-
ном формі зобов'язальне правовідношення між суб'єктами перестрахо-
вої діяльності, за якими перестрахувальник за плату передає ризик 
виконання, як правило, частини своїх зобов'язань перед страхувальни-
ком з можливою подальшою ретроцесією ризику або без такої, а пере-
страховик зобов'язується прийняти ризик і здійснити в обсягах прийня-
тої частини страхову виплату (виплату страхового відшкодування) у 
разі настання страхового випадку // Науково-теоретичне обґрунтування 
визначення договорів перестрахування як господарських договорів: 
матеріали міжнародної конференції ["Наукові правничі школи Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка"], (Київ, 12 жовт-
ня 2005 рік) / К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський універси-
тет", 2006. – с.129. 12. Семенова К. Г. Договір перестрахування. Дис. … 
канд.. юрид. наук: 12.00.03. – Харків, 2007. – 193 с. 13. Про зовнішньо-
економічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 року / Відомості 
Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст.377. 14. Про ратифікацію 
Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 
Співтовариствами та їх державами-членами : Закон України від  
10 листопада 1994 року / Відомості Верховної Ради України. – 1994. – 
№ 46. – Ст.415. 15. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 року 
/ Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №18. – Ст.78. 16. Камын-
ка М.Г. Перестрахование практическое руководство для страховых 
компаний / М.Г. Камынка, Е.Е.Солнцева. – М.: АО "ДИС", 1994. – 139 с. 
(с.7). – ISBN 5-86509-008-7. 17. Ткаченко Н.В. Развитие перестрахова-
ния как рычаг обеспечения финансовой устойчивости страховщиков 
[Електронний ресурс] / Н.В.Ткаченко. – Режим доступу: 
http://efaculty.kiev.ua/ analytics/str/2. 18. Маруженко Д. С. Перестраху-
вання як складова забезпечення фінансової стійкості страховика : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08  
/ Дмитро Семенович Маруженко. – К., 2010. – 20 с. 19. Правове регулю-
вання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському 
Союзі та в Україні: порівняльно-правовий аналіз / Ю. В.Безручко,  
Н. Б. Пацурія, О. А.Бєлова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 196 с. 
– ISBN 978-966-364-625-1. 20. Щодо скасування обмежень на свободу 
здійснення підприємницької діяльності і свободу надання послуг у сфе-
рі перестрахування і ретроцесії : Директива 64/225/ЄЕС Ради Європей-
ського Економічного Співтовариства / Official Jounral. – P. 056 04.04.64. 
– р. 0878 – 0880. 21. Про перестрахування : Директива 2005/68/EC 
Європейського парламенту та Ради від от 16 листопада 2005 року  
/ Official Journal. – L 323. – 12.09.2005. – р. 0001 – 0050. 22. Про Загаль-
нодержавну програму адаптації законодавства України до законодавст-
ва Європейського Союзу. Перелік актів законодавства України та acquis 
Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації : Закон України 
від 18 березня 2004 року / Офіційний вісник України. – 2004. – № 15. – 
Ст.1028. 

Надійшла  до  редколег і ї  08 .0 2 . 12  

 

А. Лисенко, канд. юрид. наук, доц.  
 

ДОКУМЕНТИ З БІОМЕТРИЧНИМИ ЕЛЕМЕНТИ ЗАХИСТУ ТА ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ  
В СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

Розглядаються питання біометричного захисту документів, що посвідчують особу та підтверджують грома-
дянство України, а також формування державної автоматизованої інформаційної системи обліку персоналізованої 
інформації про власників таких документів. 

Ключові слова: документи, що посвідчують особу; паспорт для виїзду за кордон; соціальне посвідчення; біомет-
ричні елементи захисту; електронні документи; автоматизована інформаційна система.  

Рассматриваются вопросы биометрической защиты документов, которые удостоверяют личность и подтвер-
ждают гражданство Украины, а также формирование государственной автоматизированной информационной сис-
темы учета персонализированной информации, о владельцах таких документов.  

Ключевые слова: документы, которые удостоверяют личность; паспорт для выезда за рубеж; социальное удо-
стоверение; биометрические элементы защиты; электронные документы; автоматизированная информационная 
система. 

The questions of biometrical defence of documents, which certify person and confirm citizenship of Ukraine, and also 
forming of state automatic informational system of account of personal information, about the proprietors of such documents.  

Keywords: documents; which certify person; passport for travel abroad; social certification; biometrical elements of defence; 
electronic documents; automatic informational system. 

 
22.11.2010 р. у Брюсселі на саміті "Україна–ЄС" обго-

ворювався План дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України і на виконання яко-

го був прийнятий Указ Президента України від 
22.04.2011 р. N494/2011 "Про Національний план з вико-
нання Плану дій щодо лібералізації Європейським Сою-
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зом візового режиму для України". Даним документом 
передбачається розроблення нових зразків документів, 
що мають містити електронний носій з біометричною 
інформацією про особу. Такими документами мають бу-
ти: дипломатичний та службовий паспорт України, пас-
порт громадянина України для виїзду за кордон, проїз-
ний документ біженця для виїзду за кордон та інші. 

На цей час існує різноманітна нормативно-правова 
база, якою регулюються питання виготовлення та вико-
ристання документів, що посвідчують особу та підтвер-
джують громадянство України. Зокрема це: "Положення 
про номенклатуру бланків цінних паперів і документів 
суворого обліку, що виготовляються за ліцензією Мі-
ністерства фінансів України" затверджене Постано-
вою КМ України від 19.04.1993 р. №283, "Положення 
про паспорт громадянина України", затверджене По-
становою Верховної Ради України від 26.06.1992 р. 
№2503-XII; "Правила оформлення і видачі службою 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб 
свідоцтва про належність до громадянства України", 
затверджене Постановою КМ України від 14.04.2004 р. 
№ 491; Законом України "Про порядок виїзду з України і 
в'їзду в Україну громадян України"; "Положенням про 
паспорт громадянина України для виїзду за кордон", 
затверджене Указом Президента України від 
28.10.1993 р. № 491/93; "Правилами оформлення і ви-
дачі тимчасового посвідчення громадянина України", 
затверджене Постановою КМ України від 17.07.2003 р. 
№1111; "Положенням про проїзний документ дитини", 
затверджене Указом Президента України від 
07.09.1994 р. № 503/94; "Положенням про дипломати-
чний паспорт України" та "Положення про службовий 
паспорт України", затверджені Указом Президента 
України від 26.02.1998 р. №153/98; "Про посвідчення 
особи моряка", затверджене Указом Президента Украї-
ни від 05.06.1993 р. № 194/93; "Положенням про посві-
дчення члена екіпажу", затверджене Указом Президен-
та України від 13.09.1994 р. № 522/94; "Положенням 
про посвідчення особи на повернення в Україну", за-
тверджене Постановою КМ України від 12.08.1994 р. 
№ 553 та іншими нормативно-правовими актами окре-
мих міністерств. 

На XV саміті "Україна – ЄС", який проходив у Києві 
19.12.2011 р. сторони заявили, що безвізовий режим із 
Європою становить стратегічне завдання для України. 
Це політична складова проблеми, яка змушує владу 
держави впроваджувати документи, які б відповідали 
міжнародним стандартам. Зовсім інший аспект цього 
питання знаходиться в національній, інформаційній, 
економічні та соціальній площині. 

На виконання прийнятих Україною зобов'язань, Вер-
ховною Радою України було прийнято Закон України 
№ 3692-VI від 06.09.2011р. "Про документи, що по-
свідчують особу та підтверджують громадянство 
України" (вето Президента України) та проект закону, 
що очікує розгляду № 8178 від 01.03.2011 р. "Про ос-
новні засади надання пільг, послуг, виплат та інших 
соціальних гарантій з використанням електронних 
соціальних карток", які значно розширюють коло до-
кументів з біометричними елементами захисту та з еле-
ктронним носієм безконтактного доступу до них. Це 
викликало негативну реакцію в першу чергу серед фа-
хівців, які вбачають в цьому загрозу конституційним 
правам людини і громадянина, загрозу національній, 
економічній, інформаційній безпеці держави, лобіюван-
ня інтересів приватних комерційних структур.  

Відповідно до Закон України № 3692-VI документи, 
що посвідчують особу та підтверджують громадянство 
України, а також її спеціальний соціальний статус, за їх 
функціональним призначенням поділяються на два види: 

а) міжнародні документи необхідні для виїзду за ко-
рдон, які виготовляються на паперовій основі: паспорт-
на картка; паспорт громадянина України для виїзду за 
кордон; дипломатичний паспорт України; службовий 
паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчен-
ня члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в 
Україну; тимчасове посвідчення громадянина України; 

б) документи, що надають пільги та підтверджують 
спеціальний статус особи, які виготовляються на полі-
мерній основі: соціальне посвідчення; посвідчення за-
страхованої особи; пенсійне посвідчення; посвідчення 
особи з інвалідністю; посвідчення водія; посвідчення 
особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка 
на постійне проживання; посвідка на тимчасове прожи-
вання; картка мігранта; посвідчення біженця; проїзний 
документ біженця для виїзду за кордон; дозвіл на пра-
цевлаштування (п.1, ст.8). 

Цей перелік не є вичерпним, а тому законами Украї-
ни можуть встановлюватись й інші документи, що по-
свідчують особу та її спеціальний статус. 

На законодавчому рівні також визначаються форма, 
зміст, обсяг інформації в цих документів та ступінь її 
захисту від несанкціонованого доступу та дій (випадко-
вих чи навмисних), що призводять до їх незаконної мо-
дифікації, розкриття чи знищення. Відповідно до п.3 
ст.9 закону №3692-VI, у випадках, встановлених зако-
нами України, у зазначені документи в порядку, встано-
вленому Кабінетом Міністрів, може бути внесена додат-
кова змінна інформація, а саме: про місце реєстрації, 
про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстра-
ційного номеру облікової картки платника податків, про 
видачу приватизаційних паперів, про додаткові біомет-
ричні дані, про інформацію, яка забезпечує захист да-
них в безконтактному електронному носієві тощо. 

Для кожного виду документів законодавчо передба-
чені різноманітні елементи системи захисту від підроб-
ки (ст.9, ст.10 закону №3692-VI). Бланки документів на 
паперовій основі, як документи суворого обліку та звіт-
ності, повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює 
їх підроблення. На цей час основними елементами за-
хисту бланків державних документів є: відповідна якість 
паперу та наявність в його складі органічних чи синте-
тичних мікроволокон, які по різному люмінесціюють в 
ультрафіолетових променях; різноманітні водяні знаки 
та скриті зображення; металізовані чи синтетичні смуги 
безпеки з мікродруком чи голографічними елементами 
захисту; планшети; використання для друку різноманіт-
них спеціалізованих фарб (люмінесцентні, магнітні, 
іридисцентні, металізовані, оптично змінювані тощо); 
різноманітні способи друку реквізитів документів (висо-
кий, плоский, глибокий та їх різновиди, офсетний 
друк, орловський друк, мікродрук, двосторонній друк, 
перфораційний друк тощо); використання графічних 
елементів захисту (гільйоширувальні рамки, орнамен-
ти, асюре, віньєтки – як елементи декору, захисна 
фонова сітка тощо); спеціальні елементи захисту – 
особливі покриття паперу (плівки у вигляді голограм, 
кінеграм, піксельграм, металізовані геометричні фігу-
ри різної форми з багатопозиційними "райдужними" зо-
браженнями, тощо**). Сукупність окремих елементів 

                                                           
** Указ Президента від 15.11.2000р. №1239/2000 "Про за-

хист документів і товарів голографічними захисними елемен-
тами", Постанова КМУ від 05.07.2002 р. №932 "Про затвер-
дження переліку документів і груп товарів, які підлягають захи-
сту голографічними елементами", Постанова КМУ від 
15.03.2006 р. №324 "Про внесення змін до переліку докумен-
тів, які підлягають захисту голографічними елементами, та їх 
державних замовників" та інші щодо використання голографіч-
них захисних елементів – скасовані.  
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захисту становить відповідну систему захисту документів 
від повної або часткової підробки, які водночас викорис-
товуються і для контролю дійсності таких документів.  

Виготовлятись такі документи повинні за єдиними 
стандартами, що затверджуються Кабінетом Міністрів 
України за поданням Уповноважених суб'єктів, і лише 
на спеціалізованих державних підприємствах, які мають 
відповідну ліцензію та відповідають вимогам Міжнарод-
ної організації цивільної авіації ICAО. Документи на 
паперовій основі у формі книжечки можуть мати від 8 
до 64 сторінок, які пронумеровані друкарським спосо-
бом із дотриманням вимог законодавства та фіксацією 
на останній сторінці порядкового номера бланка, відпо-
відним чином прошиті, на всіх паперових сторінках та 
на нижній частині обкладинки повинні мати ще й серію 
та номер документа, які виконані за технологією лазер-
ної перфорації. Між лівим форзацом (обкладинкою) та 
першою паперовою сторінкою розміщується спеціаль-
ний бланк, на якому розміщується персоналізована 
інформації, яка виконується багатокомпонентним захи-
сним друком, який містить символ електронного доку-
мента, зображення Малого Державного Герба України. 
Це – сторінка даних про особу, власника документа. 
Вона виготовлена із спеціального матеріалу, який тех-
нологічно призначений для внесення персональної ін-
формації і водночас забезпечує ототожнення особи за 
допомогою технологій лазерного гравіювання та лазер-
ної перфорації. За допомогою цифрової камери, елек-
тронним способом фіксується зображення обличчя 
особи, яке закріплюється на сторінці даних за техно-
логією лазерного гравіювання. Під час перетинання 
державного кордону України та перебування за кор-
доном, таким чином "відцифрований" образ особи ду-
блюється в центрі сторінки даних за технологією ла-
зерної перфорації та утворює своєрідну зону візуаль-
ного контролю дійсності документа. В окремих випад-
ках, визначених законом, можливе вклеювання фото-
картки до таких документів. 

На цій сторінці розміщується також зона внесення 
біометричної та іншої інформації про особу, передба-
ченої даним законом, та її зчитування за допомогою 
технічних засобів з метою установлення тотожності 
даної особи за сукупністю інформації, яка зберігається 
в даному документі. Наприклад, паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон (п.4, ст.13 Закон України 
№ 3692-VI) складається з м'якої обкладинки, правий 
форзац якої містить безконтактний електронний носій 
інформації, 32 сторінок та сторінки даних. Електронний 
носій інформації – чип радіочастотної ідентифікації 
(RFID), інформація з якого може бути зчитана не лише 
картрідером (засобом зчитування інформації з чипа), 
але й дистанційно – з літака чи супутника. Такі технічні 
можливості є в державах Європейського Союзу, є вони і 
в України. Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 
17.09.2008 р. №834 в Україні створюється Державна 
інтегрована інформаційна система забезпечення 
управління рухомими об'єктами, складовою частиною 
якої є Система координаційно-навігаційного забезпе-
чення України, яка формується спеціалістами Держав-
ного космічного агентства України. Відповідно з викори-
станням цих систем, можливий безконтактний доступ 
до інформації, яка зберігається на електронному чипі 
чи електронному файлі конкретної особи в державній 
інформаційній системі (ДІС) та фіксація пересування 
документа разом з його власником в часі та просторі. 
Великобританія, яка мала надійну систему захисту ін-
формації до своїх баз даних, на цей час відмовилась 
від безконтактного способу доступу і перейшла лише на 
контактний спосіб доступу до інформації за допомогою 

картрідера. Ми йдемо своїм шляхом, чи тим куди нас 
направляє ЄС?  

На законодавчому рівні (п.7, ст.13) визначено, яка 
інформація має вноситись до паспорта. Це: назва дер-
жави; назва документа; тип документа; код держави; 
номер документа; прізвище, ім'я, по-батькові особи; 
громадянство; дата народження; порядковий номер 
запису в державній ідентифікаційній системі (ДІС) від-
повідає номеру ідентифікаційного коду платника подат-
ку; стать; місце народження; дата видачі документа; 
орган, що видав документ (код); дата закінчення строку 
дії документа; відцифрований образ особи; відцифро-
ваний підпис особи, які розміщуються переважно на 
сторінці даних та в електронному носієві інформації. 

До біометричних елементів захисту документів, які 
водночас є й найбільш інформативними ознаками, за 
якими ототожнюється особи власника документа, від-
носяться "відцифровані": зображення обличчя; папіля-
рних візерунків; райдужної сітківки ока та його кровоно-
сних судин; графічного зображення власноручного під-
пису. Водночас, в таких документах, на наш погляд, 
краще мати не графічне зображення "відцифрованого" 
підпису, а динамічний електронний цифровий підпис.  

Відповідно до ст.1 Закону України "Про цифровий 
електронний підпис" (ВВР, 2003, №36, ст.276), "це вид 
електронного підпису, отриманого за результатом крип-
тографічного перетворення набору електронних даних, 
який додається до цього набору документа або логічно 
з ним поєднується і дає змогу підтвердити його ціліс-
ність та ідентифікувати підписувача. Електронний циф-
ровий підпис накладається на документ за допомогою 
особистого ключа та перевіряється за допомогою від-
критого ключа". Це своєрідна електронна печатка під-
пису конкретної особи, в якій в електронному вигляді 
зафіксовані основні параметрами графічних зображень 
елементів підпису та взаємне їх розміщення в просторі 
по вертикалі й горизонталі. Ці біометричні дані є індиві-
дуальними для кожної особи, стійкими, відносно не-
змінними протягом тривалого часу та суттєво відрізня-
ються від аналогічних властивостей інших осіб.  

У документах осіб, які в установленому законодав-
ством України порядку визнані недієздатними, "відциф-
рований" підпис в документи не вноситься, а особам, 
які не досягли чотирнадцятирічного віку та особам із 
фізичними вадами – вноситься за їх бажанням. Водно-
час слід зазначити, що підписи хоч і є стійкими графіч-
ними зображеннями, які відображають динамічний сте-
реотип рухів, але кожний наступний підпис відрізняєть-
ся від попереднього в межах варіативності рухової на-
вички, а тому надійність захисту документа таким "від-
цифрованим" підписом може бути недостатньою саме 
через варіативність підписів. Такий підпис в конкретно-
му статичному варіанті його фіксації цифровою каме-
рою, як і електронний цифровий підпис є своєрідною 
електронною печаткою підпису. В звичному варіанті – 
це факсиміле, печатка підпис, якою може скористатись 
будь-хто. Більш ефективною може бути електронна 
фіксація параметрів підпису (темп, натиск, розміри 
елементів підпису та їх взаємне розміщення, тощо) в 
процесі реалізації динамічного стереотипу рухів. Сере-
дньо статистична величина цих параметрів могла б 
стати основою для ототожнення особи за параметрами 
динамічного стереотипу рухів при виконанні власноруч-
ного підпису. Лише в цьому випадку такий біометричний 
захист може бути дійсно ефективним. В іншому випад-
ку, "відцифроване" зображення статичного підпису мо-
жна зробити з будь-якого справжнього підпису і навіть 
якщо цей підпис не буде відповідати всім параметрам 
попереднього, який внесений в документ, то це не зна-
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чить, що цей підпис несправжній. Крім того, просте ста-
тичне зображення "відцифрованого" підпису мало чого 
варте оскільки його можна отримати будь-яким спосо-
бом: шляхом технічної підробки, електрофотографічно-
го копіювання чи комп'ютерного монтажу тощо. Лише 
фіксація динамічних параметрів рухової навички при 
виконанні власноручних підписів може надійно захисти-
ти документ від підробки та несанкціонованого доступу 
до персональної інформації, оскільки іншою людиною ці 
властивості рухової навички практично неможливо від-
творити. Розробниками такий варіант захисту докумен-
тів та доступу до персоніфікованих даних в самому до-
кументі та електронному файлі ДІС не передбачається, 
тому що їм потрібний доступ до інформації без згоди на 
це конкретної особи власника документа, а тому така 
база даних нічим не відрізняється від криміналістичних 
обліків, які створюються і використовуються для пошуку 
злочинців при розслідуванні карних справ слідчими. Хто 
і як буде користуватись цією базою даних питання ри-
торичне, а тому захист персоналізованої інформації від 
несанкціонованого доступу, використання та поширен-
ня набуває особливої ваги, про що і свідчить Закон 
України "Про захист персональних даних" від 
01.06.2010 р. № 2297-VI, який почав діяти з 01.09.2011 р. 

Паспортна картка (ст.12), посвідчення члену екіпа-
жу (ст.17), соціальне посвідчення (ст.20) та інші доку-
менти, що посвідчують спеціальний статус особи, ви-
готовляються із полімерних матеріалів у формі картки. 
Вони наділені такими ж властивостями, що й закор-
донні паспорти, тобто відповідають міжнародним ста-
ндартам ІСАО (Міжнародної організації цивільної авіа-
ції), містять безконтактний електронний носій інфор-
мації про особу та номер бланка. Фізичні властивості 
цього матеріалу дозволяють використовувати при ви-
готовленні карток різноманітні технології – від термо-
друку до лазерного гравіювання. На безконтактний 
електронний носій записується інформації про 
пред'явника документа, у тому числі біометрична, а 
також можуть бути активовані персональні додатки – 
соціальний та платіжний. Відповідно до ст. 20 закону 
№3692-VI, на лицьовій стороні картки соціального по-
свідчення інформація розміщується у такій послідов-
ності: назва держави; назва центрального органу ви-
конавчої влади; назва документа; прізвище, ім'я, по-
батькові особи; порядковий номер запису в ДІС; "від-
цифровані" образ особи та її підпис. На зворотному 
боці картки зазначається назва та код органу, де за-
реєстровано інформацію про особу та дата реєстрації.  

Зазначені в п.1, ст.8 закону №3692-VI документи, 
що посвідчують спеціальний статус особи і мають біо-
метричну систему захисту та радіочастотний чип без-
контактного доступу до них, не можуть бути викорис-
тані для виїзду за кордон, оскільки ні План дій з лібе-
ралізації візового режиму з ЄС, наданий Україні, ні 
Указ Президента України від 22.04.2011 р. №494 не 
передбачають внесення персональних даних власника 
документа на безконтактний електронний носій в за-
значені вище документи. Отже ці документи створю-
ються під державну інформаційну систему (ДІС) ре-
єстраційного обліку фізичних осіб та їх документуван-
ня, правовому регулюванні якої присвячений розділ ІІІ 
в Законі України №3692-VI. 

Нормативно-правові засади створення державної 
інформаційної системи "ЄДАПС-ДІС" містяться, відпо-
відно, у постанові КМУ від 20.01.1997 р. "Про затвер-
дження Концепції створення Єдиної державної авто-
матизованої паспортної системи (ЄДАПС)" та у розпо-
рядженні КМУ від 17.06.2009 р. № 711-р "Про схва-
ленні Концепції розвитку Державної інформаційної 

системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх до-
кументування (ДІС)".  

Відповідно до ст.33 закону №3692-VI, державна ін-
формаційна система – це електронна інформаційно-
телекомунікаційна система, призначена для зберігання, 
обробки і використання визначеної цим законом інфор-
мації про видані особі документи, що посвідчують особу 
та підтверджують громадянство України, з забезпечен-
ням її ідентифікації. Структурно ДІС функціонує як єдина 
система, що складається з Головного та резервного об-
числювальних центрів, Державного центру персоналіза-
ції документів та вузлів Уповноважених суб'єктів (ст.34).  

Належне функціонування ДІС забезпечується Голо-
вним розпорядником ДІС через Уповноважений орган 
шляхом використання уніфікованих програмно-
технічних комплексів. Головний розпорядник ДІС за-
безпечує накопичення, актуалізацію, перевірку інфор-
мації та надає дозвіл на персоналізацію документів, 
заявки на отримання яких надходять захищеними кана-
лами зв'язку від Уповноважених суб'єктів (ст. 35). 

Головний обчислювальний центр ДІС, як централь-
на база даних про осіб та документи, що вже видані, в 
хронологічному порядку забезпечує накопичення та 
зміну персоналізованої інформації та забезпечує її збе-
реження шляхом дублювання в Резервному обчислю-
вальному центрі ДІС. 

Відповідно до ст. 36 закону №3692-VI, до державної 
інформаційної системи (ДІС) обов'язково вноситься 
така інформація про особу: прізвище, ім'я, по-батькові 
фізичної особи; дата народження; місце народження; 
стать; дата внесення інформації про особу до ДІС; ві-
домості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклува-
льників та інших законних представників; відомості про 
громадянство або його відсутність та підстави набуття 
громадянства України; реквізити документів, що видані 
особі (серія, номер, дата видачі та орган, що видав 
документ, строк дії документа); відомості про смерть 
особи або про визнання особи померлою чи безвісно 
відсутньою; "відцифрований" зразок підпису особи; "від-
цифрований" образ особи; додаткова змінна інформація, 
що передбачена ч.3 ст.9 цього закону. Якщо окремі пер-
сональні дані про особу відсутні, то вноситься відмітка 
про це, а інформація, що зазнавала змін, зберігається у 
попередній редакції з відповідною приміткою, як допомі-
жна інформація ДІС. Забороняється вносити до ДІС ін-
формацію, не передбачену цим законом та використову-
вати її у спосіб, несумісний з цим законом. 

Таким чином в базі даних ДІС акумулюються персо-
нальні дані як громадян України, так і іноземців та осіб 
без громадянства, що перебувають в Україні. Персона-
лізовані дані вносяться до ДІС за порядковим номером, 
який є таким же, як і ідентифікаційний код (номер) пла-
тника податків фізичної особи. Цей "порядковий номер 
запису в ДІС", згідно даного закону, обов'язково запису-
ється на безконтактний електронний носій. Окрім того, 
закон забороняє, а Кабінет Міністрів передбачає вне-
сення додаткової інформації до бази даних. Згідно з 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
12.03.2003 р. №132-р (із змінами і доповненнями) інфо-
рмацію до бази даних ДІС надають: органи реєстрації 
актів цивільного стану (Мін'юст України); дипломатичні 
представництва та консульські установи України за 
кордоном (МЗС України); служба громадянства, імміг-
рації та реєстрації фізичних осіб (МВС України); адміні-
страції вищих навчальних закладів (МОН України); ор-
гани і установи виконання покарань та слідчі ізолятори 
(Державний департамент України з питань виконання 
покарань); військові комісаріати (Міноборони України); 
пункти пропуску через державний кордон (Адміністрація 
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Держприкордонслужби України); суди загальної юрис-
дикції (Державна судова адміністрація України).  

Крім того, відповідно до ст.9 проекту Закону №8178 
від 01.03.2011р. "Про основні засади надання пільг, 
послуг, виплат та інших соціальних гарантій з викорис-
танням електронних соціальних карток" автоматизова-
ний реєстр створюється з метою ведення єдиного облі-
ку фізичних осіб, які мають право на пільги, послуги, 
виплати та інші соціальні гарантії, з метою накопичен-
ня, зберігання, актуалізації та використання інформації 
про фізичних осіб, які мають таке право, про види, роз-
міри і строки надання фізичним особам цих пільг, а та-
кож про документи, що підтверджують таке право. 

 Реєстр ведеться на електронних носіях із забезпе-
ченням його сумісності і взаємодії з іншими інформа-
ційними системами та мережами, що складають інфор-
маційний ресурс держави (п.4 ст.9).  

Враховуючи, що статтями 20–23 закону №3692-VI 
передбачено внесення до переліку документів, що під-
тверджують громадянство України ще й документів, що 
посвідчують особу та її спеціальний статус – соціально-
го посвідчення, посвідчення застрахованої особи, пен-
сійного посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю 
створюються умови для внесення до бази даних ДІС 
ще й додаткової персональної інформації про: стан 
здоров'я особи; розмір страхових внесків; надання 
пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з 
використанням електронних соціальних карток. 

Згідно з Концепцією створення Єдиного державно-
го реєстру фізичних осіб, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 р. №1500, 
персональна інформація буде долучатися до електро-
нного файлу-справи конкретної особи у хронологічно-
му порядку, а при внесенні змін – попередня інформа-
ція зберігається.  

Отже, крім даних від вказаних вище 8 міністерств і 
відомств до Головного обчислювального центру ДІС 
(Положення про Головний обчислювальний центр ДІС 
було затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.04.2004 р. № 573) може надходити також 
додаткова персональна інформація на кожного грома-
дянина – власника електронної картки: про товари, куп-
лені за допомогою електронної картки: де, коли, скільки 
товару куплено; про проїзд на громадському транспорті 
за допомогою картки: скільки разів на день, напрямки 
маршруту, час посадки і висадки з транспорту; про опла-
ту комунальних платежів: за квартиру, за воду, за газ і 
електроенергію, а також про наявність комунальних бор-
гів; про отримані в банках кредити та про стан їх повер-
нення; про об'єкти нерухомості, про транспортні засоби, 
що знаходяться у власності; про наявність полісу соціа-
льного медичного страхування; про стан здоров'я**.  

Таким чином, Закон України №3692-VI від 
06.09.2011 р. "Про документи, що посвідчують особу та 
підтверджують громадянство України" і проект Закону 
України №8178 від 01.03.2011 р. "Про основні засади 
надання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гара-
нтій з використанням електронних соціальних карток" 
взаємопов'язані між собою, а тому персональна інфор-
мація про кожного громадянина України чи іноземця, 
буде надходити до державної інформаційної системи в 

                                                           
** Згідно з даними в Єдиній системі обліку інформації 

охорони здоров'я. Єдина система обліку інформації охорони 
здоров'я України запроваджується відповідно до ст. 6 проек-
ту Закону України "Про фінансування охорони здоров'я та 
обов'язкове соціальне медичне страхування в Україні" (ре-
єстр. № 4744 від 30.06.2009 р.). Законопроект включено до 
порядку денного постановою Верховної Ради України від 
01.02.2011р. № 2951-VI. 

повному обсязі і зберігатись там не тільки протягом 
життя людини, але й визначений термін після смерті 
людини, а можливо й довічно, як архівний матеріал. 
Вражаюча уяву інформаційна база персоналізованих 
даних, яка може бути використана по різному в залеж-
ності від поставленої мети.  

Як вже зазначалось, персоналізована інформація, 
яка записана на безконтактних електронних носіях від-
повідних документів та в електронних файлах ДІС, мо-
же бути зчитаною дистанційно за допомогою глобаль-
них навігаційних супутникових систем. Такі можливості 
у держав Європейського Союзу та інших є, а тому їх 
компетентні органи отримають доступ до персональної 
інформації, яка буде зберігатись в державній інформа-
ційній системі України. Це справа часу та технічних мо-
жливостей, які постійно удосконалюються. 

Крім того, аналіз структурної будови державної інфо-
рмаційної системи (ДІС) та її взаємодія з базами даних 
інших інформаційних систем свідчить про можливість 
приєднання в майбутньому до Шенгенської інформацій-
ної системи (SIS) в якості її структурного елемента.  

Отже, фінансові витрати кожного громадянина дер-
жави за обов'язкове отримання вказаних в Законі Укра-
їни №3692-VI документів та доступ до інформаційної 
бази даних ДІС компетентних органів – це і є особистий 
та державний "внесок" за безвізовий в'їзд окремих гро-
мадян України до окремих держав Європейського Сою-
зу. Наші компетентні органи будуть знати все і про всіх 
громадянин в державі, а компетентні органи інших дер-
жав так само знатимуть все: хто до них в'їжджає, що 
робить, де знаходиться, як пересувається і т.д., а також 
отримають необмежене поле діяльності для аналітич-
них досліджень державних служб щодо стану та вірогі-
дного розвитку держави на найближче майбутнє та на 
віддалену перспективу. 

Отже, сучасні інформаційні технології передбача-
ють, що аналіз і обробка інформації в електронних до-
кументах може здійснюватись в автоматичному режимі 
та відповідно до розроблених цільових комп'ютерних 
програм. З кримінально-правової та криміналістичної 
точки зору такі інформаційні можливості використання 
персоніфікованих електронних документів вивчені ма-
ло, що може сприяти зловживанню як службових осіб, 
так і злочинців.  

А тому Президент України, як гарант Конституції, 
наклав вето на цей закон, зазначивши, що прийнятий 
Верховною Радою України 23 вересня 2011 року Закон 
України "Про документи, що посвідчують особу та під-
тверджують громадянство України" не може бути підпи-
саний, оскільки: 
 несе ризики порушень конституційних прав гро-

мадян та гарантій цих прав, загальновизнаних прав 
особи, засадничих підвалин існування демократичної 
правової держави, якою є Україна; 
 порушує взяті Україною міжнародні зобов'язання, 

є кроком назад на шляху впровадження європейських 
та міжнародних стандартів у сфері захисту прав люди-
ни, виконання Плану дій щодо лібералізації Європейсь-
ким Союзом візового режиму для України; 
 не забезпечує безпеку громадян; 
 призведе до невиправданого суттєвого збіль-

шення бюджетних витрат, негативно позначиться на 
бюджеті кожної сім'ї; 
 низка пропонованих Законом новацій не відпові-

дає нагальним потребам сьогодення, є необгрунтова-
ною та неприйнятною… 

Виходячи з вищевикладеного, Закон України "Про 
документи, що посвідчують особу та підтверджують 
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громадянство України" не може бути взятий до вико-
нання. Тож пропоную Верховній Раді України його від-
хилити. (rada.gov.ua Президент України Пропозиції до 

Закону України "Про документи, що посвідчують осо-
бу та підтверджують громадянство України"). 

 
1. Інтернет портал // www: rada.gov.ua 
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В статті досліджується історія становлення корпоративного права в законодавстві європейських країнах кон-

тинентальної системи права. Окрема увага приділена таким державам як Франція та Німеччина, що найбільше впли-
нули на формування корпоративного права в інших країнах континентальної системи права.  
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В статье исследуется история становления корпоративного права в законодательстве европейских стран ко-
нтинентальной системы права. Отдельное внимание уделено таким государствам как Франция и Германия, которые 
больше всего повлияли на формирование корпоративного права в других странах континентальной системы права.  
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The article examines the historical formation of corporate law in the law system of continental European law. Special 
attention is paid to such states as France and Germany, which has most influenced the formation of corporate law in other 
countries of continental legal system.  
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В нашій попередній статті, що була надрукована в 

Віснику Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка[6; 43-46] ми торкалися історії 
створення перших акціонерних товариств в Європі і 
згадували про те, що право на першість виникнення 
корпорації оспорюють такі країни як Франція та Швеція 
13-14 ст. Зауважимо, що перші акціонерні товариства у 
вигляді, наближеному до сучасного з'являються на те-
риторії континентальної Європи в Голландії (де у 
1602 р. була зареєстрована Ост-Індська компанія) [4; 
15]. Зокрема, в цілях запобігання зловживань з акціоне-
рним капіталом в 1610, 1621, 1623 та 1624 роках було 
видано ряд едиктів, що обмежували угоди за акціями. 
Проте, через низку історичних подій Голландія не стала 
країною, корпоративне право якої згодом вплинуло на 
формування сучасних господарських товариств. В Єв-
ропі країнами, що найбільше вплинули на розвиток су-
часного корпоративного права зокрема, так і комерцій-
ного в цілому, стали Франція та Німеччина. Саме тому 
ми обрали ці країни для детального вивчення в них 
історії становлення корпоративного права. 

В українській та російській науці приділялася деяка 
увага історії становлення корпорацій, зокрема в працях 
В. А. Бєлова, О. М. Вінник, В. В. Гущіна, Т.В. Кашаніної 
та І.С. Шиткіної. Проте потрібно систематично розгля-
нути становлення корпорацій в Європі, а саме Німеччи-
ні та Франції як країн, що найбільше вплинули на роз-
виток сучасного корпоративного права в цілому.  

Розпочнемо з Франції, де перші сліди командити 
помітні ще в стародавні часи в Провансі та в Лангедоці 
(103-195). Прообразами корпорацій у Франції були 
societates maris та перші компанії у 16 ст., що почали 
торгувати з Індією. Однак, Франція не розвивала само-
стійне законодавство, а імплементувала англійські но-
рми [5, 251-252].  

Ми не зовсім поголжуємося з думкою В. А. Бєлова 
про те, що французьке корпоративне законодавство 
веде свою історію з революційної епохи, адже в роботі 
А. І. Камінки згадуються королівські привілеї, які вида-
вав король Франції на зразок англійських та американ-
ських хартій. Так, серед компаній того часу варто відмі-
тити Східну та Західну індійські компанії 1664 р. та За-
хідну компанію 1717 р. [5; 255] Однією з перших корпо-
рацій стала Compagnie de la Nouvelle France, яка була 

заснована кардиналом Ришельє у 1628 р. [8; 93]. Не 
можна не зазначити, що вражає кількість вкладників 
зазначеної компанії – 100 осіб, тому її також називають 
Компанією ста асоційованих. Цій компанії було надано 
виключне право на торгівлю кардиналом Ришельє у фра-
нцузькій Луїзіані та Квебеку[15]. Капіталізація компанії бу-
ла 90000 франків – гігантська сума за тих часів, втім, че-
рез історичні події ця вона проіснувала недовго [16].  

І.Т. Тарасов відмічав, що незважаючи на наявні дію-
чі акціонерні товариства, в Ордонансі Людовика 14 від 
1673 р. є лише 3 види товариства – колективна, коман-
дитна та анонімна [8; 95] (тогочасні анонімні товариства 
не мали нічого спільного з сучасними, якими французь-
ке законодавство зараз називає акціонерні товариства). 
Однак, не можна не відмітити то факт, що акціонерна 
форма у Франції de facto існувала. Більш того, акціоне-
рні товариства створювалися не лише на основі актів 
короля чи уряду (на зразок англійських хартій), але і у 
явочному порядку (хоча ці випадки були поодинокими). 
Це відбувалося завдяки тому, що не було єдиного акту, 
який би дозволяв чи забороняв порядок створення ак-
ціонерних компаній будь-ким чи їх саме існування у 
будь-якій формі [5; 259]. 

Нарешті Декрет 1791 р. вперше проголосив серед 
інших громадянських прав і свободу промислів [3; 98], 
таким чином було зроблено перехід на зразок англійсь-
кого від права хартій до реєстраційної процедури. Од-
нак, такий лібералізм, який не був підтриманим держа-
вним регулюванням привів до того, що у Франції одразу 
почалися численні спекуляції на тлі створення фіктив-
них компаній. На нашу думку, це нагадувало Англію 
півстоліттям тому, коли уряд був вимушений прийняти 
Акт про бульбашкові компанії 1720 р. Протягом наступ-
них 10 рр. видавалися численні акти з регулювання 
акціонерних компаній, втім системного підходу не було. 
Це пояснюється історичним реаліями Франції на межі 
18-19 ст., коли змінювалися один за одним уряди різних 
політичних напрямів. Лише за настання відносної стабі-
льності за часів Наполеона та прийняття Комерційного 
кодексу, можна говорити про системне законодавче 
врегулювання правового становище акціонерних това-
риств. В Комерційному кодексі 1908 р. акціонерна ком-
панія дістала свою звичну назву société anonyme (SA), і 
їй було відведено 18 параграфів [8, 119]. 
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На думку А.І. Каминки, роль Комерційного кодексу 
в становленні акціонерних товариств у Франції перед-
усім була в його легітимізації та початковому право-
вому закріпленні, а на створення акціонерних това-
риств потрібна була згода уряду. Тоді як такі важливі 
елементи управління акціонерним товариством як за-
гальні збори, звітність органів управління не були в 
ньому розглянуті [5; 263-264]. 

З позицій практики Комерційний кодекс Франції 
більш вдало закріпив інститут акціонерної командити, а 
саме: 1) відміна дозвільної системи створення, 2) до-
пуск акцій на пред'явника [3, 99]. Така прозорість та 
легкість "зіграла" погану роль для цього інститут, оскі-
льки вже в 1826 р. було зареєстровано близько 1100 
акціонерних командит, тоді як акціонерних компаній – 
507. Такий стан речей призвів до того, що акціонерні 
командити почали створюватися для будь-яких аван-
тюрних проектів (сумнівні патенти, виснажені родовища 
тощо) [5; 255-256].  

Згодом, на тлі нестабільної політичної ситуації у 
Франції, було розроблено кілька законопроектів, які 
пропонували реформу акціонерних товариств. Так, у 
1837 р. було розроблено проект Закону про акціонерні 
товариства, яким акціонерні товариства створювалися 
в реєстраційному порядку, але його не було прийнято, 
втім до цього було навіть поставлено питання про за-
борону акціонерної форми, настільки серйозними були 
афери з нею [8; 119]. На противагу Законопроекту 
1837 р., Закон 1856 р. забороняв створювати акціонерні 
в реєстраційному порядку, однак він залишив реєстра-
цію акціонерних командит та вперше закріпив деякі су-
часні елементи діяльності акціонерних компаній, як ви-
знання загальних зборів акціонерів вищим органом, а 
також забезпечення повної оплати статутного капіта-
лу [3; 99]. Пізніше Законом 1863 р. було запроваджено 
2 акціонерні форми: акціонерне товариство та акціоне-
рне товариство з обмеженою відповідальністю. Остан-
нє створювалося в реєстраційному порядку, а його ста-
тутний капітал обмежувався 20 млн. франків [8; 120]. 

Лише законом від 21.06.1867 р. (до нього увійшло 
більше 90% положень Закону 1863 р. [3; 100]) було по-
вністю скасовано концесійну систему, а поряд з акціо-
нерними товариствами створювалися ще і компанії зі 
змінним капіталом (société à capital variable), які були 
схожі на кооперативні товариства, які влада не хотіла 
вводити з політичних міркувань. У таких товариствах 
внески не є сталими, а приймаються постійно, як від 
колишніх, такі нових, тоді як з іншого боку долі членів за 
їх вимогою можуть бути цілком або частково повернені. 
Проте, капітал може бути зменшений такими сплатами 
лише на одну десяту свого ервинного розміру, який не 
повинен перевищувати спочатку суми в 200тис франків. 
Акції мають бути тільки іменними; їх мінімальна вартість 
визначалась в 50 франків і товариство вважалось оста-
точно заснованим після покриття однієї десятої підписно-
го капіталу [2]. І. Т. Тарасов наголошував на тому, що 
закон 1867 р. містив інформацію лише про комерційні 
акціонерні компанії, а не про цивільні [8; 122-122].  

На сьогодні основу французького законодавства про 
компанії становить Закон про комерційні товариства від 
24 липня 1966 р. [11] з конкретизацією положень Декре-
том від 23.03.1967. Проте, варто відмітити, що поло-
ження Закону 1966 р. увійшли до положення Книги 2 
нового Комерційного кодексу від 18.09.2000 [19], а сам 
Закон 1966 р. було скасовано. Так, згідно з ч. 1 ст. L210-
1 Комерційного кодексу Франції комерційний характер 
товариства визначається його формою та предметом. 
Ч.2 уточнює, що в будь-якому розумінні комерційним є 
колективні товариства (les sociétés en nom collectif), 

прості командитні товариства (les sociétés en 
commandite simple), товариства з обмеженою відпові-
дальністю (les sociétés à responsabilité limitée) та акціо-
нерні товариства (les sociétés par actions) [10]. Заува-
жимо, що ці товариства у свою чергу ще діляться на 
види, проте обсяг даної статті не дозволяє розкрити їх 
правовий статус. 

Відмітимо, що французьке корпоративне право 
вплинуло на такі країни як Бельгія, Іспанія, Італія, Туре-
ччина, колишніх французьких колоній в Африці, деяких 
Латиноамериканських країн (зокрема, Колумбія). 

Перейдемо до розгляду становлення корпоративно-
го права Німеччини. На думку В. А. Удінцева, саме в 
Німеччині торгове право набуло найбільш відособленої 
форми від інших галузей права, оскільки її економічний 
оборот не вписувався у вузькі рамки цивільного права 
античного світу [9; 69]. Іншою причиною відособлення 
торгового права було намагання з'єднати розрізненні 
німецькі землі, які не дуже охоче йшли на реформу ци-
вільного права з його важливими соціальними інститу-
тами, а от необхідні зміни в регламентації торгового 
обороту були зрозумілі як маленьким, так і великим 
князівствам. Таким чином, розроблена у Франції ідея 
об'єктивного торгового права у Німеччині мала об'єкти-
вну форму [9; 70]. 

Якщо вести мову про німецьке корпоративне право, 
то не можна не згадати про історичні передумови його 
формування зокрема та торгового права в цілому. Од-
ним з перших прообразів акціонерних компаній в Німе-
ччині були die Gesellschaft des Zcynnhandels в Мейсоні 
(кінець 15 ст.), а також Uglauer Woll und Tuchsocietat 
1726 р. Однак, на думку І.Т. Тарасова, ці товариства 
були швидше прообразом акціонерної командити,тоді 
як власне перша німецька акціонерна компанія під на-
звою Orientaliche Gesellschaft зявилася у Відні в 1719 р., 
потім слідує Гамбурзьке страхове товариство 1765 р., 
Берлінське страхове товариство від вогню 1812 р. [8; 
102-103]. Однак, на думку Камінки, до акціонерних то-
вариств можна віднести Бранденбургську Африканську 
компанію 1692 р. [5; 284] Також прообразами сучасних 
корпорацій були спілки гірничодобувних підприємств, 
перша з яких була заснована ще в 1415 р. в Леобені. Їх 
статутний капітал був поділений на кукси (прообраз 
акцій), які розподілялися між засновниками [14]. 

Навіть в період, коли діяльність акціонерних компаній 
ще не регулювалася законодавчо, статути акціонерних 
компаній в Німеччині були більш деталізовані особливо, 
що стосується внутрішніх відносин в товаристві [5; 284].  

До прийняття відомого Загального Німецького Тор-
гового Уложення 1861 р., на території сучасної Німеч-
чини діяли різні закони з регламентації діяльності акці-
онерних компаній. Так, вперше законодавчо врегульо-
вана діяльність акціонерних компаніях була в Гамбур-
зькому законі 1835 р. та Прусському законі 1839 р. про 
залізничні підприємства [8; 126]. Метою останнього бу-
ло присікання спекуляцій, які були пов'язані з бурхли-
вим ростом будівництва залізних доріг. Особливістю 
цього закону було те, що він суттєво зачіпав сферу пу-
блічного порядку, а саме була введена концесійна сис-
тема не тільки для створення залізничних компаній, але 
і для випуску акцій та облігацій, встановлене зобов'я-
зання повної сплати статутного капіталу під загрозою 
заборони видачі на руки не тільки акцій, але і інших 
документів, що їх заміняють [3; 101].  

Зазначений прусський Закон 1839 р. був прообра-
зом першого прусського Закону про акціонерні товарис-
тва 1849 р. концесійна система створення акціонерних 
товариств залишалася, однак поряд з цим, Законом 
1849 р. досить детально було прописано необхідний 
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зміст статуту, порядок його прийняття та опублікування, 
права та обов'язки правління, вводився інститут річної 
публікації звітності компанії перед правлінням. 

Відмітимо, що положення Закону 1849 р. майже по-
вністю увійшли до Загального Німецького Торгового 
Уложення 5 липня 1861р. ЗНТУ поклало початок до її 
відміни концесійної системи [8; 127]. І тільки Закон про 
акціонерні товариства 1870 р. повністю відмінив спеці-
альний урядовий дозвіл на створення акціонерних ком-
паній (окрім підприємств з будівництва залізних доріг та 
банків) [5; 300]. Більш того саме Закон 1870 р. увів дво-
рівневу систему управління (виконавчий орган та прав-
ління), яка притаманна сучасному німецькому праву 
[24; 34-35]. З інших новел Закону 1870 р. варто згадати 
такі норми: 1) по мінімальну номінальну вартість акцій; 
2) про заборону номінальної вартості акцій; 3) заборона 
викупу та погашення власних акцій; 4) відповідальність 
членів правління та ради директорів за збитку компанії 
та третім особам; 5) обов'язковість публікації річного 
балансу відповідної форми та змісту; 6) обов'язки члени 
правління повідомляти комерційний суд, який її зареєс-
трував, про загрозу її неспроможності [3; 103]. 

Зміна концесійної системи на реєстраційну не за-
ставила чекати позитивних результатів з ожвавлення 
створення акціонерних компаній. Так, в Прусії в період з 
1790-1867 р. було створено 290 акціонерних компаній, а 
лише в 1872 р. – 504. На думку І.Т. Тарасова Закон 
1870 р. був однією з причин кризи 1872 р. [8; 127], хоча 
А.І. Камінка був незгодним з нападками вбік цього За-
кону, оскільки останній лише відмінив концесійну сис-
тему, залишивши її для публічно важливого економіч-
ного сектору [5; 306] (про що ми писали вище). Наспра-
вді причиною кризи 1872 р. була франко-прусська вій-
на, в ході якої були деякі шахрайства, пов'язані з відмі-
ною концесійної системи, однак основним недоліком 
цього Закону була повна безвідповідальність засновни-
ків, які могли оплатити лише 40 % вартості акцій при 
створенні акціонерного товариства [24; 13]. 

Тому Законом 1884 р. було введено обов'язок акціо-
нера повністю сплатити свою часту при створенні това-
риства [5; 312]. Загалом, Закон 1884 р. містив багато 
норм щодо правового статусу акціонера, що складають 
основу сучасного корпоративного права. Зокрема, було 
визначено, що засновники є акціонерами (не менше) 
п'ятьох, які складають статут товариства, в якому про-
писуються їх участь [5; 313]. Також було визначені за-
гальні права акціонера: 1) право на участь у справах 
товариства; 2) право на прибуток; 3) право на участь в 
майні при ліквідації товариства [3; 108]. Також Закон 
вніс інші новели, зокрема було встановлено порядок 
відповідальності засновників, правління (виконавчого 
органу) та наглядової ради. Разом з тим мала свій роз-
виток система корпоративного управління, зокрема, 
збори акціонерів помітно виходили на першу роль, були 
більш чітко прописані права та обов'язки правління та 
наглядової ради. Вперше Законом 1884 р. була приді-
лена увага правам меншості: право на скликання зага-
льних зборів; група акціонерів, що володіла 10 % акцій 
мала право на звернення до торгового суду з вимогою 
про ревізію справ товариства; кожен акціонер мав право 
на позов до суду про визнання недійсним рішення зага-
льних зборів, правління чи наглядової ради [5; 315-317]. 

Згодом Торгове уложення Німеччини 1897 р. уві-
брало в себе положення Закону 1884 р., але ввело ще 
один орган акціонерного товариства – ревізійну комісію 
та ретельно прописало її права а обов'язки [5; 321]. 

У 20 ст. було проведено 2 великі реформи акціонер-
ного товариства – 37 та 56 р.. Законом про акціонерні 
товариства 37 р. було посилено публічний вплив на 
формування та діяльність акціонерних товариств з 
огляду а історичні події в нациській Німеччині. Зокрема, 

у ст. 70 Закону "Про акціонерні товариства", прийнятого 
в1937 р., прямо вказувалося, що правління акціонерно-
го товариства "повинно керуватисясвідомістю відпові-
дальності перед загальним благом народу і рейху" [7]. 
Разом з тим, Законом 1937 р. було вперше детально 
закріплена система концерного права. Акціонерний закон 
Німеччини від 06.09.1956 р. (зі змінами та доповненнями) 
діє по теперішній час і регулює не тільки акціонерні това-
риства, але і концерни та акціонерні командити. 

Зауважимо, що саме в Німеччині виникла одна з 
найбільш вживаних в бізнесі форм юридичної особи – 
товариство з обмеженою відповідальністю. На зустрічі 
бізнесменів Берліну в 1884 р. було вперше сформульо-
вано ідею про створення нової форми товариства, яка 
могла б задовольнити потреби середнього та малого 
бізнесу [17; 5-6]. Закон 1892 р. про товариство з обме-
женою відповідальністю. Цю форму навіть називали 
"малим акціонерним товариством" [17; 7]. Закон 1892 р. 
діє в Німеччині (зрозуміло, в нових редакціях) і до сьо-
годні. Ця унікальна юридична конструкція – продукт 
співпраці науковців, підприємців та законодавця – зго-
дом розповсюдилася в світі і є невід'ємною частиною 
корпоративного права маже всіх цивілізованих країн (за 
рідким виключенням, наприклад Англії). Зауважимо, що 
основні положення про ТОВ, які були закладені ще в 
1892 р., діють і до сьогодні: основа діяльності ТОВ – це 
обмежена відповідальність його учасників поряд з від-
сутністю випуску акцій; порядок формування статутного 
капіталу ТОВ; прийняття та виключення учасників: осо-
бливості припинення діяльності тощо. Варто зазначити, 
що остання, і найбільш масштабна реформа ТОВ в Ні-
меччині відбулася в 2008 р., з прийняттям Закону Про 
модернізацію ТОВ та боротьбою із зловживаннями [12]. 
Аналіз цієї реформи буде окремою темою наших пода-
льших наукових досліджень, тому тут лише зазначимо, 
основні напрями реформи 2008 р. Головною новелою 
реформи стало запровадження нової виду ТОВ – міні-
ТОВ (в оригіналі тексту – Підприємницьке товариство), 
яка не є особливою формою товариства, а лише видом 
ТОВ[22]. Основною відмінністю ТОВ від міні-ТОВ є фо-
рмування статутного капіталу. Навідміну від ТОВ, де 
мінімальний статутний капітал становиь 25 тис. Євро, 
для формування міні-ТОВ достатньо всього 1 євро. 
Втім, законодавець вивів чітку процедуру збільшення 
статутного капіталу міні-ТОВ до стандарту ТОD у про-
цесі своєї діяльності [20]. 

В Німеччині корпоративне право дістало назву права 
товариств, які діляться на персональні та капітальні. Го-
ловною відмінністю між ними є наявність юридичної осо-
би в акціонерних товариствах, акціонерних командитах 
та товариствах з додатковою відповідальністю, та відсу-
тність у повних та командитних товариствах [24; 1]. 

Зауважимо, що в Німеччині, на відміну від Англії, 
немає окремого закону про повні чи командитні товари-
ства, а положення про ці правові форми містяться в 
Розділі 2 Німецького торгового уложення. Відзначимо, 
що Як Франція, так і Німеччина, відчувають вплив пра-
ва Європейського Союзу, що буде предметом наших 
подальших наукових досліджень. 

Тепер зупинимося на характеристиці корпоративно-
го права країн Європи, на які найбільше вплинуло німе-
цьке корпоративне право. В Австрії, Швейцарії, Ліхтен-
штейні та Люксембургу застосовуються всі ті ж юридич-
ні форми корпорацій, що і в Німеччині. Відміна полягає 
у джерелах та деяких особливостях правового регулю-
вання. Так, в Австрії товариства регулюються 2 Книгою 
Підприємницького кодексу Австрії (в результаті рефор-
ми таку назву з 2007 р. дістав Торговий кодекс Австрії, 
основу якого складає Торгове уложення Німеччини) [23] 
та окремі Закони про Акціонерні товариства та Товари-
ство з обмеженою відповідальністю (у останнього, на-
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приклад, найбільший мінімальний статутний капітал в 
Європі – 35 тис. Євро) [18]. у Швейцарії право това-
риств регулюється Швейцарським Законом Про зобо-
в'язання (що є частиною Цивільного кодексу Швейцарії 
1911 р.) [1; 3], в якому включені положення про всі види 
товариств. В Ліхтенштейні корпоративне право регулю-
ється Законом Про товариства 1926 р, а в Люксембургу 
– Законом про акціонерні товариства та Законом про 
товариства з обмеженою відповідальністю [21]. Також 
Німецьке право суттєво вплинуло на формування япон-
ського корпоративного права. 

На кінець, коротко розглянемо джерела корпоратив-
ного права в деяких країнах Європи. В Італії і в Нідер-
ландах всі види товариств регулюються Цивільним ко-
дексом Італії 1942 р. (розділ 2) та Цивільним кодексом 
Нідерландів 1992 р. (книга 2). У Чехії – Комерційним 
кодексом 1991 р. (книга 2). В Іспанії джерелом є Коро-
лівський декрет 2010 р., що закріпив консолідований 
Закон Про компанії 2010 р (об'єднуючи Закони Про кор-
порації 1989 р., Про публічні корпорації 1988 р., та Про 
цінні папери 1995 р., а також деякі норми Комерційного 
кодексу Іспанії щодо повних та командитних товариств). 
У Польщі та Португалії прийнято кодекси з регулювання 
корпорацій – Кодекс торговельних товариств Польщі 
2000 р. та Кодекс компаній Португалії 1986 р. 

Таким чином, Німеччина та Франція є країнами, які 
найбільше вплинули на регулювання корпоративного 
права в країнах континентальної системи права. Обидві 
країни пройшли шлях становлення корпоративного 
права через прийняття спеціальних законів (у випадку 
акціонерного права та права ТОВ) та включення норм 
щодо повних та командитних товариств у відповідні 
Комерційні кодекси. Втім, на сучасному етапі суттєвою 
різницею в джерелах регулюванні є те, що новий Коме-
рційний кодекс Франції увібрав у себе положення зако-
нів про акціонерні товариства та ТОВ, тоді як в Німеч-
чині ці суб'єкти регулюються на рівні окремих законів. 
Дослідивши джерела регулювання інших країн конти-
нентальної системи права ми побачили, що вони неод-
норідні, а корпоративне право може регулюватися та-
кими актами: статті комерційного кодексу; статті циві-
льного кодексу; статті комерційного кодексу та спеціа-
льного закону; спеціальний закон; кодекс товариств. 

Подальшого наукового дослідження потребує су-
часний стан джерел корпоративного права та виокрем-
лення підходів до розуміння поняття "корпорації" в них. 
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У статті висвітлено сучасні проблеми нормативного регулювання аліментних правовідносин подружжя в Україні. 
Проведено аналіз чинного законодавства України, щодо нормативного забезпечення прав подружжя що потребує ма-
теріальної допомоги, тобто нужденного суб'єкта аліментних правовідносин. Спираючись на наукові розробки та ре-
зультати аналізу норм матеріального та процесуального права, матеріалів правозастосовної практики висунуто 
гіпотезу щодо можливості захисту майнових прав та інтересів подружжя судовим наказом.  

Ключові слова: матеріальне утримання, аліменти, суб'єкти аліментних правовідносин, подружжя, порядок стяг-
нення аліментів, судовий наказ.  

В статье освещены современные проблемы нормативного регулирования алиментных правоотношений супру-
гов в Украине. Проведен анализ действующего законодательства Украины относительно нормативного обеспече-
ния прав супруга нуждающегося в материальной помощи, нуждающегося субъекта алиментных правоотношений. 
Опираясь на научные разработки и результаты анализа норм материального и процессуального права, материалы 
правоприменительной практики выдвинута гипотеза о возможности защиты имущественных прав и интересов 
супругов судебным приказом. 

Ключевые слова: материальное содержание, алименты, субъекты алиментных правоотношений, супруги, поря-
док взыскания алиментов, судебный приказ. 

The article highlights the current problems Regulatory alimony legal marriage in Ukraine. The analysis of current legislation of 
Ukraine on legal protection of rights of spousesrequiring financial assistance, that is the subject of alimony poor relations. Leaning 
against scientific developments and results of analysis of norms of financial and judicial right, materials of judicial practice 
hypothesis is pulled out about possibility of defence of property rights and interests of the married couples by the order of court. 

Keywords: financial maintenance, alimonies, subjects of alimentary legal relationships, married couples, order of penalty of 
alimonies, order of court. 

 

Вступ. Організація Об'єднаних Націй у Загальній 
декларації прав людини [1], а також у статутах і відпові-
дних документах спеціалізованих установ, проголосила 

і погодилась з тим, що кожна людина має володіти всі-
ма зазначеними у них правами і свободами без якої б 
то не було різниці.  
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Чинна нині Конституція України [2] наповнена нор-
мами які прямо встановлюють рівність всіх осіб які пе-
ребувають на території України. Законодавець уникає 
застосування терміну "громадянин" навмисно викорис-
товує термін людина тобто будь-яка особа автоматично 
поширюючи дію норм Конституції України на всіх осіб 
які перебувають на її території на законних підставах.  

У положеннях Конституції закріплено найважливіші 
права людини, які утворюють певну систему суб'єктив-
них прав особи. Зокрема чітко зазначено, що людина, її 
життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою соціальною цінніс-
тю. (ст. 3). Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 
правах (ст. 21). Кожна людина має право на вільний 
розвиток своєї особистості (ст. 23).  

Положення Конституції визначають і статус жінки в 
суспільстві, державі: "Рівність прав жінки і чоловіка за-
безпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 
можливостей" (ст. 24).  

Потрібно окремо підкреслити і положення Конститу-
ції України які наголошують на праві кожної особи на 
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що 
включає достатнє харчування, одяг, житло, яке закріп-
лено у ст. 48.  

Встановлюють положення Конституції і загальні 
принципи регулювання сімейних відносин в Україні. Так, 
у ст. 51 зазначено: "Шлюб ґрунтується на вільній згоді 
жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і 
обов'язки у шлюбі та сім'ї". 

 Сімейний кодекс України (надалі – СК) розвиваючи 
положення Конституції України чітко встановлює, що 
регулювання сімейних відносин здійснюється з метою 
побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на 
почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги та 
підтримки (ч.2 ст.1 СК) [3]. Здійснюючи сімейні права 
учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, етнічного та со-
ціального походження, матеріального стану, місця про-
живання, за мовними та іншими ознаками (ч.5 ст. 7 СК).  

Регулюючи відносини між подружжям СК закріплює 
низку їх найважливіших прав, як особистих немайнових 
так і майнових. Зокрема, кожен з подружжя має право 
на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та 
уподобань (ст. 51 СК), право на створення умов для 
праці та відпочинку (ст. 52 СК), право на утримання у 
випадку нужденності (ч.2 ст. 75 СК), право на утриман-
ня після розірвання шлюбу (ч.2 ст. 76 СК). Забезпечу-
ється реалізація цих прав подружжя іншими нормами 
СК, зокрема закріплено обов'язок кожного з подружжя 
матеріально підтримувати один одного (ч.1 ст.75 СК), з 
метою забезпечення прав та інтересів кожного з по-
дружжя, право спільної сумісної власності подружжя 
поширено на заробітну плату, стипендію, інші доходи 
одержані одним із подружжя (ч. 2 ст. 61 СК), визначено, 
що чоловік або жінка має надавати утримання тому з 
подружжя з ким проживає дитина (ч.1 ст.86 СК, 88 СК,). 
Щодо норм Закону України "Про попередження насиль-
ства в сім'ї" то зазначений нормативний акт на сьогодні 
майже не дії, і не через вади нормативного регулюван-
ня, а через бездіяльність визначених у ньому уповно-
важених державою органів. 

Ефективно права подружжя забезпечуються зазна-
ченими нормами чинного законодавства лише у тому 
випадку якщо мова іде про міцну сім'ю, віддане по-
дружжя, про сім'ю в якій кожен з подружжя розглядає 
шлюб як спільний партнерський союз, а не встановлену 
авторитарним господарем деспотію.  

Ми маємо також розуміти, що без налагодженого 
соціально-правового механізму забезпечення прав лю-
дини як суб'єкта сімейних відносин неможливо досягти 
їх "ідеального" функціонування. Такої думки додержу-
ється і О. Сакун, яка підкреслює, що для реалізації кон-
ституційно закріплених прав і свобод людини в Україні 
необхідно мати налагоджений соціально-правовий ме-
ханізм забезпечення прав людини – систему засобів і 
чинників, що гарантують необхідні умови поваги до всіх 
основних прав і свобод людини, які є похідними від її 
гідності [4, с. 190]. Такий дієвий механізм має включати 
як механізми забезпечення реалізації прав так і механі-
зми охорони та захисту. 

Загальний аналіз судової практики та практики за-
хисту та відновлення порушених суб'єктивних прав упо-
вноваженими державою органами (орган опіки та піклу-
вання, прокуратура) дозволяє констатувати той факт, 
що в Україні і досі порушуються суб'єктивні права чле-
нів сім'ї. Нажаль, в Україні до цього часу не забезпече-
но дотримання прав найнезахищеніших членів сім'ї – 
жінок та дітей, не створено дійсно ефективних правових 
механізмів забезпечення реалізації та захисту їх прав.  

Однією із нагальних проблем на сучасному етапі 
розвитку сімейного права України яка протягом останніх 
років зазнала жахливих масштабів, а тому і потребує 
негайного усунення є проблема забезпечення достат-
нього життєвого рівня кожного члена сім'ї, особливо у 
випадках кризи шлюбних або сімейних відносин. Зазна-
чена проблема тісно перетинається з іншими, зокрема з 
проблемою дотриманням прав "нужденного" подружжя 
на його звичайному рівні життя, який існував протягом 
шлюбних відносин, незалежно від стосунків подружжя, та 
проблема насильства в сім'ї, зокрема економічного, яка 
останнім часом набула просто вражаючих масштабів.  

Актуальність зазначеної теми також зумовлена не-
обхідністю розробки механізмів охорони та своєчасного 
забезпечення прав подружжя, будь-кого з членів сім'ї, 
які забезпечують його природне існування та/або соціа-
льне буття, можливості реалізації кожним членом сім'ї 
права на достатній життєвий рівень, нужденного по-
дружжя на утримання, а також права на частку у доході 
іншого подружжя, яке згідно чинного законодавства як 
правило виникає з моменту реєстрації шлюбу та припи-
няється разом із втратою шлюбом правозгідності або у 
наслідок його розірвання. 

Останніми науковими розробками щодо забезпе-
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ки. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 114-123; 2) Стефан-
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немайнових прав фізичних осіб // Юридична Україна. – 
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приємництво, господарство і право. – 2011. – № 7 
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Зазначені роботи даючи підґрунтя для подальших 
досліджень все-таки не приділяють належної уваги пи-
танню забезпечення прав нужденного подружжя та їх 
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захисту від зловживань іншого подружжя або економіч-
ного насильства.  

Мета даної статті полягає у необхідності виявлення 
можливих шляхів удосконалення юрисдикційного захи-
сту прав подружжя, теоретичного обґрунтування необ-
хідності розширення сфери застосування наказного 
провадження. 

Досить частими є випадки коли один з подружжя 
бере на себе обов'язок по матеріальному забезпечен-
ню існування сім'ї (ми можемо його визначити як "зобо-
в'язаний" подружжя), а інший, в силу певних обставин, 
веде домашнє господарство. Вбачається, що у такій 
сім'ї той з подружжя який не має самостійного доходу 
знаходиться у стані певної залежності від іншого (його 
можна визначити як "залежного" подружжя), оскільки 
можливість реалізації ним суб'єктивних прав та інтере-
сів прямо залежне від можливості забезпечити реалі-
зацію цих прав іншим із подружжя. За певних негатив-
них обставин "залежний" подружжя може перейти у 
стан "нужденності". Не слід плутати "залежність" із 
"нужденністю" подружжя.  

"Залежність" подружжя хоча є не зовсім комфорт-
ним явищем має місце майже у кожній сім'ї на різних 
етапах її становлення та існування. Залежність по-
дружжя завжди має місце у сім'ї з одним працюючим 
подружжям, а рівно як і у сім'ї зі сталим прибутком у 
одного з подружжя, у сім'ї яка знаходиться у звичайно-
му спокійному стані. У той час як нужденність подружжя 
виникає з моменту зміни звичайного стану сім'ї з одним 
працюючим подружжям, на кризовий сімейний стан. 
Слід зазначити, що зміни звичайного стану забезпечен-
ня прав відбувається не в силу об'єктивних чинників 
(зміна розміру доходів, невиплата заробітної плати, 
втрата роботи та інш.), а в силу суб'єктивних, тобто 
таких які прямо залежні від волі працюючого "зобов'я-
заного" подружжя. До суб'єктивних чинників необхідно 
віднести умисні дії одного з подружжя спрямовані на 
створення умов за яких іншому з подружжя не буде 
забезпечуватися його звичайний рівень життя, реаліза-
ції рівних суб'єктивних сімейних прав, зловживання 
правом. І хоча положення чинного цивільного законо-
давства (ч. 3 ст. 13 ЦК України) закріплюють недопус-
тимість подібних дій, що вчиняються з наміром завдати 
шкоди іншій особі, доводиться визнавати, що вони все 
частіше мають місце у сімейних відносинах.  

Варто зробити наголос на тому, що протягом усього 
розвитку інститут зловживання знав лише 2 форми: 
зловживання правом із наміром завдати шкоди (шика-
на) та зловживання правом без наміру завдати шкоди 
[5, с. 121]. У сімейних відносинах здебільшого має місце 
саме шикана.  

Сімейний кодекс України не містить в своїх нормах 
термінів "залежне", "нужденне" та "зобов'язане" по-
дружжя. Регламентуючи права та обов'язки подружжя 
по утриманню у главі 9 СК застосовуються загально-
прийнятні, традиційні для вітчизняного сімейного права 
терміни "утримання", "аліментування", "матеріальна 
допомога". Ці терміни на сучасному етапі соціально-
економічного розвитку нашого суспільства у деяких 
випадках не у повній мірі розкривають суть відносин які 
виникають між подружжям з приводу виконання обов'я-
зку по взаємній підтримці (як матеріальній так і немате-
ріальній) утриманню тощо, закріпленого у ряді норм СК 
(ст.ст. 1, 7, 75, 76, 86, 88 СК та інші). А відтак виникає 
потреба удосконалення правової термінології. 

Як правило стан нужденності одного з подружжя ви-
никає у випадку кризи шлюбу – у наслідок фактичного 
припинення шлюбних відносин, початку процедури ро-
зірвання шлюбу, яке призводить до припинення надан-

ня йому утримання іншим подружжям, зобов'язаним 
прямою вказівкою закону або договором між подруж-
жям, у добровільному порядку.  

Згідно чинного СК подружжя вправі врегулювати сі-
мейні відносини за домовленістю – договором (ч. 2 ст. 7 
СК), укласти "Шлюбний договір" у якому визначити по-
рядок надання утримання та його розмір (ст. 99) або 
"Договір про надання утримання" (ст. 78). У випадку 
існування одного з цих договорів утримання нужденно-
го подружжя відбувається у відповідності з умовами 
даних договорів, а неналежне виконання обов'язків зо-
бов'язаного подружжя по утриманню нужденного буде 
підставою для звернення до нотаріуса за виконавчим 
написом, оскільки обидва договори у відповідності з СК 
підлягають нотаріальному посвідченню. А відтак і про-
цедура захисту у зазначених випадках є простою, зро-
зумілою, оперативною та ефективною.  

Щодо забезпечення права "нужденного" подружжя 
на утримання за відсутності одного з зазначених дого-
ворів, тобто за законом то на практиці виникають значні 
проблеми. У випадку невиконання "зобов'язаним" по-
дружжям свого обов'язку по матеріальній підтримці 
"нужденний" подружжя може звернутися за захистом 
своїх порушених прав до суду. 

Ці проблеми пов'язані як із певними вадами норм 
матеріального права так і з недостатньою модернізаці-
єю норм процесуального права. 

Результати аналізу норм матеріального права до-
зволяють стверджувати, що "залежний" подружжя у 
випадку переходу його у стан "нужденності" має право: 
1) на частину доходу який отримує "зобов'язаний" по-
дружжя; 2) на отримання утримання від "зобов'язаного" 
подружжя у добровільному або у примусовому порядку 
(аліментування); 3) на відшкодування моральної шкоди 
(у випадку порушення його права та за наявності такої 
шкоди). Розгляне їх більш детально. 

1. Право на частину доходу який отримує "зо-
бов'язаний" подружжя. Оскільки у СК зазначено, що 
майно набуте за час шлюбу належить дружині та чоло-
віку на праві спільної сумісної власності (ст. 60 СК). 
Право спільної сумісної власності поширюється на за-
робітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи одер-
жані одним із подружжя (ст. 61 СК). Вбачається, що ця 
частка буде дорівнювати половині доходу "зобов'язано-
го" подружжя, який віднесено до спільної сумісної влас-
ності, в силу прямої вказівки закону. Дружина та чоловік 
мають рівні права на володіння, користування і розпо-
рядження майном, що належить їм на праві спільної 
сумісної власності (ст. 63 СК). У разі поділу майна, що є 
об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, 
частки майна дружини та чоловіка є рівними (ч.1 ст. 70 
СК). Якщо належна "нужденному" подружжю частина 
доходу не забезпечує реалізацію його прав та інтересів 
і є меншою за прожитковий мінімум (як зазначено в ч. 4 
ст. 75 СК), він має право на стягнення з "зобов'язаного" 
подружжя ще й аліментів на свою користь. Після розі-
рвання шлюбу "нужденний" подружжя має право виклю-
чно на утримання, матеріальну допомогу – аліменти. 

2. Право на отримання утримання від "зобов'я-
заного" подружжя у добровільному або у примусо-
вому порядку (аліментування). Досить неоднозначно 
у СК регулюється питання надання утримання та взага-
лі виникнення права у "нужденного" подружжя на утри-
мання. У ч.2 ст. 75 СК зазначено, що право на утриман-
ня (аліменти) має той із подружжя, який є непрацездат-
ним, потребує матеріальної допомоги. І якщо із станом 
непрацездатності одного з подружжя все зрозуміло і це 
положення не викликає заперечень, а СК не містить 
будь-яких сум якими обмежується право на аліменти у 
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цьому випадку, то зі станом "нужденності" або як зазна-
чено в нормі у разі потреби у матеріальній допомозі не 
все так однозначно. Оскільки норма ст. 75 СК у частині 
закріплення права нужденного подружжя (ч.4 ст. 75 СК) 
входить у протиріччя з іншими нормами кодексу вста-
новлюючи безпідставне обмеження такого права. 

У 2012 році прожитковий мінімум на працездатну 
особу визначено з першого січня у розмірі 1073 грн. (ст. 
12 Закону України "Про Державний бюджет України на 
2012 рік") [6]. А відтак у випадку наявності у нужденного 
подружжя доходу у розмірі 1073 грн. на місяць він буде 
не вправі вимагати від зобов'язаного подружжя надання 
утримання. А як бути з потребами які виходять за межі 
цієї суми і які є життєво необхідними?  

У науковій літературі зазначається, що саме через 
обмеження прав однієї особи досягається свобода здій-
снення прав іншою особою [7, с. 15]. Наслідком встанов-
лення в СК обмеження права нужденного подружжя на 
аліменти на рівні прожиткового мінімуму створюються 
умови для порушення його суб'єктивних прав.  

Прив'язка до прожиткового мінімуму викликає безліч 
питань, а саме які критерії були покладені в основу при 
закріпленні такої норми? Із яких підстав було встанов-
лено обмеження права нужденного подружжя на аліме-
нти на рівні прожиткового мінімуму? Ромовська З.В. 
зазначає, що такою прив'язкою намагалися забезпечи-
ти права нужденного подружжя, оскільки і мінімальна 
зарплата і пенсія інколи була меншою за прожитковий 
мінімум [8, с. 168-170]. Однак, на сьогодні дана норма 
застаріла оскільки доходи подружжя інколи значно 
вищі прожиткового мінімуму та встановленої мініма-
льної заробітної плати, а джерела формування доходу 
сім'ї не обмежуються однією стипендією, пенсією, за-
робітною платою.  

Обмежуючи виникнення права нужденного подруж-
жя на утримання прожитковим мінімумом не тільки 
створюються перешкоди реалізації інших, належних 
йому прав закріплених у СК (право на повагу до своєї 
особистості (ст. 51), право на фізичний та духовний 
розвиток (ст. 52) та інші), а і порушуються основні 
принципи регулювання сімейних відносин, що закріпле-
ні в ч. 9 ст. 7 СК (сімейні відносини регулюються на за-
садах справедливості, добросовісності та розумності).  

Існує безліч випадків коли один з подружжя отриму-
ючи значні прибутки та контролюючі доходи сім'ї зло-
вживає своїми правами, вдається до економічного на-
сильства в сім'ї, відмовляє у наданні частини цих дохо-
дів у розпорядження іншого з подружжя ("залежного") з 
метою отримання певного впливу, домінуючого стану 
не побоюючись наслідків. Найчастіше це відбувається в 
період кризи шлюбу, коли "зобов'язаний" подружжя 
зловживає своїми правами не лише з метою доміну-
вання в відносинах, а і з метою принизити іншого з по-
дружжя, помститися йому або отримати для себе певні 
вигоди (певне майно у разі поділу майна подружжя, 
опіку над дитиною). 

Виправити зазначену ситуацію можливо шляхом 
внесення змін у чинний СК та ЦПК.  

Почати зміни матеріального права слід з СК, як з 
ключового нормативного акту. Вбачається необхідним 
змінити ч. 4 ст. 75 СК, виключивши зазначене обме-
ження на рівні прожиткового мінімуму та виклавши її в 
наступній редакції: "Один із подружжя є таким, що по-
требує матеріальної допомоги, якщо його дохід не за-
безпечує йому реалізацію своїх, усталених у шлюбі зви-
чок та уподобань, звичайний образ та ритм життя". 

3. На відшкодування моральної шкоди. У тому 
випадку якщо зобов'язаний подружжя не виконує своїх 
обов'язків щодо перерахування або передачі частини 
доходу який він отримує залежному подружжю, не ви-
конує обов'язків по утриманню в наслідок чого залеж-

ний подружжя зазнає порушення нормальних життєвих 
зв'язків. Моральна шкода настає в силу неможливості 
продовження активного громадського життя, порушення 
стосунків з оточуючими людьми або через інші негатив-
ні наслідки [9]. "Залежний" подружжя може звернутися 
до суду у порядку позовного провадження з вимогою 
відшкодувати йому моральну шкоду яку він зазнав. 

Щодо процесуальної сторони даного питання то за-
хист права на утримання та права на частину доходу 
"зобов'язаного" подружжя до припинення шлюбу, відбу-
вається у судовому порядку. Результати аналізу чинної 
процедури підтверджують її недосконалість, неможли-
вість оперативно забезпечувати захист та відновлення 
зазначених суб'єктивних прав. Такої думки притриму-
ється і Д.А. Петренко, який наголошує, що: "В останні 
роки навіть людина, яка не пов'язана з юридичною 
професією, не могла не чути про проблему так званих 
процесуальних диверсій в цивільному судочинстві…..Як 
показує практика, проблема навмисного затягування 
судового процесу окремими його учасниками стала 
звичайним явищем недосконалості українського судо-
чинства….На жаль, непоодинокими є випадки, коли 
цивільні справи в судах першої інстанції розглядаються 
роками, у середньому тривалість розгляду справи ста-
новить від 1 до 3 років." [10, ст. 319, 320], порушуючи 
головні принципи забезпечення реалізації прав суб'єктів 
сімейних відносин – повноту та своєчасність.  

Чинним ЦПК України визначено, що цивільні справи 
у судах розглядаються в порядку позовного, наказного 
та окремого провадження [11]. Щодо справ про стяг-
нення аліментів то вони як правило розглядаються у 
позовному порядку, єдиним виключенням є стягнення 
тридцяти відсотків прожиткового мінімуму доходів гро-
мадян на дитину (п. 4 ч. 1 ст. 96 ЦПК) які розглядаються 
у наказному провадженні.  

Розгляд цивільних справ про стягнення аліментів на 
неповнолітню дитину за спрощеною процедурою не є 
новим для нашого законодавства. Спрощений порядок 
для справ такої категорії було введено ще Указом Пре-
зидії Верховної Ради Української РСР від 1 березня 
1985 р. № 8520-X [12]. Законодавець, враховуючи до-
свід застосування судового наказу у вітчизняному зако-
нодавстві, зарубіжних країн, керувався необхідністю 
спростити процедуру розгляду певних справ, що не 
відрізняються складністю, з метою оперативного захис-
ту прав та охоронюваних інтересів особи, зменшення 
навантаження на суддів [13]. Слід зазначити, що Інсти-
тут наказного провадження відповідає міжнародним 
принципам здійснення справедливого та ефективного 
правосуддя і забезпечення прав людини [14]. 

Все вище зазначене свідчить про необхідність роз-
робки та впровадження нових процедур забезпечення 
охорони прав нужденного подружжя, забезпечення їх 
відновлення. Щодо необхідності створення нової сис-
теми стягнення аліментів зазначив і Прем'єр-міністр 
України Микола Азаров. "Треба змінювати систему стя-
гнення аліментів….Ми доручимо фахівцям надзвичайно 
серйозно розібратися у цій справі" [15]. 

Удосконалити процедуру примусового стягнення 
утримання (аліментів) на нужденного подружжя можна 
шляхом поширення на ці відносини спрощеної проце-
дури розгляду цивільних справ. Закріпивши у цивільно-
му процесуальному кодексі України право нужденного 
подружжя на захист своїх безспірних прав шляхом зве-
рнення до суду з метою отримання судового наказу.  

Наказне провадження, як і позовне, має на меті ви-
рішення правового спору, що виник між сторонами ма-
теріальних правовідносин. Проте, на відміну від позов-
ного провадження, наказне провадження вирішує такий 
конфлікт у спрощеній формі – з метою процесуальної 
економії та пришвидшення здійснення реального судо-
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вого захисту суб'єктивних прав учасників матеріальних 
правовідносин [11]. 

Задля цього закон зазначає, що судовий наказ, крім 
того, що є особливою формою судового рішення, має, 
одночасно, силу виконавчого документа, що підлягає 
виконанню за правилами, встановленими для виконан-
ня судових рішень у порядку передбаченому законом 
(ч. 2 ст. 95 ЦПК) [16]. 

Необхідно також зазначити, що введення спрощеної 
судової процедури стягнення аліментів на нужденного 
подружжя створить і певну альтернативу, що неодмінно 
вплине на якість правозахисної діяльності суду. І у цьо-
му питанні слід погодитися з позицією Штефан О., яка 
вірно зазначає, що : "стягувач має право навіть при 
наявності всіх необхідних умов для видачі судового 
наказу звернутися до суду не в порядку спрощеної про-
цедури, а зі звичайною позовною заявою. У такому ви-
падку суд не може відмовити йому в прийнятті позову з 
тих підстав, що його вимоги можуть бути вирішені шля-
хом подачі заяви про видачу судового наказу [17]. 

Судовий наказ може бути видано у випадку нужден-
ності подружжя на будь-якому етапі, як до початку роз-
гляду судом справи про стягнення аліментів у позовно-
му провадженні так і підчас з метою своєчасного забез-
печення прав та інтересів нужденного подружжя.  

Як вбачається звернення нужденного подружжя мо-
жливо буде розглядати у наказному впровадженні у 
двох випадках: 

1. У випадку звернення стягнення на частину без-
спірного доходу "зобов'язаного" подружжя, за умови 
отримання останнім стабільного розміру заробітної 
плати або у випадку наявності документів, що підтвер-
джують обсяг його доходів (звіт до податкової, декла-
рація про доходи тощо). Для цього "нужденний" по-
дружжя має подати суду документи які підтверджують 
право вимоги (Свідоцтво про реєстрацію шлюбу, довід-
ку про місце роботи зобов'язаного подружжя, довідки 
про розмір його доходу або заробітної плати). У випад-
ку відсутності у "зобов'язаного" подружжя постійного 
заробітку розгляд питання про звернення стягнення на 
частину доходу "зобов'язаного" подружжя має розгля-
датися у позовному провадженні у зв'язку із неможливі-
стю встановити у безспірному порядку розмір доходу. 

2. У випадку стягнення аліментів на нужденного 
подружжя (Свідоцтво про реєстрацію шлюбу, довідку 
про місце роботи "зобов'язаного" подружжя або/та до-
відку про розмір його доходу або заробітної плати. До-
кумент, що підтверджує факт "нужденності").  

На сьогодні, розгляд цивільних справ такої категорії 
у наказному провадженні неможливий через пряму за-
борону яка міститься в ЦПК України. У ст. 96 ЦПК міс-
титься вичерпний перелік вимог які можуть розглядати-
ся у наказному провадженні. Суд відмовить навіть у 
прийнятті заяви про видачу судового наказу якщо заяв-
ником буде заявлено вимогу не передбачену ст. 96 
ЦПК на підставі ч. З ст. 100 ЦПК. 

Для створення можливості розгляду справ зазначе-
ної категорії у спрощеному порядку, необхідно внести 
лише незначні зміни в чинний ЦПК, закріпивши окре-
мими пунктами частини 1 ст. 96 ЦПК право "нужденно-
го" подружжя звертатися до суду за захистом суб'єкти-
вних прав із заявою про видачу судового наказу.  

Викласти пункти частини 1 ст. 96 ЦПК України необ-
хідно у наступній редакції: "заявлено вимогу про прису-
дження аліментів на подружжя, який потребує мате-
ріальної допомоги в розмірі прожиткового мінімуму 
доходів громадян затвердженого для відповідної ка-
тегорії осіб за умови що на момент звернення інший з 
подружжя може її надавати" та інший пункт "заявлено 

вимогу про стягнення частини доходу (заробітної 
плати) працюючого подружжя у розмірі 50 % на ко-
ристь подружжя який потребує матеріальної допомо-
ги, за умови що на момент звернення шлюб є право-
згідний, не визнаний недійсним за рішенням суду".  

Не погоджуючись із позицією законодавця щодо 
встановлення обмеження на рівні матеріального права 
необхідно погодитись із тим, що на рівні процесуально-
го права вони мають бути. Виходячи з завдань наказно-
го провадження та його принципів У ЦПК необхідно 
встановити обмеження, зазначивши, що судовий наказ 
може бути видано у разі якщо заявлено вимогу про 
присудження аліментів на нужденного подружжя у роз-
мірі прожиткового мінімуму, оскільки право особи на 
забезпечення мінімальних потреб гарантовано чинним 
законодавством. Всі вимоги які перевищують цю суму 
мають розглядатися у позовному провадженні.  

Так само необхідно чітко виписати норму щодо стя-
гнення частини доходу "зобов'язаного" подружжя об-
меживши розгляд у наказному провадженні на рівні 
50% беззаперечного доходу. 

Запропоновані у даній статі зміни до чинного зако-
нодавства у своєму поєднанні дозволять створити ефе-
ктивний механізм оперативного захисту прав "нужден-
ного" подружжя з урахування рівня суспільних відносин, 
на європейському рівні. 
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СПЕЦИФІКА СУДОВОГО ЗАХИСТУ ІНВЕСТОРІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

 
У статті досліджуються особливості судового захисту прав та інтересів учасників сфери інвестування у жит-

лове будівництво, досліджуються окремі способи захисту суб'єктивних прав, надаються пропозиції по удосконален-
ню чинного законодавства у сфері фінансування житлового будівництва. 

Ключові слова: інвестування житлового будівництва, фонд фінансування будівництва; фонд операцій з нерухомі-
стю, захист прав, визнання права, відшкодування збитків, компенсація моральної шкоди. 

В статье исследуются особенности судебной защиты прав и интересов участников сферы инвестирования в жи-
лищное строительство, исследуются отдельные способы защиты субъективных прав, формируются предложения 
по усовершенствованию действующего законодательства в сфере финансирования жилищного строительства. 

Ключевые слова: инвестирование жилищного строительства, фонд финансирования строительства; фонд опе-
раций с недвижимостью, защита прав, признание права, возмещение убытков, компенсация морального вреда.  

The nature of judicial protection of rights and interests of participants in the area of investment in housing construction and 
different ways of protection rights and interests are considered, propositions of improvement legislation in the sphere of housing 
financing are generated. 

Key words: housing investment, fund of construction financing, fund of operations with the real estate, rights protection, 
rights recognition, damages compensation, compensation moral damages.  

 
Права та інтереси суб'єктів цивільно-правових від-

носин, у тому числі права та інтереси учасників сфери 
житлового будівництва, підлягають гарантованому за-
конодавством, захисту. Право на захист належить до 
основних прав людина та гарантується Конституцією 
України. Відповідно до ст. 55 Основного Закону кожний 
має право будь-якими не забороненими законом засо-
бами захищати свої права і свободи від порушень і про-
типравних посягань (ч.5 ст.55) [1]. Дана конституційна 
норма у межах ЦК України [2] деталізується у нормах 
Глави 3 Кодексу ("Захист цивільних прав та інтересів"). 
ЦК України гарантує право кожної особи на захист сво-
го цивільного права у разі його порушення, невизнання 
чи оспорювання. Обов'язок по захисту цивільних прав 
покладається на суд, Президента України, органи дер-
жавної влади, органи влади Автономної Республіки 
Крим, органи місцевого самоврядування, нотаріусів та 
здійснюється способами, визначеними у ст.16 ЦК Укра-
їни, встановлені законом чи договором.  

Захист цивільних прав та інтересів учасників відносин 
інвестування у будівництво житла забезпечується шля-
хом застосування встановлених законодавством спосо-
бів захисту, тобто тих матеріально-правових заходів, за 
допомогою яких здійснюється поновлення порушених 
прав та примусовий вплив на правопорушника.  

Незважаючи на важливість даної тематики для сфе-
ри юридичної доктрини та практики, представниками 
цивілістичної науки розглядалися лише окремі аспекти 
захисту прав учасників механізмів фінансування житло-
вого будівництва. Теоретичною та методологічною ба-
зою публікації стали наукові роботи відомих вчених та 
практиків: М.К.Галянтича, О.В.Дзери, Н.О. Доценко-
Белоус, Н.В.Дроздової, Н.С.Кузнєцової, Р.А. Майданика.  

Серед учасників сфери житлового будівництва чи не 
найбільш незахищеним є установник управління май-
ном. Являючись ініціатором впровадження механізмів 
ФФБ та ФОН, правовий статус даного суб'єкта вимагає 
окремого розгляду, насамперед, з позиції захисту його 
прав та інтересів. Необхідність забезпечення надійного 
захисту суб'єктивних прав установника зумовлюється 
також особливою метою створення механізмів фінансу-
вання будівництва – задоволення потреб у житлових 
приміщеннях та одержання додаткового доходу. Вод-
ночас, проблема захисту його прав не лише не виріше-
на у законодавстві, а й у сфері практичної площини 
спостерігається ущемлення прав установника управ-
ління з боку інших учасників механізмів інвестування.  

Судовий захист передбачає значний діапазон спо-
собів захисту порушеного суб'єктивного права, встано-
влених ст.16 ЦК України. Водночас, слід наголосити, 

що судовий захист цивільного права та інтересу не об-
межується лише зазначеними у ст.16 способами. Суд 
може захистити цивільне право або інтерес іншим спо-
собом, що встановлений договором чи законом.  

Слід підкреслити, що наразі в Україні формується 
практика судового розгляду справ щодо порушення прав 
інвесторів у зв'язку із реалізацією механізмів, передба-
чених Законом. Водночас, її аналіз засвідчує неоднозна-
чність судових рішень щодо захисту прав інвесторів.  

При обранні способів захисту слід враховувати, по-
перше, норми діючого законодавства (ЦК України та 
Закону України від 19 червня 2003 р. "Про фінансово-
кредитні механізми і управління майном при будівництві 
житла та операціях з нерухомістю" (далі – Закон або 
Закон "Про фінансово-кредитні механізми…")) [3; 4]. 
Зокрема, відповідно до ст. 18 Закону управитель у разі 
виявлення ним ризику порушень умов договору має 
право припинити фінансування будівництва, вимагати 
розірвання договору, повернення забудовником усіх 
спрямованих на фінансування будівництва цього об'єк-
та коштів, відшкодування заподіяних забудовником 
збитків, а також здійснювати інші заходи визначені За-
коном щодо виконання забудовником своїх зобов'язань 
за договором. У цьому випадку способами судового 
захисту є припинення правовідносин, відновлення ста-
новища, яке існувало до порушення права та відшкоду-
вання заподіяної правопорушенням шкоди.  

Водночас, слід наголосити про відсутність у Законі 
безпосередніх положень, які б визначали можливості 
судового захисту прав учасників відносин фінансово-
кредитних механізмів у випадку вчинення порушень 
іншими суб'єктами даних відносин, а ті його положення, 
які стосуються цивільно-правового захисту присвячені, 
насамперед, лише захисту прав управителя. Такий стан 
справ негативно впливає на рівень правового захисту 
установників управління та інших суб'єктів відносин 
інвестування. Більш такого, за умов відсутності фіксації 
у договорі підстав та способів судового захисту, у випа-
дку порушення чи оспорювання їх прав, можливості 
впливу установника на сумлінне виконання своїх обо-
в'язків управителями та забудовниками є мінімальними. 
Наприклад, наразі установник, позбавлений у силу від-
сутності безпосередніх договірних відносин із забудов-
ником можливості відшкодування збитків у зв'язку з 
простроченням введення об'єкта в експлуатацію. Звер-
нення з подібною вимогою до управителя також може 
не призвести до позитивного результату, навіть у разі, 
якщо останній своєчасно перераховував грошові кошти 
на спорудження об'єкта. За цих умов лише фіксація у 
Законі подібного права установника управління може 
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гарантувати забезпечення його інтересів в одержанні 
житлових приміщень.  

Фіксація подібних положень значно розширює пере-
лік захисних можливостей особи та полегшує процеду-
ру судового розгляду справи. Закріплення системи спо-
собів судового захисту порушених прав в окремому 
розділі Закону "Про фінансово-кредитні механізми…" 
створило б правове підґрунтя для гарантування прав 
учасників відносин інвестування, полегшило б процеду-
ру доказування та судового розгляду справ про пору-
шення законодавства у сфері житлового будівництва.  

По-друге, способи захисту порушених прав можуть 
бути безпосередньо визначені у договорі (зокрема, у 
договорі між установником управління та управителем 
про участь у ФФБ та у договорі між управителем та за-
будовником щодо організації спорудження об'єкта буді-
вництва). Проте беручи до уваги, що умови подібних 
договорів формуються управителем як зразкові чи у 
вигляді договорів приєднання (насамперед, договір про 
участь у ФФБ), слід констатувати фактичну відсутність 
положень про способи захисту прав установників та за-
будовників у таких договірних зобов'язаннях, а отже мо-
жливість використання способів, встановлених у догово-
рах, для захисту прав учасників відносин інвестування 
житлового будівництва є достатньо незначною. Тому для 
захисту прав та інтересів суб'єктів системи фінансових 
механізмів при будівництві житла та операціях з нерухо-
містю більш важливе значення відіграє застосування, 
встановлених законодавством способів захисту.  

По-третє, використання конкретних способів судово-
го захисту залежить від специфіки порушеного чи оспо-
рюваного права та характеру правопорушення. Зокре-
ма, у випадку порушення умов договору, що не призве-
ло до заподіяння шкоди способом захисту буде приму-
сове виконання обов'язку (наприклад, якщо управитель 
не перераховує грошові кошти, одержані за рахунок 
системи ФФБ для спорудження об'єкта, до нього може 
бути пред'явлений позов установника щодо виконання 
умов договору про участь у ФФБ). У разі, якщо має місце 
заподіяння у результаті правопорушення шкоди, спосо-
бом судового захисту буде припинення дій, що порушу-
ють право та відшкодування заподіяних збитків (напри-
клад, якщо кошти отримані в управління витрачаються 
управителем на інші цілі, не пов'язані з будівництвом 
житла, то установник вправ вимагати припинення подіб-
ної діяльності та відшкодування заподіяних збитків). 

Таким чином, слід вказати про неможливість фікса-
ції чіткого переліку "універсальних" способів захисту 
порушених прав, що можуть застосовуватися управо-
моченою особою при будь-яких правопорушеннях у 
сфері інвестування у житлове будівництво. Конкретний 
спосіб судового захисту буде визначитися у кожному 
окремому випадку та залежатиме від характеру пору-
шеного права, виду правопорушення, наявності зако-
нодавчих або договірних підстав для застосування пра-
вового захисту. Наразі, у зв'язку з відсутністю закріп-
лення способів захисту у нормах Закону, захисні мож-
ливості установника управління у разі невиконання чи 
неналежного виконання управителем чи забудовником 
своїх обов'язків є достатньо незначними.  

Найбільш ефективними, на нашу думку, способами су-
дового захисту цивільного права та інтересу у сфері відно-
син фінансування житлового будівництва можуть бути: 

1. Визнання права. Цей спосіб захисту застосову-
ється у разі спору між суб'єктами цивільного права з 
приводу наявності чи відсутності правовідносин між 
сторонами і відповідно наявності чи відсутності цивіль-
ного права та цивільного обов'язку. Визнання права у 
межах системи механізмів фінансування житлового 

будівництва, насамперед, доцільно застосувати для 
захисту прав установника управління майном. Він може 
пред'явити позов до управителя або забудовника про 
визнання за ним права власності на збудоване за його 
кошти житлове приміщення. При цьому у разі пред'яв-
лення позову до одного суб'єкта (управителя або забу-
довника), останній зобов'язаний залучити до участі у 
справі іншу сторону договору про організацію спору-
дження об'єкта будівництва. Управитель або забудов-
ник повинні взяти участь у справі на стороні відповіда-
ча. У такому випадку вони виступають співвідповідача-
ми перед установником управління та мають нести со-
лідарну відповідальність за, встановлені у судовому 
порядку, порушення прав інвестора.  

Даний спосіб захисту може застосовуватися, зокре-
ма, у випадку повної сплати довірителем коштів за су-
мами та строками відповідно до, передбаченого дого-
вором про участь у ФФБ, порядку передачі довірителем 
коштів в управління, який конкретизується графіком 
внесення довірителем до ФФБ коштів. На нашу думку, 
виконання цього обов'язку довірителем має бути голо-
вним чинником визнання за ним права власності на 
житлове приміщення. Водночас, як засвідчує договірна 
практика правовідносин між довірителем та управите-
лем, виконання усіх обов'язків по сплаті обумовлених 
платежів (у тому числі і винагород банку) не свідчить 
про безумовне набуття довірителем права власності на 
житло. На останнього також покладається виконання 
певних додаткових обов'язків (наприклад, після вве-
дення об'єкта будівництва в експлуатацію та здійснення 
остаточних розрахунків він має "оформити в приміщенні 
банку нотаріально посвідчену довіреність на замов-
лення та отримання документів про право власності 
на квартиру у відповідних службах міста". Водночас, 
будь-яких термінів для отримання представником за-
значених документів, та відповідальність за їх не-
отримання договором не передбачено. Проте, неза-
лежно від виконання зазначених дій представником, 
право власності на збудоване житло має бути визнане 
за довірителем, у тому числі шляхом пред'явлення 
відповідної позовної вимоги до суду. 

Вимога у визнанні права може зумовлюватися також 
діями чи бездіяльністю забудовника. Зокрема, у випад-
ках набуття права власності на проінвестоване житло 
довірителем, якщо введення об'єкта будівництва в екс-
плуатацію забудовником затягується або взагалі не від-
бувається. Дана проблема особливо загострюється у 
зв'язку з тим, що інвестор не перебуває у договірних від-
носинах із забудовником, що передбачено положеннями 
Закону "Про фінансово-кредитні механізми…". Тому за 
змістом Закону довіритель не може пред'явити відповід-
них вимог до забудовника. Водночас, відповідно до ст. 
19 Закону, довіритель, який повністю проінвестував жит-
лове приміщення отримує в управителя ФФБ довідку за 
встановленою формою в обмін на свідоцтво про участь у 
ФФБ. Довідка є документом, що підтверджує право дові-
рителя на отримання у власність закріпленого за ним 
об'єкта інвестування. Таку довідку довіритель надає за-
будовнику для подальшого оформлення права власності 
на закріплений за ним об'єкт інвестування.  

Виходячи з наведеного, вважаємо, що довіритель, 
право на житлове приміщення якого підтверджується 
зазначеною довідкою, у разі несвоєчасного введення 
об'єкта будівництва в експлуатацію, має право зверну-
тися до суду з позовом про визнання права власності 
до забудовника та управителя, які будуть виступати 
співвідповідачами у такому процесі.  

2. Визнання правочину недійсним – це спосіб захис-
ту, який застосовується у разі укладення оспорюваного 
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правочину. У межах механізмів інвестування у житлове 
будівництво, визнання правочину недійсним може ви-
користовуватися для пред'явлення вимоги про недійс-
ність договору про участь у ФФБ чи договору про ор-
ганізацію спорудження об'єкта будівництва, якщо 
укладена угода порушує права довірителя на отри-
мання у власність житлового приміщення чи встанов-
лює додаткові обов'язки забудовника, що суперечать 
діючому законодавству. 

3. Припинення дії, яка порушує право, як спосіб за-
хисту, полягає у припиненні триваючого цивільного 
правопорушення, яке продовжує існувати і впливати на 
суб'єктивні права, свободи та законні інтереси особи. У 
сфері досліджуваної тематики даний спосіб захисту 
може застосовуватися, наприклад, з метою припинення 
дій управителя чи забудовника по витраченню коштів 
ФФБ на інші цілі, ніж будівництво обумовленого житло-
вого будинку чи з метою припинення дій управителя 
або забудовника по передачі житлового приміщення, 
закріпленого за довірителем іншій особі тощо.  

4. Відновлення становища, яке існувало до пору-
шення, має місце у випадку, коли визнання факту по-
рушення суб'єктивного права та притягнення винного 
до відповідальності недостатньо, а необхідно поновити 
порушене право у повному обсязі. Такий спосіб захисту 
у межах системи інвестування у житлове будівництво 
може застосовуватися, наприклад, у разі відчуження 
забудовником чи управителем третій особі житлового 
приміщення, попередньо закріпленого за довірителем. У 
такому випадку недостатньо лише припинити дії, що по-
рушують право, необхідно поновити права первинного 
довірителя на закріплене та проінвестоване ним житло. 

5. Примусове виконання обов'язку – "спосіб захисту 
цивільного права, який випливає із загального принци-
пу повного та належного виконання зобов'язання" [5, 
с.30]. Цей спосіб полягає у покладенні обов'язку вчини-
ти дію або утриматися від дії, незалежно від застосу-
вання до правопорушника інших заходів впливу (від-
шкодування збитків чи моральної шкоди, накладення 
штрафу тощо). Як спосіб захисту учасників сфери фі-
нансування житлового будівництва примусове виконан-
ня може застосовуватися для забезпечення здійснення 
своїх обов'язків, передбачених договором про участь у 
ФФБ, про організацію спорудження житлового будинку 
тощо. У цьому випадку до сторони, яка ухиляється від 
виконання свого зобов'язання може бути пред'явлений 
позов про забезпечення його виконання у примусово-
му порядку. Наприклад, у разі якщо забудовник після 
спорудження будівлі не передає право власності на 
відповідні житлові приміщення, профінансовані за ра-
хунок системи ФФБ, до нього може бути пред'явлений 
позов управителем, як стороною укладеного договору 
про спорудження житла, про введення будівлі в екс-
плуатацію та передачу права власності на житлові 
приміщення довірителям. 

6. Припинення чи зміна правовідносин – це способи 
захисту, які полягають у припиненні чи трансформації 
одних правовідносин в інші, переростання одного обо-
в'язку в інший, покладенні на боржника нового обов'яз-
ку. У контексті механізмів фінансування житлового бу-
дівництва до них можна віднести позови про зміну чи 
припинення існуючих договірних відносин. Наприклад, 
позов про розірвання договору про участь у ФФБ, дого-
вору про спорудження об'єкту будівництва тощо. Дові-
ритель чи забудовник, який вважає, що умови укладе-
ного ним договору є занадто обтяжливими та такими, 
що не відповідають чинному законодавству, може 
пред'явити позов до управителя про зміну чи виклю-
чення окремих умов договору.  

7. Відшкодування збитків та інші способи відшкоду-
вання майнової шкоди, як правило, мають місце у разі 
наявності складу цивільного правопорушення, який 
включає в себе протиправну поведінку правопорушника, 
наявність негативних наслідків (шкоди), причинний зв'я-
зок між протиправною поведінкою і наслідками та вину 
заподіювача. При цьому, враховуючи, що наявність вини 
у цивільному праві презюмується, то на практиці для 
застосування даного способу судового захисту слід до-
вести наявність протиправної поведінки та шкоду, запо-
діяну в її результаті. Відшкодування збитків є одним із 
найпоширеніших способів цивільно-правового захисту, 
що застосовується разом з відновленням порушеного 
права чи у разі його неможливості – для компенсації по-
несених матеріальних втрат потерпілої особи.  

Крім стягнення збитків, у зв'язку з невиконанням чи 
неналежним виконанням договірного зобов'язання, у 
сфері механізму ФФБ, даний спосіб захисту може вира-
зитися також у формі стягнення неустойки у вигляді 
пені та трьох відсотків річних, наприклад, за невиконан-
ня обов'язку управителя по вчасному спорудженню та 
введенню в експлуатацію житлових приміщень, за не-
виплату наданих в управління коштів у разі виходу 
установника управління з ФФБ тощо. Підставою для 
такого висновку є положення ч. 2 ст. 625 ЦК України, 
відповідно до якої боржник, який прострочив виконан-
ня грошового зобов'язання зобов'язаний сплатити су-
му боргу з урахуванням встановленого індексу інфля-
ції за час прострочення, а також три відсотки річних 
від простроченої суми.  

8. У зв'язку з тим, що відносини, які виникають у 
сфері житлового будівництва мають достатньо важливе 
значення для особи довірителя, то будь-які факти не-
виконання чи неналежного виконання своїх обов'язків 
іншими учасниками механізмів фінансування будівниц-
тва можуть мати наслідком заподіяння значних душев-
них страждань фізичній особі. Тому у межах досліджу-
ваної проблематики можна прогнозувати широке засто-
сування, поряд з відшкодуванням збитків, такого спосо-
бу захисту як компенсація моральної шкоди. 

Судовий захист у формі компенсації моральної 
шкоди застосовується, у тому числі, у разі заподіяння 
душевних страждань, яких зазнала фізична особа у 
зв'язку зі знищенням чи пошкодженням її майна. Не-
зважаючи на те, що у сфері правової науки та судової 
практики протягом тривалого часу визначається право 
юридичної особи на відшкодування моральної шкоди, 
вважаємо, що у межах механізмів інвестування житло-
вого будівництва право на компенсацію такої шкоди 
має бути забезпечене, насамперед, для фізичної особи 
– довірителя, який у зв'язку з невиконанням чи ненале-
жним виконанням своїх обов'язків управителем та за-
будовником, як правило, зазнає значних душевних 
страждань. У такому випадку йому має бути відшкодо-
вана заподіяна моральна шкода, розмір якої може не 
співпадати, а інколи і перевищувати суму заподіяних 
збитків. У зв'язку з наведеним, слід наголосити на не-
прийнятність судової практики щодо частої відмови у 
задоволенні позову про компенсацію моральної шкоди 
у зв'язку з її недоведеністю, чи її присудження у міні-
мальному розмірі. 

Варто підкреслити, що можливий спектр цивільно-
правових способів судового захисту порушених прав 
учасників сфери житлового будівництва не обмежуєть-
ся зазначеними вище варіантами. За змістом ст. 16 ЦК 
України суд для захисту порушеного чи оспорюваного 
цивільного права та інтересу може застосувати також 
інші незаборонені законом чи передбачені договором 
способи правового захисту. 
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Таким чином, проведений аналіз основних судових 
способів цивільно-правового захисту порушеного су-
б'єктивного права свідчить про наявність широкого діа-
пазону захисних варіантів учасників сфери фінансуван-
ня житлового будівництва.  

Захисні можливості особи нерозривно пов'язані та 
зумовлюються специфікою порушеного чи оспорювано-
го суб'єктивного цивільного права та обмежуються по-
ложеннями діючого законодавства, нормами договору, 
залежать від характеру порушеного права, виду та ха-
рактеру вчиненого правопорушення, тому не можуть 
бути визначені "універсальні" способи захисту поруше-
них прав, що підлягають застосовуванню управомоче-
ною особою при будь-яких правопорушеннях у сфері 
інвестування у житлове будівництво. 

Для захисту прав та інтересів суб'єктів системи фі-
нансових механізмів при будівництві житла та операці-
ях з нерухомістю суттєве значення має використання, 
встановлених законодавством, способів захисту. Проте, 
у Законі "Про фінансово-кредитні механізми…" відсутні 
норми щодо судового захисту прав установників управ-
ління, що має наслідком мінімізацію його захисних мо-
жливостей. Закріплення системи способів судового за-
хисту порушених прав в окремому розділі Закону "Про 
фінансово-кредитні механізми…", на нашу думку, ство-
рило б правове підґрунтя для гарантування прав учас-
ників відносин інвестування, полегшило б процедуру 
судового розгляду справ про порушення законодавства 
у сфері житлового будівництва.  

У межах механізмів житлового інвестування, у силу 
специфіки об'єктно-суб'єктного складу даних відносин, 
предмету та характеру правопорушень, використання 
окремих способів є більш ефективним для захисту по-
рушених суб'єктивних цивільних прав. У свою чергу, 
ймовірність застосування інших варіантів судового за-
хисту є достатньо мінімальною (наприклад, визнання 
незаконними рішення, дії чи бездіяльності органу дер-
жавної влади, органу влади АР Крим або органу місце-
вого самоврядування).  

Враховуючи, що основною метою інвестування у 
житлове будівництво є одержання житлових приміщень 

за рахунок вкладених грошових коштів, то основний 
інтерес інвестора буде пов'язуватися з вимогою щодо 
отримання профінансованого житла. У зв'язку з зазна-
ченим, у разі невиконання управителем або забудовни-
ком своїх обов'язків щодо спрямування коштів на будів-
ництво та/або зведення житлового будинку, способом 
захисту прав інвестора буде пред'явлення цивільно-
правової вимоги про примусове виконання іншими уча-
сниками відносин інвестування своїх обов'язків у натурі. 
Як засвідчує практика, інвестори, які вклали грошові 
кошти в будівництво більше зацікавленні в отриманні 
житлових приміщень, ніж в поверненні своїх інвестицій. 
Протягом періоду будівництва вартість житла може 
суттєво зрости, а тому повернута сума, внаслідок неви-
конання обов'язків по зведенню об'єкта, може бути не-
достатньою для придбання нового житлового примі-
щення. Тому не випадково, що інвестор зацікавлений, 
передусім, в отриманні очікуваного житла, ніж у повер-
ненні вкладених ним коштів.  

Таким чином, пріоритетним способом судового за-
хисту цивільних прав у сфері житлового будівництва, на 
наш погляд, є позов про примусове виконання обов'язку 
у натурі, поєднаний з вимогою про відшкодування збит-
ків чи (та) компенсацією моральної шкоди. Зазначений 
спосіб, насамперед, може застосовуватися для захисту 
порушеного суб'єктивного права установника управлін-
ня. Лише у випадку неможливості примусового вико-
нання управителем або забудовником свого обов'язку, 
способом судового захисту можуть бути інші вимоги, 
встановлені цивільним законодавством.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ  

ОРГАНАМИ ТА ТКАНИНАМИ ЛЮДИНИ 
 
Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань системи заходів запобігання 

злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини.  
Ключові слова: запобігання злочинам, трансплантація, органи та тканини людини. 

Статья посвящена обобщенным результатам исследования теоретических вопросов системы мер предупреж-
дения преступлений в сфере трансплантации органов или тканей человека. 

Ключевые слова: предупреждение преступлений, трансплантация, органы и ткани человека. 

The article deals with the generalized results of theoretical issues related to crime prevention measures in the field of 
transplantation of organs or tissues. 

Keywords: crime prevention, transplantation, organs and human tissue. 
 
В сучасних умовах особливої актуальності набуває 

діяльність з формування системи заходів запобігання 
злочинів в трансплантології, що зумовлено високим 
ступенем їх суспільної небезпеки. Запобігання злочин-
ності є різновидом суспільної соціально-профілактичної 
діяльності, функціональний зміст та мета якої полягає у 
перешкоджанні дії детермінантів злочинності та її про-
явів, передусім причин і умов останніх через обмежен-
ня, нейтралізацію, а за можливістю – усунення їх дії [1, 
с.318-319; с. 324].  

Теоретична основа дослідження представлена нау-
ковими працями вітчизняних авторів В.О. Глушкова, 
С.В. Гринчака, О.В. Сапронова, Г.В. Чеботарьової, а 

також російських криміналістів О.А. Кустової, Н.В. Пав-
лової, Т.О. Фабрики, О.С. Якименко. Деякі кримінологічні 
аспекти торгівлі органами людини знайшли відображен-
ня в наукових працях А. Вілкса та В.С. Овчинського. 

Не зменшуючи теоретичної значущості праць згада-
них науковців, автор вважає, що дослідження теорети-
чних питань системи заходів запобігання злочинам у 
трансплантології, сьогодні є надзвичайно актуальним. 

Метою цієї статті є узагальнення результатів дослі-
дження теоретичних питань системи заходів запобігання 
злочинам при трансплантації органів або тканин людини.  

У теорії запобігання злочинності визначаються рівні, 
масштаби, різновиди цієї діяльності, у тому числі зале-
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жно від її цільового призначення, а також об'єкти, су-
б'єкти та засоби здійснення, теоретичні засади науко-
во-методичного та організаційно-інформаційного за-
безпечення. Деякі з названих характеристик є одноча-
сно підставами видової диференціації запобіжної дія-
льності та охоплюваних її різновидами запобіжних 
заходів [1, с.326-327]. 

У кримінологічній літературі сформульовані теоре-
тичні засади запобігання злочинності. Коротко вони 
зводяться до таких положень: 
 функціональний зміст та мета діяльності щодо 

запобігання злочинності полягає у перешкоджанні дії 
детермінантів останньої, передусім її причин та умов; 
 предмет і об'єкти запобігання злочинності визнача-

ються за принципом відповідності на підставі адекватного 
знання щодо її детермінантів, передусім причин і умов та 
спрямування відповідно до них запобіжних заходів; 
 згідно з рівнями та різновидами функціонування 

злочинності, передусім її причин і умов, визначаються 
рівні запобіжної діяльності (загальносуспільний, групо-
вий, індивідуальний), напрями останньої (стосовно зло-
чинності загалом або окремих її різновидів), а відповід-
но до меж здійснення цієї діяльності – її масштаб (зага-
льнодержавний, регіональний чи галузевий, об'єктовий, 
індивідуальний); 
 запобігання злочинності здійснюється з огляду 

на заходи цільового призначення (спеціально-
кримінологічні) та загальносоціальні, що безпосередньо 
впливають на її детермінанти [2, с.170].  

Запобігання злочинам у сфері трансплантації орга-
нів або тканин людини здійснюється, насамперед, щодо 
чинників, які зумовлюють окремі види злочинів у сфері 
медичної практики (лікувальної діяльності) з приводу 
трансплантації органів або тканин людини. До злочинів 
цього виду, можна віднести порушення встановленого 
законом порядку трансплантації органів або тканин лю-
дини, торгівля людьми або інша незаконна угода щодо 
людини, а також окремі злочини (наприклад, умисне 
вбивство, умисне тяжке або середньої тяжкості тілесне 
ушкодження, доведення до самогубства тощо), що вчи-
няються з метою вилучення (отримання) органів або 
тканин людини.  

За масштабом здійснення запобіжна діяльність у 
сфері трансплантації органів або тканин людини реалі-
зується на загальнодержавному рівні, регіональному 
або галузевому рівнях, на рівні об'єкту та на індивідуа-
льному рівні. 

На основі вивчення та аналізу державної цільової 
соціальної програми "Трансплантація" на період до 
2012 року [3] можна виокремити ті заходи загальносо-
ціального призначення, які безпосередньо спрямовані 
на усунення (нейтралізацію) дії детермінантів злочинів 
у сфері трансплантації органів або тканин людини. 
Зокрема: заходи щодо удосконалення нормативно-
правової бази; заходи щодо формування організацій-
них засад служби трансплантації; забезпечення підго-
товки професійних кадрів; інші заходи щодо вирішення 
соціальних питань; 

Виключно важливим є проведення, під егідою дер-
жави, масової кампанії з залученням ЗМІ, яка б пропа-
гувала гуманістичне спрямування трансплантології та 
сприяла б формуванню позитивної суспільної думки 
щодо донорства.  

Заходи спеціально-кримінологічного призначення 
щодо злочинів у сфері трансплантації органів або тка-
нин людини здійснюються насамперед на загальноде-
ржавному рівні та у напрямку загальної профілактики.  

Спеціально-кримінологічні заходи запобігання зло-
чинам у сфері трансплантації органів або тканин люди-

ни можна здійснювати за такими напрямами: вдоскона-
лення співпраці України із зарубіжними країнами та 
гармонізація національного законодавства в цій сфері; 
здійснення спільних заходів на виконання положень 
конвенцій ООН, інших міжнародних договорів, учасни-
ками яких є Україна; вдосконалення механізмів взаємо-
дії відповідних державних, правоохоронних органів та 
інших організацій для здійснення погоджених заходів 
протидії торгівлі людьми, особливо жінок і дітей, а та-
кож торгівлі людськими органами; створення банку да-
них про транснаціональні злочинні групи; забезпечення 
контролю за діяльністю юридичних і фізичних осіб, які 
можуть бути втягнуті у злочинну діяльність; здійснення 
заходів до забезпечення ефективного захисту жертв 
злочинів у сфері трансплантації органів або тканин лю-
дини, особливо жінок і дітей, та їх реабілітації. 

Сьогодні, на жаль, основні зусилля державних та 
правоохоронних органів України спрямовані на здійс-
нення запобіжних заходів лише у сфері торгівлі людьми 
та нелегальної міграції. Ця оцінка базується на аналізі 
положень нормативних актів.  

Згідно з Указом Президента України "Про додаткові 
заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина, громадського порядку та посилення бороть-
би зі злочинністю" від 28 березня 2008 р. відповідні ві-
домства зобов'язані забезпечувати здійснення скоор-
динованих додаткових заходів, спрямованих на викрит-
тя та знешкодження організованих злочинних угрупо-
вань, які, зокрема, займаються організацією нелегаль-
ної міграції, торгівлі людьми, у тому числі з викорис-
танням міжрегіональних та міжнародних зв'язків (кур-
сив автора. – А.М.) [4]. 

Серед усіх заходів з профілактики правопорушень, 
що містяться в Комплексній програмі профілактики 
правопорушень на 2007–2009 рр. пунктом 8 передба-
чено конкретні заходи запобігання злочинам, пов'яза-
ним з торгівлею людьми, виявленню та притягненню 
до відповідальності осіб, причетних до їх вчинення 
(курсив автора. – А.М.) [5].  

У Державній програмі протидії торгівлі людьми на 
період до 2010 р., яка затверджена Постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 410, 
йдеться лише про те, що торгівля людьми може 
виявлятися у різних формах – від викрадення людей до 
їх продажу з використанням обману, шантажу чи 
уразливого стану особи. Жертви торгівлі людьми 
використовуються для примусової праці, у 
порнобізнесі, як донори для трансплантації тканин і 
органів тощо (курсив автора. – А.М.) [6]. 

Закон України "Про протидію торгівлі людьми" також 
не містить чітко визначених заходів щодо запобігання 
власне злочинам у сфері трансплантації органів або 
тканин людини. 

Тобто можна констатувати, що у згаданих докумен-
тах, на жаль, запобіжна діяльність відносно злочинів у 
сфері трансплантації органів або тканин людини не 
виокремлюється, що може мати негативні наслідки у 
вигляді зростання цих злочинів у зв'язку з запізненням 
здійснення превентивних заходів.  

Головна роль у запобіганні злочинам у сфері транс-
плантації органів або тканин людини належить органам 
внутрішніх справ і зокрема, Департамент по боротьбі з 
кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України [8]. 
Аналіз основних положень вказаного наказу МВС Укра-
їни вказує на те, що завдання та функції цих підрозділів 
поки ще не враховують особливостей профілактичної 
діяльності у сфері трансплантації органів або тканин 
людини, зокрема, не визначені конкретні об'єкти запобі-
гання, заходи профілактичного впливу, етапи індивіду-
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альної профілактичної роботи, які б враховували особ-
ливості діяльності у сфері трансплантації органів або 
тканин людини. На думку автора, існує нагальна потре-
ба створення методичних рекомендацій щодо організа-
ції запобігання злочинам у сфері трансплантації органів 
або тканин людини, яку можна було б підготувати з 
урахуванням чинного Положення про управління (від-
діл) боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми 
ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі.  

Другим рівнем за масштабом спеціально-
кримінологічного запобігання злочинності є індивідуа-
льно-запобіжний – об'єктом його впливу є конкретна 
людина, її особистість, індивідуальні умови її форму-
вання та поведінки [8, с. 273].  

Загальне погіршення добробуту населення підштов-
хує особу, позбавлену коштів для існування, але здатну 
стати потенційним донором, до прийняття усвідомлено-
го рішення про продаж своїх органів і (або) тканин. Та-
кий вчинок стає для цієї особи єдиним джерелом дохо-
ду [9, с. 557]. 

До несприятливих умов можуть потрапити й реципіє-
нти. Обмежений доступ до трансплантатів, їх нестача, 
довге очікування, погіршення стану здоров'я тощо може 
змусити особу звернутися до послуг посередників, допо-
мога яких може реалізовуватись у протиправний спосіб. 

Об'єкт індивідуальної профілактики злочинів у сфері 
трансплантації органів або тканин людини повинен ви-
значатися з урахуванням дій кожної з осіб (реципієнт – 
донор – лікар, а у деяких випадках і посередник), які: 
порушують встановлений законом порядок трансплан-
тації органів або тканин людини, або незаконним спо-
собом вилучають органи або тканини, або займаються 
незаконною торгівлею людськими органами, або є уча-
сниками транснаціональних організацій, які займаються 
такою діяльністю. При цьому також треба враховувати 
стадії вчинення конкретного складу злочину. 

Виявлення осіб, які бажають продати або придбати 
органи або тканини може здійснюватись шляхом ви-
вчення та аналізу приватних оголошень в ЗМІ та мережі 
Інтернет. Інформація може бути отримана від потерпі-
лих осіб та медичних працівників, такі дані можуть бути 
отримані шляхом здійснення заходів оперативно-
розшукової діяльності.  

Автор поділяє скептичну налаштованість деяких 
вчених щодо готовності донорів, реципієнтів та медич-
них спеціалістів інформувати правоохоронні органи про 
такі випадки. Зважаючи на це, зрозуміло, що для ви-
криття таких злочинів потрібні інші засоби і основною 
передумовою успіху буде тісна співпраця між право-
охоронцями та двома професійними групами: медиками 
та фармацевтами [10, с.65].  

Проведене автором анкетування 116 медичних пра-
цівників та 145 співробітників міліції надало змогу вивчи-
ти їх думку щодо співпраці стосовно виявлення фактів 
незаконної трансплантації органів або їх незаконної купі-
влі-продажу. На питання "Як Ви розцінюєте можливість 
співпраці відносно виявлення фактів незаконної транс-
плантації органів або їх незаконної купівлі-продажу" – 
53,5 % медичних працівників та 83,5% співробітників 
міліції відповіло, що це можливо, а 46,5 % медичних 
працівників та 17,5% співробітників міліції – що ні.  

Ті особи, які позитивно ставляться до співпраці, ус-
відомлюють свій юридичний та етичний обов'язок нада-
вати будь-яку інформацію, пов'язану із незаконною ме-
дичною практикою і, зокрема таким тяжким злочином як 
торгівля органами людини.  

Ті, хто не бажає співпрацювати (44,8 та 17,5% відпо-
відно) пояснюють це необхідністю дотримання лікарської 

таємниці та конфіденційністю медичної документації про 
пацієнтів, а 1,7% медичних працівників – вважають, що у 
того, хто буде співпрацювати будуть проблеми. 

Таким чином, можливості виявлення осіб, що готу-
ють або вчинюють злочини у сфері трансплантації 
органів або тканин людини існують. Інформація про 
таких осіб дозволить вивчити особливості їх оточення 
і умов формування поведінки, прогнозувати злочинний 
вчинок, планувати конкретні запобіжні заходи, визна-
чати коло питань щодо впливу на чинники, що зумов-
люють таку поведінку, визначати конкретні методи 
індивідуальної роботи. 

Подальша робота характеризується здійсненням ком-
плексу заходів, що спрямовані на недопущення перерос-
тання протиправної поведінки у злочин [8, с. 271]. За ре-
зультатами дослідження можна дійти таких висновків. 

Запобіжна діяльність у сфері трансплантації органів 
або тканин людини має свої особливості, тому повинна 
бути адекватною до усунення або нейтралізації причин і 
умов, які обумовлюють вчинення злочинів у цій сфері. 
Але відсутність у судово-слідчій практиці такого роду 
злочинів не повинна засвідчувати про недоцільність 
дослідження проблем запобігання злочинам у сфері 
трансплантації органів або тканин людини, оскільки 
зростання попиту на трансплантати з кожним роком 
збільшує кількість цих злочинів. Тому дослідження цієї 
проблеми має прогностичний характер і повинне випе-
редити негативні тенденції у практичній трансплантоло-
гії та захистити права донорів, реципієнтів та лікарів. 

Для ефективного запобігання таким злочинам у пе-
рспективі автор вбачає необхідність запровадження 
медично-правових стандартів у трансплантології і ство-
рення медичного процесуального кодексу, яким би рег-
ламентувались у повному обсязі всі аспекти організації 
та діяльності суб'єктів правовідносин у медичній сфері. 

Україні необхідно оновити деякі положення Закону 
"Про трансплантацію органів та інших анатомічних ма-
теріалів людині", що був прийнятий у 1999 р. шляхом 
ухвалення законодавства і стандартів, регулюючих 
трансплантацію органів і тканин, відповідно до Керівних 
принципів, розроблених Всесвітньою організацією охо-
рони здоров'я і Всесвітньою медичною асоціацією, а 
також здійснювати двосторонню і регіональну співпра-
цю на основі розробки загальних стандартів, керуючись 
конвенціями і рекомендаціями, прийнятими Радою Єв-
ропи, і привести національні закони і стандарти у відпо-
відність з цими загальними принципами. 

Потрібно створити ефективну інформаційну мережу 
для розслідування, документування та моніторингу да-
них про торгівлю органами і тканинами, а також забез-
печити двосторонню, регіональну і міжнародну співпра-
цю між правозастосовчими органами, що здійснюють 
боротьбу з цими злочинами. 

Аналіз змісту Плану заходів щодо протидії торгівлі 
людьми на період до 2010 р. (додаток до Державної 
програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 р.) 
свідчить про його переважне спрямування на протидію 
торгівлі людьми, а не на запобіжні заходи, які визначе-
но не чітко. Тому необхідно детальніше враховувати 
специфіку запобігання порушень саме у цій сфері. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ РЕКВІЗИЦІЇ В ПРАВІ УКРАЇНИ 
 
У статті аналізуються питання правової природи та юридичної кваліфікації реквізиції, практика правового регулю-

вання відносин реквізиції, що склалася у попередній період, проблеми розвитку законодавства України з цих питань.  
Ключові слова: реквізиція; примусове відчуження майна; адміністративний акт; надзвичайні обставини. 

В статье анализируются вопросы правовой природы и юридической квалификации реквизиции, практика право-
вого регулирования реквизиции, сложившаяся в предыдущий период, проблемы развития законодательства о рекви-
зиции в Украине. 

Ключевые слова: реквизиция; принудительное отчуждение имущества; административный акт; чрезвычайные 
обстоятельства. 

The paper analyzes the issues of legal nature and legal classification of requisition, the previous practice of requisition legal 
regulation, the problems of the development of legislation on requisition in Ukraine. 

Keywords: requisition; property expropriation; administrative act; emergencies. 
 
Постановка проблеми. Проблема розвитку в праві 

України інституту реквізиції пов'язана з недостатнім 
рівнем наукової розробки не лише цього правового ін-
ституту, а всіх питань примусового відчуження об'єктів 
права приватної власності з мотивів суспільної необ-
хідності, передбаченого частиною п'ятою статті 41 Кон-
ституції України. Для її розв'язання важливе значення 
має з'ясування правової природи реквізиції, що дає 
можливість визначити правовий формат для теоретич-
ної розробки цього правового інституту та забезпечення 
його належного законодавчого регулювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучас-
них наукових роботах питання реквізиції зазвичай роз-
глядають у контексті цивільно-правової тематики щодо 
вивчення спеціальних способів припинення та набуття 
права власності [1, с. 452; 2, с. 5, 10; 3, с. 174; 4]. Однак 
спеціальних правових досліджень в Україні з цих пи-
тань не проводилося. Тому малодослідженими зали-
шаються публічно-правові аспекти інституту реквізиції 
та проекції його розвитку з погляду конституційного 
права. Останнім часом стали з'являтися публікації, в 
яких із тих чи інших позицій звертається увага саме на 
ці аспекти проблеми. Прикладом тому є аналітичні пра-
ці О. Дзери [5, с. 124], А. Іванова [6, с. 19], Р. Майдани-
ка [7] та ін. Наведене свідчить про актуальність пору-
шених у цій статті питань. 

Постановка завдання. У цій статті пропонується до-
слідити правову природу реквізиції на підставі теоретич-
них узагальнень щодо визначення її змісту та юридичної 
кваліфікації, практику правового регулювання відносин 
реквізиції, що склалася у попередній період, а також 
проблеми розвитку законодавства України з цих питань. 

Основний виклад матеріалу. У праві реквізицію 
зазвичай характеризують як спосіб примусового відчу-
ження об'єктів права приватної власності в інтересах 
суспільства, що застосовується у разі надзвичайних 
подій з метою усунення негативних наслідків або загроз 
їх настання, як правило, на умовах компенсації.  

Енциклопедичне визначення поняття "реквізиція" 
(від піздньолатинського "requisitio" – вимога, дослі-
дження) включає: 1) примусове вилучення державою 
майна у власника в суспільних інтересах із попере-
дньою або наступною виплатою йому вартості цього 
майна (при цьому вказують, що у Радянському Союзі 

після Жовтневої революції 1917 р. вона практикувалася 
у вигляді експропріації, а згодом – конфіскації майна); 
2) у міжнародному праві – примусове оплатне вилучен-
ня різних видів майна для використання його у військо-
вих цілях [8, с. 280]. 

Міжнародно-правові аспекти мають важливе зна-
чення для аналізу правового явища реквізиції та поде-
куди є окремим предметом уваги вчених [9, с. 492; 10, 
с. 3]. За результатами вивчення цих питань встановле-
но, що в міжнародному праві розрізняють воєнну рекві-
зицію та реквізицію у мирний час. За міжнародними 
конвенціями про закони та звичаї війни до заходів із 
реквізиції може вдатися будь-яка воююча сторона, до-
держуючись основних принципів: обґрунтованості таких 
дій крайньою необхідністю, врахування потреб цивіль-
ного населення, компенсаційності. Водночас міжнарод-
ними правовими актами встановлено заборону реквізи-
ції у мирний час, із застереженням щодо окремих виня-
тків. Для них вироблено єдиний підхід, котрий полягає в 
установленні зобов'язань держави, на території якої 
склалися виняткові обставини, у зв'язку з якими було 
застосовано заходи примусового відчуження, забезпе-
чити власнику у питаннях компенсації відповідний пра-
вовий режим (національний або найбільшого сприян-
ня), що відповідає загальним принципам міжнародного 
права щодо юридичної рівності та недискримінації [11]. 

В юридичних словниках значення поняття "реквізи-
ція" тлумачать як вилучення відповідними державними 
органами майна у власника в інтересах держави і сус-
пільства з виплатою його вартості, що провадиться у 
виняткових випадках [12, с. 703], у порядку, передбаче-
ному законом. Вилучення майна відбувається внаслідок 
надзвичайних обставин, таких як: воєнні дії, стихійне 
лихо, аварія, епідемія та ін. Вартість реквізованого 
майна відшкодовується грошима або в натурі. Розмір 
відшкодування може бути оспорено в суді [13, c. 238]. 

В юридичній літературі є різні підходи щодо харак-
теристики реквізиції. Її визначають як одну з форм ви-
лучення права власності, що являє собою захід, котрий 
застосовується державою у разі надзвичайних ситуа-
цій [14, с. 123]; як особливу підставу припинення права 
власності [15, с. 118–120], а також як підставу для ви-
никнення права державної власності [1, с. 452]. З наве-
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дених визначень вбачається, що правова природа рек-
візиції апелює як до публічного, так і цивільного права. 

При цьому більшість науковців вказують на наяв-
ність публічної складової в кваліфікації реквізиції. Так, 
Н. Макарчук вважає, що реквізиція в сучасному розу-
мінні – це право держави, що випливає зі стану край-
ньої необхідності. Вилучення майна зумовлене настан-
ням надзвичайних обставин, коли для попередження або 
припинення загрожуючої небезпеки немає інших засобів. 
У цих випадках державна влада в інтересах суспільства 
має право істотно обмежувати право власності приват-
них осіб. Від інших випадків примусового відчуження 
майна для державних потреб реквізиція відрізняється 
саме тим, що проводиться вона за умов виникнення над-
звичайних обставин, для усунення яких потрібне негайне 
вилучення у власника певного майна, тобто вилучення 
зумовлене "суспільною необхідністю" [16]. 

І. Спасибо вважає, що визначальною у таких випад-
ках є суспільна потреба розв'язання нагальних проблем, 
що виникли внаслідок неординарних подій, які характе-
ризуються небезпечністю та раптовістю; ця суспільна 
потреба домінує в механізмі правонабуття [3, с. 174]. 

На екстраординарний характер обставин, з якими 
пов'язують реквізицію як засіб боротьби з надзвичай-
ними подіями і подоланням їх шкідливих наслідків, вка-
зує А. Іванов [6, с. 19]. 

Про застосування реквізиції для оптимального по-
єднання ідеї загального блага зі справедливим став-
ленням до суб'єктів права приватної власності говорить 
Л. Щеннікова. Вона також звертає увагу на необхідності 
врегулювання питань реквізиції спеціальним зако-
ном [17, с. 8, 12]. 

За прийняття спеціального закону про порядок та 
умови реквізиції висловлюються й інші вчені, наголо-
шуючи на тому, що такий закон, з одного боку, має за-
безпечити можливість ефективного вилучення майна в 
екстремальних умовах, а з іншого – максимальною мі-
рою гарантувати права й інтереси власників, виключа-
ючи ухвалення необґрунтованих рішень про реквізицію 
органами державної влади [18, с. 38–40; 6, с. 21]. 

На підставі узагальнення наведених теоретичних 
визначень можна виділити такі кваліфікаційні ознаки 
реквізиції: 
 зумовленість надзвичайними обставинами (що 

свідчить про винятковість ситуації, а відповідно, і захо-
дів реагування); 
 суспільна необхідність відвернення чи усунення 

негативних наслідків, у тому числі шляхом застосуван-
ня певних заходів; 
 відшкодування власнику збитків; 
 законність таких заходів, що зокрема передбачає 

їх проведення на законних підставах і в порядку, вста-
новленому законом; 
 гарантії судового захисту прав власника. 
Про характеристику реквізиції як законного способу 

вилучення державою майна приватних осіб для забез-
печення суспільних потреб у надзвичайних умовах сві-
дчить законодавча практика радянської доби. 

Так, питання реквізиції регулювалися Адміністратив-
ним кодексом Української Соціалістичної Радянської Ре-
спубліки від 12 жовтня 1927 р. [19, с. 1273–1274], що діяв 
до прийняття Кодексу УРСР про адміністративні право-
порушення вiд 7 грудня 1984 р. Адміністративним кодек-
сом УСРР було визначено реквізицію як застосовуване в 
силу державної потреби примусове платне вивласнення 
або тимчасове вилучення державою майна приватних 
осіб (фізичних та юридичних), а також майна громадсь-
ких і кооперативних організацій (п. 164). Реквізиція про-

водилася лише у виняткових випадках і не інакше, як за 
постановами Української Економічної Наради. 

Згідно з Цивільним кодексом УРСР 1963 р. реквізи-
ція – це примусове вилучення державою майна у влас-
ника в державних або громадських інтересах з випла-
тою йому вартості майна, що допускалася лише у ви-
падках і порядку, встановлених законодавством СРСР і 
УРСР (ст. 141). Реквізиція провадилася лише у винят-
кових випадках і не інакше, як за постановами Ради 
Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР. При реквізиції 
майно переходило у власність держави, а особі, в якої 
вилучалося майно, виплачувалася його вартість. Поря-
док проведення реквізиції, а також оцінки майна, що 
вилучалося, визначалися статтями 164–172 Адмініст-
ративного кодексу УРСР 1927 р. [20, с. 141]. При цьому 
в ст. 179 Адміністративного кодексу УРСР встановлю-
валися гарантії від незаконної реквізиції, що полягали у 
праві особи, якій заподіяні матеріальні збитки такими 
незаконними діями, вимагати повернення їй неправи-
льно відчуженого майна або виплати його вартості. 
Аналогічні вимоги і правила були встановлені радянсь-
кими декретами, що приймалися з цих питань, зокрема 
Декретом Ради Народних Комісарів від 17 жовтня 
1921 р. про порядок реквізиції та конфіскації майна 
приватних осіб і товариств [21, с. 228–229]. 

Сформована за часів СРСР практика законодавчого 
регулювання питань реквізиції свідчить про віднесення 
цього інституту до галузі адміністративного права. У рам-
ках же цивільного законодавства положення про реквізи-
цію були включені в загальні правила щодо регулювання 
питань виникнення і припинення права власності. 

Утім слід зазначити, що механізми реквізиції, які бу-
ли встановлені радянським законодавством, почасти не 
ґрунтувалися на принципі справедливого співвідношен-
ня публічних і приватних інтересів. Приміром, є перед-
бачена ст. 143 ЦК УРСР реквізиція дорогоцінних мета-
лів і алмазів. Відповідно до цієї статті власникам, у яких 
було вилучено за постановами слідчих або судових 
органів дорогоцінні метали і коштовні камені, у разі їх-
нього засудження без конфіскації майна, або винесення 
виправдувального вироку, або закриття справи, спла-
чувалася вартість вилучених цінностей, а самі цінності 
здавалися до державного фонду СРСР. При цьому 
відшкодування визначалося за цінами, встановленими 
для установ Держбанку СРСР при купівлі їх у населен-
ня, згідно з діючою на той час Інструкцією Міністерства 
фінансів СРСР від 10 серпня 1955 р. [20, с. 143–144]. 
Беручи до уваги умови застосування такої реквізиції та 
спосіб визначення відшкодування, навряд чи можна 
вважати ці заходи такими, що здійснювалися в суспіль-
них інтересах за надзвичайних обставин і на засадах 
забезпечення справедливої компенсації. Лише внесени-
ми згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 
20 травня 1985 р. № 278-11 [22] до цієї статті змінами 
було передбачено як альтернативний захід щодо такого 
відшкодування повернення вилучених цінностей у натурі. 

Варто зазначити, що в Російській Федерації до цього 
часу відносини реквізиції регулюються Звідним законом 
РРФСР "Про реквізицію і конфіскацію майна" (зі зміна-
ми), затвердженим Постановою ВЦВК і РНК РРФСР від 
28 березня 1927 р. [23], що діє у частині, яка не супере-
чить Цивільному кодексу РФ від 30 листопада 
1994 р. [24]. Водночас уже на рівні визначення умов, за 
яких може бути застосована реквізиція, ці документи 
містять розбіжності. Так, Цивільний кодекс РФ регламе-
нтує такі підстави реквізиції, як стихійні лиха, аварії, 
епідемії, епізоотії й інші обставини надзвичайного хара-
ктеру (ст. 242). Згідно ж зі згаданим Законом реквізиція 
застосовується в міру державної необхідності.  
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Розуміючи проблеми правового регулювання у цій 
сфері, деякі російські науковці зазначають, що таке 
правове явище, як реквізиція, являє собою складну 
систему правових зв'язків, які включають в себе консти-
туційні, адміністративні, цивільні та процесуальні відно-
сини. У зв'язку з цим не вважають можливим назвати 
норми ст. 242 ЦК РФ повноцінним правовим інститутом 
і вказують, що це всього лише один з елементів систе-
ми норм, що входять до інституту права власності [25, 
с. 221]. Такий висновок можна вважати правильним із 
цивілістичних позицій юридичної кваліфікації реквізиції 
в системі відносин власності. Однак, якщо розглядати 
реквізицію як засіб державного управління, що здійсню-
ється в інтересах суспільства задля протидії або усу-
нення негативних наслідків надзвичайних подій, відно-
сини, які його опосередковують, вибудовуються в упо-
рядковану систему. Правове регулювання таких відно-
син має ґрунтуватися на комплексному підході, врахо-
вувати принципи і норми конституційного, цивільного, а 
також адміністративного та процесуального законодав-
ства. При цьому останні забезпечують комплексність і 
системну завершеність правового регулювання таких 
відносин з позицій необхідності вирішення в суспільних 
інтересах основних завдань, пов'язаних із надзвичай-
ними обставинами. У цьому сенсі інститут реквізиції 
слід кваліфікувати як комплексний правовий інститут, 
що зумовлює необхідність його правового регулювання 
спеціальним законом. 

Зауважимо, що чимало російських учених вислов-
люється за прийняття спеціального закону про реквізи-
цію, який відповідав би сучасним умовам [17, с. 9; 18, 
с. 37; 14, с. 126; 15, с. 122]. 

У чинному законодавстві України термін "реквізиція" 
визначений у ч. 1 ст. 353 Цивільного кодексу України. 
Згідно з нею у разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епі-
зоотії та за інших надзвичайних обставин, з метою сус-
пільної необхідності майно може бути примусово відчу-
жене у власника на підставі та в порядку, встановлених 
законом, за умови попереднього і повного відшкоду-
вання його вартості (реквізиція). Можливість застосу-
вання реквізиції передбачена також Господарським 
кодексом України стосовно іноземних інвестицій (ч. 4 
ст. 397). Закони України "Про правовий режим надзви-
чайного стану" від 16 березня 2000 р. та "Про правовий 
режим воєнного стану" від 6 квітня 2000 р., якими ви-
значені обставини, що можуть бути кваліфіковані як 
надзвичайні, не регулюють питань реквізиції. Тож необ-
хідність спеціального закону про реквізицію випливає з 
конституційних приписів (ч. 5 ст. 41 Конституції України) 
і законодавчих підходів щодо регулювання цих питань. 

За відсутності такого закону яскравим прикладом 
недосконалостей у правовому регулюванні реквізиції в 
Україні стало вилучення та знищення свійської птиці у 
зв'язку з її захворюванням на високопатогенний грип і 
введенням надзвичайного стану на території Автоном-
ної Республіки Крим відповідно до Указу Президента 
України від 3 грудня 2005 р. № 1692 "Про введення 
надзвичайного стану в населених пунктах Автономної 
Республіки Крим". Зазначений Указ було ухвалено з 
посиланням на Закон України "Про правовий режим 
надзвичайного стану". Однак цим Законом не передба-
чено можливостей для застосування заходів із приму-
сового відчуження (вилучення) об'єктів права приватної 
власності, тому формально-юридично він не є право-
вою підставою для запровадження таких заходів. Оскі-
льки такі заходи були об'єктивно необхідним для лока-
лізації епідемії та ліквідації джерел поширення хвороби, 

прийняття Президентом України такого рішення цілком 
узгоджується з його конституційними повноваженнями 
як гаранта Конституції України, прав і свобод людини. 

У світлі такої ситуації необхідність спеціального за-
кону є цілком очевидною. Тому обґрунтованими вида-
ються наміри щодо законодавчого врегулювання цих 
питань, зокрема прийняття Верховною Радою 23 люто-
го цього року Закону України "Про передачу, примусове 
відчуження або вилучення майна в умовах правового 
режиму воєнного чи надзвичайного стану" [26].  

Підтримуючи у цілому позицію стосовно необхіднос-
ті розвитку в законодавчих актах конституційних прин-
ципів примусового відчуження об'єктів права приватної 
власності в суспільних інтересах, встановлених ч. 5 
ст. 41 Конституції України, водночас вважаємо за доці-
льне висловити щодо цього Закону деякі міркування 
концептуального змісту. 

Згідно зі ст. 353 ЦК України примусове відчуження 
об'єктів права приватної власності, зумовлене суспіль-
ною необхідністю у зв'язку з надзвичайними подіями, 
визначено терміном "реквізиція". Нею врегульовано 
також загальні питання реквізиції, що мають бути вра-
ховані в спеціальному законі з цих питань. Натомість за 
концепцією Закону пропонується врегулювати механіз-
ми примусового відчуження об'єктів права приватної 
власності в умовах особливого правового режиму (во-
єнного чи надзвичайного стану). Відтак поза межами 
його правового регулювання залишаються випадки, 
коли за рахунок таких заходів можна усунути чи змен-
шити певні негативні наслідки або запобігти їх настан-
ню без введення спеціального правового режиму, на-
приклад, коли використання певного майна може ста-
новити небезпеку для людей, загрозу погіршення еко-
логічної ситуації тощо. 

На наш погляд, більш слушним було б надати пере-
вагу спеціальному закону про реквізицію, яким були б 
комплексно врегульовані питання примусового відчу-
ження об'єктів права приватної власності, зумовленого 
суспільною необхідністю, з метою запобігання виникнен-
ню особливих (надзвичайних) обставин чи ліквідації їх 
негативних наслідків. Такий закон забезпечив би також 
законодавче оформлення інституту реквізиції в Україні.  

Слід зазначити, що загальна концепція Закону ви-
ходить за межі правового регулювання, встановлені 
ч. 5 ст. 41 Конституції України, оскільки його механізми 
спрямовані на майнові об'єкти не лише права приватної 
власності, а й комунальної та державної власності. Не 
відповідає конституційним приписам і кваліфікація у 
преамбулі Закону цих механізмів як таких, що здійсню-
ються "для потреб держави", що у правовому сенсі не є 
тотожним критерію "суспільна необхідність". 

Вирішуючи в Законі питання про відшкодування за 
примусове відчуження майна в умовах правового ре-
жиму воєнного чи надзвичайного стану, на наш погляд, 
було б слушним виходити із загальної концепції вста-
новлення гарантій такого відшкодування. Тому було б 
правильним визначити механізми попереднього повно-
го відшкодування.  

Істотно звужують зміст конституційних гарантій су-
дового захисту прав власника, а також сферу судової 
юрисдикції в Україні (ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 124 Конституції 
України) положення Закону, за якими конкретизується 
предмет спору, щодо якого гарантується судовий роз-
гляд. Таким є його припис ст. 13, яким визначено, що 
спори, пов'язані з відшкодуванням вартості примусово 
відчуженого майна, вирішуються в судовому порядку. У 
даному разі слушно закріпити загальне правило про те, 



ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 91/2012 ~ 59 ~ 
 

 

що спори, які виникають із правовідносин, урегульова-
них Законом, вирішуються в судовому порядку.  

Наведені зауваження не є вичерпними, відтак – За-
кон відкритий для поліпшення. Однак вірогідно, що 
процес удосконалення законодавства у цій сфері по-
требує ґрунтовної наукової підтримки. 

Узагальнюючи викладене, слід звернути увагу на 
характерну властивість, що притаманна інституту рекві-
зиції, – примусове припинення права приватної власно-
сті в таких випадках здійснюється безпосередньо на 
підставі адміністративного акта. В усіх інших випадках 
примусове відчуження приватної власності в суспільних 
інтересах відбувається на підставі рішення суду. Це 
вказує як на адміністративно-правову природу, так і на 
певну автономність інституту реквізиції. 

Наразі в юридичній науці висловлюються і критичні 
зауваження щодо включення до цивільних кодексів по-
ложень про реквізицію. Так, Л. Чантурія вважає вели-
ким методологічним і системним непорозумінням бага-
тьох цивільних кодексів СНД те, що вони передбачають 
і намагаються регулювати такі інститути публічного, 
адміністративного права, як реквізиція і націоналізація. 
На його думку, ці механізми мають бути вилучені з ци-
вільних кодексів [27]. 

Із таким твердженням можна погодитися частково, 
зокрема стосовно кваліфікації реквізиції як інституту 
адміністративного права. Натомість враховуючи його 
комплексний характер, закріплення загальних положень 
про реквізицію в базовому акті цивільного законодавст-
ва вважаємо слушним. Адже, на наш погляд, це сприяє 
розвитку гарантій прав власника у відносинах з приводу 
реквізиції в системі загальних засад цивільного права 
щодо захисту права власності. 

На завершення зазначимо, що сучасний стан розви-
тку інституту реквізиції в праві України свідчить про 
значний потенціал для наукових і законотворчих пошу-
ків у цьому напрямку.  
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ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ДЕЯКИХ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ,  
ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПРОЦЕСИ ЗБЛИЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАКОНОДАВСТВ 
 
Дана стаття присвячена дослідженню питань, пов'язаних з змістовним наповненням термінів, якими познача-

ються основні правові форми погодженого законодавчого розвитку різних країн, зокрема, такі як: гармонізація, адап-
тація, уніфікація.  

Ключові слова: терміни, зближення, гармонізація, адаптація, уніфікація, процес, національне законодавство.  

Данная статья посвящена исследованию вопросов, связанных с содержательным наполнением терминов, кото-
рыми обозначаются основные правовые формы согласованного развития законодательства разных стран, в част-
ности, такие как: гармонизация, адаптация и унификация.  

Ключевые слова: термины, сближение, гармонизация, адаптация, унификация, процесс, национальное законода-
тельство.  

This article deals with studying the questions concerning the meanings of terminology which determines main legal forms 
relative development of legislature of different countries the following in particle.  

Keywords: terms, approaching, harmonization, adoption, unification, process, national legislations.  
 
Термінологічна різноманітність нормативних припи-

сів, присвячених регламентації процесів зближення 
національних законодавств породжує значну кількість 
питань. До них, зокрема, можна віднести наступні: яким 
терміном (термінами), враховуючи його (їх) змістовне 
наповнення слід позначати ті явища та процеси, які 
зараз відбуватися та будуть відбуватися у межах пра-
вового простору нашої країни у зв'язку з інтеграційними 
процесами, а саме: як пов'язаний той чи інший термін зі 
сферою його застосування; які обмеження як часові так 
і просторові пов'язані з даним терміном; які заходи, 
процедури ним охоплюються; як дані терміни взаємо-
діють між собою; які критерії їх диференціації тощо. 

Що ж стосується правової теорії, то вона теж викори-
стовує весь спектр термінів, які позначають правові яви-
ща, котрі опосередковують процеси змін національного 
законодавства, що пов'язані з факторами зовнішніми – 
такими як гармонізація, адаптація, уніфікація тощо – пе-
реважно як синоніми чи навіть тотожні терміни. 

Багаточисленні визначення досліджуваних термінів, 
які ми можемо знайти у науковій літературі в цілому 
вірно відображають суть даних явищ, однак вони не 
позбавлені певних недоліків. В той же час вірне засто-
сування та розуміння даних термінів становитиме дода-
тковий інструмент прояву сутності і динамічності при-
роди надскладних правових явищ: інтенсивної взаємо-
дії та взаємовпливу правових систем і відповідних інте-
граційних процесів. Приймаючи до уваги вищевикладе-
не, на нашу думку, слід звернутися в першу чергу до 
дослідження основних традиційних форм проведення 
погодженого законодавчого розвитку країн через при-
зму термінології, яка міститься у нормативних актах. 

До таких основних правових форм погодженого за-
конодавчого розвитку відносяться: гармонізація, адап-
тація та уніфікація законодавства. 

До гармонізації законодавства зазвичай звертають-
ся у випадках, коли схожі економічні, політичні умови та 
потреби, що складаються у різних країнах викликають 
необхідність однакового правового регулювання. 

В законодавстві ЄС, і не тільки у ньому, але й у за-
рубіжному законодавстві та міжнародно-правових до-
кументах, відсутнє нормативне визначення термінів 
"гармонізація" та "зближення", зазначені терміни вжи-
ваються у цьому законодавстві як синоніми. Про це, 
зокрема свідчать положення статей 3, 93, 94, 129, 149, 
150 та інших Договору про заснування Європейської 
Спільноти від 21 березня 1957 року [1].  

Під гармонізацією законодавства у Євросоюзі розу-
міється досягнення певної ідентичності норм права всіх 
держав – членів ЄС через прийняття в межах цієї орга-

нізації директив, які мають обов'язкову юридичну силу, 
хоча, як вже зазначалось, легального визначення "гар-
монізації" законодавства у нормативних актах, що ма-
ють міжнародно-правовий характер не існує. 

Проте, таке визначення ми можемо знайти у норма-
тивних актах національного законодавства, наприклад, 
у Методиці визначення критеріїв євроінтеграційної 
складової державних цільових програм, де гармонізація 
розуміється як "процес приведення національних стан-
дартів у відповідність із стандартами ЄС" [2, п. 2], у Ме-
тодичних рекомендаціях щодо приведення положень 
проектів нормативно-правових актів з питань прямого 
оподаткування у відповідність до законодавства Євро-
пейського Союзу та вимог положень угод ГААТ – СОТ, 
в яких гармонізація визначається як "процес коригу-
вання законодавства держав – членів Європейського 
Союзу на підставі правових актів ЄС, зокрема дирек-
тив, які мають обов'язкову силу для держав – членів 
ЄС та вимагають від цих держав привести їх внутрі-
шнє законодавство у відповідність до положень дирек-
тив" [3, п.1.2 (3)] та інших.  

Звісно наведені визначення е недостатніми для 
характеристики такого багатогранного процесу як 
гармонізація. 

Позбавлені єдності й погляди як вітчизняних так і за-
рубіжних науковців стосовно розуміння даного терміну. 

Для того щоб зрозуміти сутність гармонізації як пра-
вового явища слід визначити іманентні ній особливості, 
до яких можна віднести наступні: 
 в теперішній час започаткування процесу гармо-

нізації законодавства, як правило, відбувається на ос-
нові та під впливом документів міжнародно-правового 
характеру (в основному ратифікованих міжнародних 
угод), що укладаються між державами – членами пев-
ного політичного, економічного, правового тощо інтег-
раційного об'єднання (спільноти), об'єднань (спільнот), 
в подальшому цей процес відбувається на підставі пра-
вових актів відповідних органів інтеграційного об'єднан-
ня (спільноти), об'єднань (спільнот). В ЄС, зокрема, це 
директиви, що мають обов'язкову силу для усіх держав 
– членів Європейської спільноти. Однак, процеси гар-
монізації можуть бути пов'язані й з односторонніми дія-
ми тієї чи іншої держави, що спрямовані на використан-
ня зіставленого досвіду, котрий мається у інших краї-
нах. При розробці та прийнятті національних норматив-
них актів може враховуватися досвід правової регла-
ментації тих чи інших відносин, у певній сфері або може 
враховуватися досвід правової регламентації певних 
питань тощо інших держав, внаслідок чого відбуватися 
гармонізація правового регулювання. Так, наприклад, 
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при розробці нині діючій редакції Закону України "Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнан-
ня його банкрутом" 1992 року [4] був врахований та 
використаний досвід нормотворіння Російської Федера-
ції у даній сфері; 
 процес гармонізації, пов'язаний з обумовленою не-

обхідністю зовнішньої взаємодії однієї системи законодав-
ства з іншою (зокрема, національного законодавства з 
правом інтеграційного об'єднання (спільноти), об'єднань 
(спільнот) або законодавством іншої країни (країн); 
 суб'єктами гармонізаційних процесів у законода-

вчий сфері, як правило, виступають держави – члени 
таких об'єднань (спільнот) або окремі держави, які не є 
членом того чи іншого об'єднання (спільноти); 
 гармонізація законодавства здійснюється з ме-

тою досягнення певного рівня узгодженості, сумісності 
правового регулювання у відповідних країнах, для реа-
лізації їх взаємодії шляхом: досягнення ідентичності в 
регулюванні у певних сферах, напрямках, окремих пи-
таннях або вдосконалення правового регулювання; 
 процеси гармонізації законодавства передбача-

ють застосування з метою їх реалізації значну кількість 
різноманітних та різнопланових заходів, зокрема до 
таких заходів можуть бути віднесені: узгодження право-
вих концепцій; розробку спільних принципів правового 
регулювання; запозичення досвіду інших країн щодо 
правової регламентації певних відносин, їх сегменту 
тощо; ратифікацію міжнародних угод; прийняття моде-
льних законодавчих актів; прийняття актів – директив; 
визнання рівного об'єму прав фізичних та юридичних 
осіб; визнання юридичних документів тощо [5, с. 335]; 
 гармонізація законодавства, як правило носить 

обов'язковий характер для держав членів відповідного 
об'єднання (спільноти), об'єднань (спільнот), але не є 
обов'язковою для країни, яка при прийнятті норматив-
них актів враховує досвід інших країн. 

З урахуванням названих ознак гармонізацію можна 
розглядати як процес, що здійснюється між державами 
– членами певного політичного, економічного, правово-
го тощо об'єднання (спільноти), об'єднань (спільнот), 
пов'язаний з обумовленою необхідністю зовнішньої 
взаємодії однієї системи законодавства з іншою, або 
процес пов'язаний й з односторонніми діями тієї чи ін-
шої держави, що спрямовані на використання досвіду 
правового регулювання, котрий мається у інших країнах 
з метою вдосконалення національного правового регу-
лювання та досягнення зближення систем законодав-
ства через скорочення диференційних ознак для реалі-
зації їх взаємодії, що може здійснюватися у різних фо-
рмах шляхом: досягнення ідентичності в регулюванні у 
певних сферах, напрямках, окремих питаннях; визна-
ченням конкретних узгоджувальних дій щодо співробіт-
ництва, координації, кооперації тощо; визначенням 
сфер, напрямків, елементів законодавчих систем, що 
не потребують охоплення процесом гармонізації.  

Терміни "адаптація" та "апроксимація" є близькими за 
змістом. Їх широке застосування пов'язується з правом 
ЄС, де вони почали вживатися з 90-х років XX сторіччя.  

За слушним висновком Н.О. Семенової поняття ада-
птації законодавства "використовується поряд з доктри-
нальними термінами апроксимація і наближення права 
(законодавства) (перше – транслітерація від перекладу 
англійською другого)" [6, с. 238]. А з часу поширення 
acquis communautaire на країни, які висловили намір 
вступити в перспективі до ЄС, терміни "адаптація" та 
"апроксимація" застосовуються як синоніми [7, с. 16].  

Якщо ж ми звернемось до першоджерел – етимоло-
гії слів на основі яких утворились дані терміни, то ми 
побачимо, що термін "апроксимація" має своє похо-

дження з латинської мови (approxmo) і перекладається 
як наближатися, слово "адаптація" теж має походження 
з латинської мови (adapto) та перекладається як при-
стосовувати, пригладжувати. 

Таким чином, виходячи з вище з'ясованого, терміни 
"адаптація", "апроксимація" відносяться до термінів – 
аналогів.  

Легальне визначення "адаптації законодавства" ми 
можемо знайти Розділі I Концепції Загальнодержавної 
програми адаптації законодавства України до законо-
давства Європейского Союзу, в який "адаптація зако-
нодавства України до законодавства Європейского Со-
юзу – це поетапне прийняття та впровадження норма-
тивно – правових актів України, розроблених з ураху-
ванням законодавства Європейского Союзу" [8], у Роз-
ділі II Загальнодержавної програми адаптації законо-
давства України до законодавства Європейского Союзу 
де вона розуміється як процес приведення законів 
України та інших нормативно – правових актів у відпо-
відність з правовою системою Європейского Союзу, у 
Методичних рекомендаціях щодо приведення положень 
проектів нормативно-правових актів з питань прямого 
оподаткування у відповідність до законодавства Євро-
пейського Союзу та вимог положень угод ГААТ – СОТ: 
"адаптація – процес розробки і прийняття нормативно-
правових актів та створення умов для їх належного 
впровадження і застосування з метою поступового до-
сягнення повної відповідності права України із європей-
ським правом" [3, п.1.2 (2)] та інших.  

Термін "адаптація", без визначення останнього, 
вживається у багатьох підзаконних актах українського 
законодавства, наприклад у Стратегії інтеграції України 
до Європейського Союзу [9], у Методиці визначення 
критеріїв євроінтеграційної складової державних цільо-
вих програм [2] та інших.  

Вживається цей термін і в правових і методичних 
документах, прийнятих на рівні ЄС.  

Представники правової доктрини висловлюють до-
сить різні погляди щодо розуміння термінів "адаптація" 
та "апроксимація". Проте на обов'язкову необхідність 
визначення їх змістовного наповнення звертають увагу 
досить багато вчених, зокрема О.К. Вишняков [10, 
с.260], А.В. Фадеїв [11, с. 158] та інші.  

Яке ж змістовне наповнення мають ці терміни, які з 
огляду на вищезазначене ми розглядаємо як аналогічні:  
 започаткування процесу адаптації законодавства 

відбувається на виконання положень документів міжна-
родно-правового характеру та поступово (поетапно) 
здійснюється у межах національного законодавства;  
 адаптація законодавства "має проводиться з ура-

хуванням особливостей національної правової системи, 
економічних та соціальних умов суспільства" [12, с. 156];  
 процес адаптації, пов'язаний з обумовленою не-

обхідністю досягнення в майбутньому відповідності між 
національним законодавством та законодавством інте-
граційного об'єднання (спільноти), об'єднань (спільнот), 
наприклад ЄС; 
 суб'єктами процесу адаптації у законодавчий сфе-

рі, як правило, є певні держави, які висловили документа-
льно оформлений намір стати державами – члени певно-
го політичного, економічного, правового тощо інтеграцій-
ного об'єднання (спільноти), об'єднань (спільнот); 
 адаптація законодавства здійснюється з метою з 

метою поступового досягнення відповідності законо-
давства певної країни у визначених сферах, напрямках, 
окремих питаннях з правом інтеграційного об'єднання 
(спільноти), об'єднань (спільнот), зокрема, із європей-
ським правом, шляхом: розробки та прийняття норма-
тивних актив, адаптованих до вимог правової системи 
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інтеграційного об'єднання (спільноти), об'єднань (спіль-
нот), наприклад, Європейского Союзу аж до їх належно-
го впровадження і застосування; 
 адаптація законодавства здійснюється у певних 

правових формах, таких як:  
"а) наближення – процес прийняття, внесення змін 

чи скасування правових норм з метою наближення по-
ложень національного законодавства до положень актів 
законодавства Європейського Союзу для створення 
належних умов імплементації правового порядку Євро-
пейського Союзу;  

б) координації – процес узгодження тієї частини на-
ціонального законодавства та практики його застосу-
вання, по якій наближення або транспозиція є немож-
ливими або непотрібними;  

в) імплементації – процес транспонування актів за-
конодавства Європейського Союзу, включаючи ство-
рення порядку та процедур їх впровадження (імплемен-
тація у вузькому сенсі); цей процес також включає тлу-
мачення, практику застосування, забезпечення дотри-
мання та виконання норм права, які відповідають євро-
пейському праву, органами державної влади (імплеме-
нтація в широкому сенсі)" [3, п.1.2 (2) а) – в)].  

Треба зазначити, що імплементація у свою чергу 
здійснюється у таких правових формах як: відсилка, що 
має місце, коли держава впроваджує у своє законодав-
ство норму, яка санкціонує застосування міжнародно-
правових положень для регламентації відповідних вну-
трішньодержавних відносин; інкорпорація – це надання 
міжнародній нормі сили норми внутрішнього законодав-
ства шляхом включення без зміни її (їх) змісту або 
окремої (окремих) міжнародно-правових норм або усьо-
го документу, в якому вони містяться; трансформація 
це перетворення норм міжнародного права у норми 
національного законодавства шляхом прийняття спеці-
ального закону або іншого нормативного акту, який ре-
гулює відповідні відносини [12, с. 157 -158].  
 процес адаптації національного законодавства 

передбачає застосування різноманітних заходів, зокре-
ма, до таких заходів можуть бути віднесені: "прийняття 
різноманітних програм зближення (наближення); укла-
дення угод та договорів щодо правого співробітництва; 
обмін інформаційно–правовими оглядами; координація 
планів законодавчої діяльності; рекомендації; визнання 
спільного "правового поля"; рівне урахування міжнаро-
дно–правових стандартів; узгоджене виконання внутрі-
шньодержавних процедур" тощо [5, с. 335].  
 адаптація законодавства може мати як доброві-

льний характер, саме такий характер вона має до са-
мовизначення держав в їх намірі вступу до відповідного 
об'єднання (спільноти), об'єднань (спільнот), зокрема, 
ЄС, так і характер обов'язковий – після подання заявки 
про членство у відповідному об'єднанні (спільноті), об'-
єднаннях (спільнотах);  
 здійснення адаптаційних процесів у сфері націо-

нального законодавства повинно відбуватися поступо-
во, починаючи з розробки та прийняття нормативних 
актив, адаптованих до вимог правової системи відпові-
дного об'єднання (спільноти), об'єднань (спільнот), зок-
рема Європейского Союзу аж до їх належного впрова-
дження і застосування  

Враховуючи викладене, адаптацію законодавства 
слід розглядати як процес, що здійснюється на основі 
положень документів міжнародно-правового характеру і 
національного законодавства та полягає у поступовому 
(поетапному) досягненні відповідності національного 
законодавства певної держави з законодавством інтег-
раційного об'єднання (спільноти), об'єднань (спільнот), 
членом якого бажає стати певна держава шляхом роз-

робки, прийняття та впровадження нормативно – пра-
вових актів та створення умов для їх належного засто-
сування, що здійснюється у визначених правових фор-
мах з застосуванням різноманітних заходів. 

Говорячи про уніфікацію законодавства, не можна 
не погодитись з висловленням О.М. Бірюкова, стосовно 
того, що "сьогодні на хвилі процесів глобалізації відчу-
вається посилення впливу уніфікації права перед усім у 
сфері регулювання торгівельних відносин" [12, с.154]. 

Термін "уніфікація" має латинське коріння та походить 
від слів "unio едність + facere робити" та означає приве-
дення до єдиної норми або форми, до одноманітності. 

Багаточисленні визначення уніфікації законодавст-
ва, що містяться у теоретичних джерелах у цілому вір-
но відображають суть даного явища, однак вони не по-
збавлені недоліків, зокрема поняття уніфікації як пра-
вило, зводиться до який то її характерної ознаки або 
неповної сукупності таких ознак.  

Для того щоб зрозуміти чим же відрізняється уніфіка-
ція від вже розглянутих традиційних форм проведення 
погодженого правового розвитку країн треба визначити її 
характерні ознаки, до яких можна віднести наступні: 
 уніфіковані нормативні положення відрізняються 

за суб'єктом їх прийняття, зокрема, модельні закони 
можуть прийматися законодавчими органами федерації 
для її суб'єктів, другі – міждержавними об'єднаннями 
для держав-членів, треті – міжнародними організаціями 
у якості правового зразка, четверті – розробляються 
вченими – юристами та спеціалістами та мають докт-
ринальний характер; 
 процеси уніфікації можуть здійснюватись як у 

межах однієї країни, так і у межах певного регіону, у 
рамках міждержавних об'єднань (спільнот) (наприклад, 
заходи з уніфікації, що здійснюються у країнах ЄС) або 
навіть виходити за такі межі;  
 уніфікація як процес полягає у виробці одномані-

тних оптимальних уніфікованих норм, які розраховані 
на врегулювання схожих відносини, з урахуванням їх 
властивостей та якостей; розробці уніфікованих право-
вих моделей у певних сферах регулювання тощо, що 
веде до узагальнення та єднання структур механізму 
правової регламентації та отримує свій подальший роз-
виток у формі техніко-формалізованої обробки вже 
прийнятих уніфікованих положень: у вигляді або окре-
мої норми (норм) або окремого нормативного акту, або 
структурного змісту певних розділів того чи іншого нор-
мативного акту, положення якого регламентують відпо-
відні питання тощо (тобто видання уніфікованих норм 
та нормативних актів – лише частина цього процесу, 
юридична основа уніфікації) і завершується цей процес 
процедурою включення до національних законодавств 
одноманітних норм у відповідності до міжнародних 
угод, типових актів, єдиних норм-стандартів або вико-
нання обов'язкових регламентів тощо;  
 метою уніфікації є усунення законодавчих від-

мінностей у сфері регламентації певних суспільних від-
носин, їх одноманітне врегулювання та однакове засто-
сування норми права та відповідно уникнення правових 
конфліктів; 
 уніфікація може проводитись у різних правових 

формах – шляхом укладення міжнародних договорів 
(найбільш розповсюдженим засобом уніфікації є укла-
дення міжнародних конвенцій, досягнута у результаті 
використання цієї правової форми уніфікація права за-
сновується на міжнародних зобов'язаннях країн – учас-
ниць такої конвенції), відтворення у внутрішньодержав-
ному праві положень або принципів, підходів та рішень, 
що містяться у документах, що розроблені на міжнарод-
ному рівні: модельних законодавчих актів, таких зокрема, 
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як загальні принципи, примірні закони, регламенти, осно-
вні умови, основні положення, правила тлумачення тощо;  
 для того щоб уніфіковані положення норматив-

них актів міжнародно-правового характеру регламенту-
вали внутрішньодержавні відносини вони повинні війти 
у систему національного права той чи іншої держави, 
тобто повинні бути імплементовані у внутрішнє право, 
так модельні закони отримують силу у межах той чи 
іншої держави після прийняття, визнання та схвалення 
їх – в будь якому об'ємі – національним парламентом, 
що стосується уніфікованих норм міжнародних конвен-
цій то вони вимагають для своєї реалізації особливої 
процедури – для їх визнання у якості обов'язкових на 
території даної держави необхідно підписання, ратифі-
кація, схвалення та приєднання.  

Отже, уніфікація це багатоетапний процес, котрий 
здійснюється певними суб'єктами міжнародного права 
та відповідно компетентними органами тієї чи іншої 
держави у визначених правових формах, що спрямова-
ний на досягнення одноманітності використання право-
вих засобів шляхом виробки оптимальних нормативних 
приписів, для досягнення соціально значущих цілей при 
регламентації визначених видів суспільних відносин. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ  
ТА ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
В статті розглядається організація здійснення банківського нагляду в Україні, що безпосередньо покладена на 

центральний банк країни – Національний банк України. Крім того, аналізується безвиїзний нагляд і виїзне інспекту-
вання банків та процес планування останнього, а також досліджується нормативна база, що регулює різні питання в 
сфері банківської діяльності і банківського нагляду.  

Ключові слова: Національний банк України, нагляд, безвиїзний нагляд, виїзне інспектування банків, постанова Пра-
вління Національного банку України.  

В статье рассматривается организация осуществления банковского надзора в Украине, что непосредственно 
возложена на центральный банк страны – Национальный банк Украины. Кроме того, анализируется безвыездной над-
зор и выездное инспектирование банков и процесс планирования последнего, а также исследуется нормативная база, 
которая регулирует различный вопросы в сфере банковской деятельности и банковского надзора. 

Ключевые слова: Национальный банк Украины, надзор, безвыездной надзор, выездное инспектирование банков, 
постановление Правления Национального банка Украины.  

The article deals with organization of the process of bank supervision in Ukraine that is directly imposed on the central bank 
of the country – the National bank of Ukraine. The article also analyses permanent supervision and field inspection of banks as 
well as the process of its planning and investigates normative basis that regulates various issues in the sphere of bank activity 
and bank supervision. 

Key words: National bank of Ukraine, supervision, permanent supervision, field inspection of banks, resolution of the Board 
of the National bank of Ukraine. 

 
Стан та перспективи розвитку банківської системи 

мають велике значення для національної економіки. У 
зв'язку з цим банківська сфера є об'єктом пильного на-
гляду з боку відповідних органів державної влади і, зок-
рема, центрального банку.  

Банківський нагляд традиційно спрямований на під-
тримку надійності та ефективної діяльності окремих 
складових фінансово-кредитної системи країни, насам-
перед банків, з метою забезпечення стабільного функ-
ціонування всієї банківської системи [1, c.153]. Під бан-
ківським наглядом розуміють насамперед моніторинг 
процесів, що мають місце у банківській сфері на різних 
стадіях функціонування банків, а саме: створення нових 
банків та їх установ; реорганізації та ліквідації [2, c.11]. 
Саме питання, що стосуються банківського нагляду 
досліджувались у працях таких вітчизняних вчених, як 
Л.К.Воронова, Д.О.Гетманцев, І.Б.Заверуха, А.Т. Кова-

льчук, О.А.Костюченко, В.Л.Кротюк, М.П.Кучерявенко, 
Т.А.Латковська, О.П.Орлюк, В.В. Пасічник, А.О. Селіва-
нов та інших. 

Банківський нагляд в Україні здійснюється центра-
льним банком країни – Національним банком України. 
Так, відповідно до чинного законодавства Національ-
ний банк України здійснює постійний нагляд за дотри-
манням банками, їх підрозділами, афілійованими та 
спорідненими особами банків на території України та за 
кордоном, банківськими об'єднаннями, представницт-
вами та філіями іноземних банків в Україні, а також ін-
шими юридичними та фізичними особами банківського 
законодавства, нормативно-правових актів Національ-
ного банку України та економічних нормативів [3].  

Система банківського нагляду визначається Поло-
женням про структуру системи банківського нагляду 
Національного банку України та його повноваження 
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щодо адекватного реагування на порушення в діяльно-
сті комерційних банків, яке затверджене постановою 
Правління Національного банку України від 17 листо-
пада 1997 р. № 380 [4]. Відповідно до цієї постанови, 
система банківського нагляду Національного банку 
України скоординована за вертикаллю і функціонує як 
єдиний механізм у складі центрального апарату та те-
риторіальних управлінь. Варто відзначити, що центра-
льний апарат здійснює нагляд за банками І та ІІ групи, а 
територіальні управління – за банками ІІІ та ІV групи 
відповідно. Поділ банків на групи здійснюється Націо-
нальним банком України залежно від розміру активів та 
регулятивного капіталу.  

 Нагляд за банками Національний банк України та 
його установи здійснюють двома методами: безвиїзний 
(дистанційний) нагляд та виїзне інспектування банків.  

Безвиїзний нагляд – це дистанційний моніторинг дія-
льності банків і банківської системи в цілому, а також 
застосування Національним банком України певних за-
ходів з метою реагування на проблеми та недоліки, які 
виявлені у діяльності банків. Безвиїзний нагляд ґрунту-
ється на аналізі звітності (балансовий звіт, звіт про при-
бутки/збитки та інші супутні форми), що подається ви-
значеним структурним підрозділам Національному банку 
України на регулярній основі і дає можливість постійно 
поновлювати інформацію про фінансовий стан банків, 
зокрема про їх капітальну позицію, ліквідну позицію, рен-
табельність, а також певною мірою про якість активів.  

Безвиїзний нагляд використовується як система 
раннього застереження, що дає змогу підрозділам На-
ціонального банку України, які здійснюють нагляд, ух-
валювати рішення про застосування до банків відповід-
них заходів щодо загострення ситуації (письмове за-
стереження) або щодо проведення інспекційної переві-
рки на місці (виїзне інспектування). Слід відзначити, що 
безвиїзний нагляд може бути ефективним лише за умо-
ви, якщо він проводиться на основі достовірної звітнос-
ті, отриманої від банків, та у разі дотримання ними ста-
ндартів обліку, звітності тощо [2, c.12]. 

Виїзне інспектування банків, здійснюється працівни-
ками (інспекторами) структурних підрозділів банківського 
нагляду Національного банку України і передбачає вико-
нання ряду процедур, які відповідають обсягу обстежен-
ня, оцінку різних сторін банківської діяльності, висновки 
та визначення заходів контролю за виконанням рекоме-
ндацій інспекторів Національного банку України.  

Кожне виїзне інспектування банку або банківської 
установи передбачає щонайменше виконання проце-
дур, необхідних для визначення комплексної рейтинго-
вої оцінки банку за системою CAMELS та системою 
оцінки ризиків (СОР). Підхід до нагляду за діяльністю 
банку базується на оцінках ризиків, тобто рейтинговій 
системі CAMELS і полягає у визначенні загального ста-
ну банку на підставі єдиних критеріїв, що охоплюють усі 
сторони діяльності банку. Така єдина система рейтин-
гової оцінки допомагає визначити ті банки, в яких фі-
нансовий стан, операції або менеджмент мають недолі-
ки, що можуть призвести до банкрутства банку, та ви-
магає особливої уваги з боку системи банківського на-
гляду Національного банку України [5, c.155].  

Процес планування та проведення інспектування 
банків, філій іноземних банків та інших осіб, які охоп-
люються наглядовою діяльністю Національного банку 
України службою банківського нагляду Національного 
банку України регулюються Положенням про плануван-
ня та порядок проведення інспекційних перевірок, яке 
затверджене постановою Правління Національного 
банку України від 17 липня 2001 р. № 276 [6]. Відповід-
но до цієї постанови, комплексним інспекційним переві-

ркам підлягають банки, філії іноземного банку, які здій-
снюють банківську діяльність на підставі банківської 
ліцензії. Інші особи, які охоплюються наглядовою дія-
льністю Національного банку України, підлягають пере-
віркам з окремих питань щодо їх діяльності/операцій, 
фінансового стану та впливу на діяльність банку.  

План комплексного інспектування банку передбачає 
перевірку за такими розділами: Капітал; Активи; Мене-
джмент; Надходження; Ліквідність; Чутливість до ринко-
вих ризиків (Валютні операції); Організація роботи банку 
з питань запобігання легалізації коштів, отриманих зло-
чинним шляхом, та виконання банком вимог статей 63, 
64 Закону України "Про банки і банківську діяльність"; 
Перевірка проведення довірчих, дилерських, інших опе-
рацій; Перевірка проведення позабалансових операцій; 
Перевірка дотримання банком вимог Правил надання 
банками України інформації споживачу про умови креди-
тування та сукупну вартість кредиту, затверджених по-
становою Правління Національного банку України від 
10.05.2007 р. № 168; Перевірка системи управління ри-
зиками банку відповідно до Методологічних вказівок з 
інспектування банків "Система оцінки ризиків".  

Національний банк України здійснює планові та по-
запланові перевірки. Про проведення планової перевір-
ки Національний банк України зобов'язаний повідомля-
ти банк або філію іноземного банку не пізніше між за 
10 днів до початку цієї перевірки. 

Національний банк може також прийняти рішення 
про проведення позапланової перевірки за наявності 
обґрунтованих підстав. Такими підставами є виявлення 
під час здійснення безвиїзного нагляду суттєвого погір-
шення фінансового стану банку/філії іноземного банку 
або фактів проведення банком (його підрозділа-
ми/філіями іноземного банку) ризикових операцій, що 
загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів 
банку/філії іноземного банку, чи фактів подання Націо-
нальному банку України недостовірної звітності тощо 
[6]. Під час підготовки плану проведення позапланової 
перевірки враховуються окремі питання (за якими були 
виявлені порушення) з вищезазначеного переліку роз-
ділів, які передбачені для проведення комплексного 
інспектування банківської структури.  

Так, під час здійснення банківського нагляду шляхом 
проведення інспекційних перевірок банків головними 
завданнями є оцінка їх фінансового стану, встановлен-
ня характеру та масштабів проблем, виявлених у бан-
ках з подальшим обґрунтуванням виправних заходів, 
рекомендацій та вказівок.  

Під час проведення комплексних інспекційних пере-
вірок банків, головна увага приділяється питанням до-
стовірності звітності, що подається до визначених стру-
ктурних підрозділів банківського нагляду Національного 
банку України та стабільності фінансового стану банку, 
який перевіряється. Такий вид інспекційних перевірок 
базується насамперед на Законі України "Про Націона-
льний банк України" [3], Законі України "Про банки і ба-
нківську діяльність" [7], інших законах України, а також 
на нормативно-правових актах Національного банку 
України, які регулюють питання організації статистичної 
звітності та бухгалтерського обліку, зокрема:  
 Правила організації статистичної звітності, що 

подається до Національного банку України, які затвер-
джені постановою Правління Національного банку 
України від 19 березня 2003 р. № 124 [8]; 
 Інструкція про застосування Плану рахунків бух-

галтерського обліку банків України, яка затверджена 
постановою Правління Національного банку України від 
17 червня 2004 р. № 280 [9]; 
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 План рахунків бухгалтерського обліку банків Укра-
їни, який затверджений постановою Правління Націона-
льного банку України від 17 червня 2004 р. № 280 [10]; 
 Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, 

вкладних (депозитних) операцій та формування і вико-
ристання резервів під кредитні ризики в банках України, 
яка затверджена постановою Правління Національного 
банку України від 15 вересня 2004 р. № 435 [11] та ін. 

Під час проведення інспекційних перевірок з питань 
дотримання банками валютного законодавства, фахівці 
Національного банку України керуються такими право-
вими актами: Закон України "Про Національний банк 
України" [3], Закон України "Про банки і банківську дія-
льність" [7] та Декрет Кабінету Міністрів України від 
19 лютого 1993 р. № 15-93 "Про систему валютного 
регулювання і валютного контролю" [12] та іншими, а 
також нормативно-правовими актами, що видані Націо-
нальним банком України, на основі вищезазначених 
правових актів, до яких належать:  
 Положення про порядок державної реєстрації 

Національним банком України іноземних інвестицій, що 
затверджене Постановою Правління Національного 
банку України від 23 грудня 2009 р. № 762 [13]; 
 Правила використання готівкової іноземної ва-

люти на території України, що затверджені постановою 
Правління Національного банку України від 30 травня 
2007 р. № 200 [14]; 
 Положення про порядок видачі Національним 

банком України індивідуальних ліцензій на розміщення 
резидентами (юридичними та фізичними особами) ва-
лютних цінностей на рахунках за межами України, що 
затверджене постановою Правління Національного 
банку України від 14 жовтня 2004 р. № 485 [15]; 
 Положення про порядок видачі резидентам інди-

відуальних ліцензій на переказування іноземної валюти 
за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх 
державних позик України, що затверджене постановою 
Правління Національного банку України від 29 січня 
2003 р. № 35 [16];  
 Інструкція про порядок організації та здійснення 

валютно-обмінних операцій на території України, за-
твердженої постановою Правління Національного банку 
України від 12 грудня 2002 р. № 502 [17]; 
 Положення про валютний контроль, що затвер-

джене постановою Правління Національного банку 
України від 8 лютого 2000 р. № 49 [18];  
 Положення про відкриття та функціонування ко-

респондентських рахунків банків-резидентів та нерези-
дентів в іноземній валюті, та кореспондентських рахун-
ків банків-нерезидентів у гривнях, що затверджене по-
становою Правління Національного банку України від 
26 березня 1998 р. № 118 [19] та ін. 

Під час проведення перевірок з питань запобігання 
використанню банківської системи для легалізації кри-
мінальних доходів та фінансування тероризму, фахівці 
Національного банку України керуються такими право-
вими актами, як: Закон України "Про Національний банк 
України" [3], Закон України "Про банки і банківську дія-
льність" [7] та Законом України "Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом" [20] та іншими, а також норматив-
но-правовими актами, що видані Національним бан-
ком України, на основі вищезазначених правових актів, 
до яких належать:  
 Положення про порядок виконання банками до-

кументів на переказ, примусове списання і арешт кош-
тів в іноземних валютах та банківських металів, що за-
тверджене постановою Правління Національного банку 
України від 28 липня 2008 р. № 216 [21];  

 постанова Національного банку України від 21 сі-
чня 2004 р. № 22 "Про затвердження Інструкції про без-
готівкові розрахунки в Україні в національній валюті" [22];  
 постанова Правління Національного банку Укра-

їни від 17 березня 2004 р. № 108 "Про порядок накла-
дення Національним банком України штрафів за пору-
шення банками вимог Закону України "Про  запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом" [23]; 
 постанова Правління Національного банку Украї-

ни від 12 листопада 2003 р. № 492 "Про затвердження 
Інструкції, про порядок відкриття, використання і закрит-
тя рахунків у національній та іноземній валютах" [24]; 
 Положення про здійснення банками фінансового 

моніторингу, що затверджене постановою Правління 
Національного банку України від 14 травня 2003 р. 
№ 189 [25] та ін.  

Як видно з наведеного переліку, Національним бан-
ком України приймається великий масив нормативно-
правових актів, які регулюють різні питання у сфері ба-
нківської діяльності і зокрема банківського нагляду. 
Водночас, оскільки Національний банк України зацікав-
лений у дотриманні банками вимог чинного законодав-
ства України, а також у тому, щоб банками використо-
вувалась правова база Національного банку України у 
повному обсязі під час здійснення ними банківської дія-
льності це дає підстави зробити висновок, про те, що 
доцільно було б систематизувати нормативно-правову 
базу Національного банку України шляхом об'єднання 
його правових актів в групи за конкретно визначеними 
питаннями регулювання. Їх можна сформувати за таким 
критерієм: з питань організації банківської діяльності на 
території України, з питань організації статистичної звіт-
ності та бухгалтерського обліку, з питань валютного ре-
гулювання, з питань фінансового моніторингу та інших.  

Така систематизація дозволить зробити правову ба-
зу Національного банку України більш доступною для 
використання усіма учасниками банківських відносин і 
сприятиме її легшому застосуванню усіма структурами 
банківського сектору України при здійснення ними бан-
ківської діяльності.  
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СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті охарактеризована система органів державного регулювання інвестиційної діяльності. Особлива увага 

приділена компетенції Держінвестпроекту України як головного органу із забезпечення реалізації державної політики 
у сфері інвестиційної діяльності.  

Ключові слова: інвестиційна діяльність, державне регулювання, сприяння інвестуванню.  

В статье характеризирована система органов государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
Особое внимание уделено компетенции Госинвестпроекта Украины как главного органа по обеспечению реализации 
государственной политики в сфере инвестиционной деятельности.  

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, государственное регулирование, поощрение инвестирования.  

The system of the state authorities regulating investment activity is characterized in the article. The prime attention is paid to 
the State agency for investment and national projects management as the principal authority for implementation of the state 
policy in the investment sphere.  

Key words: investment activity, state regulation, investment promotion.  
 
Самі по собі правові засоби, закріплені у чинному 

законодавстві, не можуть забезпечити господарську 
діяльність без відповідного високоякісного організа-
ційного механізму їх застосування у практиці, що 
включає наявність певної організаційної структури, 
повноважень відповідних органів, належної компетен-
ції їх кадрів тощо. Для досягнення організованості 
правових засобів недостатньо лише нормативної рег-
ламентації, а необхідне належне їх застосування, що 
неможливо без організаційного аспекту, тобто ефек-
тивного функціонування державних органів, які засто-
совують правові засоби [1, 15].   

Системі органів державного регулювання інвести-
ційної діяльності приділяють увагу здебільшого в на-
вчальній літературі з інвестиційного права [2, 72-75; 3, 
225-243], де пропонується переважно описова характе-
ристика такої системи. Крім того, параметри зазначеної 
системи зазнали суттєвих змін у зв'язку з прийняттям 
Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. 
№1085/2010 "Про оптимізацію системи органів центра-
льної виконавчої влади". Відтак уявляються необхідни-
ми: виділення основних рис системи органів державно-
го регулювання інвестиційної діяльності, виявлення 
тенденцій її розвитку, критичний аналіз повноважень 
Держінвестпроекту України як головного органу 
центральної виконавчої влади із забезпечення реаліза-
ції державної політики у сфері інвестиційної діяльності, 
що і становить завдання цієї статті.  

Для характеристики системи органів державного ре-
гулювання інвестиційної діяльності уявляється доціль-
ним скористатися розробленим наукою адміністратив-
ного права поділом органів державної влади за обся-
гом і характером компетенції на: органи загальної 
компетенції, органи галузевої компетенції, органи спе-
ціальної (функціональної) компетенції [4, 74].  

Органи загальної компетенції – це органи, які в 
межах підвідомчої їм території здійснюють загальне 
керівництво й координацію діяльності органів галузевої 
і функціональної компетенції, підприємств, установ, 
організацій та інших суб'єктів. Вони несуть відповідаль-
ність за стан справ на відповідній території (на всій те-
риторії України, території Автономної Республіки Крим, 
області, району, міста) [4, 74]. До органів загальної ком-
петенції належать: Верховна Рада України (повнова-
ження якої, у тому числі й у царині інвестиційної діяль-
ності, а також питання, які визначаються виключно за-
конами України, визначені відповідно статтями 85 та 92 
Конституції України), Кабінет Міністрів України (ст. 116 
Конституції України), Верховна Рада та Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим (ст. 26 та 38 Конституції 
Автономної Республіки Крим, затвердженої Законом 
України від 23 грудня 1998 р.), місцеві державні адміні-
страції (глава 2 Закону України від 9 квітня 1999 р. "Про 
місцеві державні адміністрації"). 

Органи загальної компетенції становлять основу си-
стеми органів державного регулювання інвестиційної 
діяльності. Значна кількість правових питань здійснення 
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інвестиційної діяльності (на загальнодержавному рівні) 
вирішується законами України та постановами Кабінету 
Міністрів України, що є загалом позитивним явищем, 
оскільки високий рівень прийняття відповідних рішень 
вказує на їх вищу якість, незалежність від вузьковідом-
чих інтересів. Це знижує небезпеку виникнення так зва-
ної "регуляторної пастки", що належить до найсуттєві-
ших проблем державного регулювання господарської, у 
тому числі інвестиційної діяльності. 

Разом з тим, очевидно, що органи загальної компе-
тенції не в змозі охопити своїм регулюванням вузько-
спеціалізовані питання здійснення інвестиційної діяль-
ності, обумовлені економіко-правовою формою та/або 
сферою її здійснення, що визначає необхідність функ-
ціонування органів галузевої та спеціальної (функціо-
нальної) компетенції.  

Органи галузевої компетенції реалізують державну 
політику у відповідній галузі. Галузь – це поєднання об'-
єктів управління під керівництвом відповідного органу 
виконавчої влади за ознаками виробничої єдності неза-
лежно від їх географічного розташування [4, 74]. На нашу 
думку, галузева компетенція не характерна для органів 
державного регулювання інвестиційної діяльності. Це 
пов'язано з тим, що інвестиційна діяльність здійснюється 
не за галузевим принципом. Натомість вона пронизує усі 
галузі та сфери економіки, при цьому функціонування 
капіталу у цих галузях та сферах підпорядковується пев-
ним спільним законам та закономірностям.  

Органом, який має галузеву компетенцію, але при 
цьому з очевидністю належить до системи органів дер-
жавного регулювання інвестиційної діяльності, є Мініс-
терство регіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства України (Мінрегіон Укра-
їни), Положення про яке затверджене Указом Президе-
нта України від 31 травня 2011 р. №633/2011.  

Мінрегіон України визначено головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади з фор-
мування та забезпечення реалізації державної житло-
вої політики і політики у сфері будівництва, архітектури, 
містобудування та житлово-комунального господарст-
ва. З цього випливає, що далеко не всі повноваження 
Мінрегіону є повноваженнями щодо державного регу-
лювання інвестиційної діяльності. Слід враховувати, що 
власне капітальне будівництво розуміють у двох зна-
ченнях – як комплексну галузь економіки і як форму 
інвестиційної діяльності, причому друге значення є знач-
но вужчим за колом охоплюваних відносин. Таким чином, 
до державного регулювання інвестиційної діяльності 
мають відношення лише ті повноваження Мінрегіону 
України, які стосуються встановлення порядку здійснен-
ня суб'єктами інвестиційної діяльності практичних дій 
щодо реалізації інвестицій у будівельну продукцію. 

Органи спеціальної (функціональної) компетенції 
забезпечують реалізацію державної політики в певній 
сфері, здійснюють керівництво з питань, які мають за-
гальний характер для всіх чи багатьох галузей госпо-
дарства [4, 75]. Система органів державного регулю-
вання інвестиційної діяльності нараховує достатньо 
велику кількість органів спеціальної (функціональної) 
компетенції, при чому серед них є як традиційні для 
системи органів державної виконавчої влади в Україні, 
так і новітні органи.  

Традиційними органами державного регулювання 
інвестиційної діяльності, які мають спеціальну (функці-
ональну) компетенцію, є: Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового рин-
ку України (НКЦПФР), Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг України (Нацкомфінпослуг), Антимонопольний ко-
мітет України, Національний банк України.  

Розмежування повноважень між традиційними орга-
нами державного регулювання інвестиційної діяльності 
є відносно усталеним і не викликає у нас принципових 
критичних зауважень. Цим ми не стверджуємо, що роз-
поділ повноважень між відповідними органами держав-
ної влади є досконалим, і пропозиції щодо його покра-
щення не мають права на існування. Так, у Концепції 
Державної цільової економічної програми модернізації 
ринків капіталу в Україні, схваленій розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. 
№976-р, зазначається, що однією з провідних тенденцій 
на світових ринках капіталу є об'єднання державних 
органів, що комплексно регулюють усі їх складові та 
здійснюють консолідований нагляд за фінансовими 
установами (мегарегулятор). В умовах України утво-
рення мегарегуляторра означає об'єднання в єдиному 
органі повноважень НКЦПФР та Нацкомфінпослуг. Вва-
жаємо, однак, що аналіз відповідних пропозицій вихо-
дить за рамки нашого дослідження.  

До новітніх вузькоспеціалізованих органів державного 
регулювання інвестиційної діяльності, які виникли на базі 
традиційних міністерств в останні роки, належать: Дер-
жавне агентство з питань науки, інновацій та інформати-
зації України (Держінформнауки України), Державне аге-
нтство з екологічних інвестицій України (Держекоінвеста-
генство України), Державне агентство з інвестицій та 
управління національними проектами України (Держін-
вестпроект України). Особлива увага у цій статті приді-
лена останньому органу з огляду на те, що інвестиційна 
діяльність становить основний предмет його відання, а 
його повноваження формально стосуються будь-яких 
економіко-правових форм та аспектів цієї діяльності. 

Чинне Положення про Держінвестпроект України за-
тверджене Указом Президента України від 12 травня 
2011 р. №583/2011. Повноваження Держінвестпроекту, 
визначені Положенням про нього, можуть бути згрупо-
вані у декілька блоків. Так, в силу програмно-
координаційних повноважень Держінвестпроект: забез-
печує реалізацію державної політики у сфері інвести-
ційної діяльності, державно-приватного партнерства та 
управління національними проектами; розробляє про-
позиції щодо вдосконалення нормативно-правових ак-
тів з питань, що належать до його компетенції; бере у 
межах своїх повноважень участь у підготовці пропози-
цій щодо формування і реалізації державної податко-
вої, митної, бюджетної політики тощо.  

Програмно-координаційні повноваження є традицій-
ним елементом будь-якого вітчизняного положення про 
орган центральної виконавчої влади. Відповідні повно-
важення Держінвестпроекту відповідають його статусу 
як "головного органу в системі центральних органів ви-
конавчої влади із забезпечення реалізації державної 
політики у сфері інвестиційної діяльності та управління 
національними проектами" (п.1 Положення про Держін-
вестпроект). Водночас, згідно з Положенням про Мініс-
терство економічного розвитку та торгівлі України, за-
твердженим Указом Президента України від 31 травня 
2011 р. №634/2011, Мінекономрозвитку так само визна-
чається "головним органом у системі центральних ор-
ганів виконавчої влади з формування та забезпечення 
реалізації… інвестиційної… політики". У Положенні про 
Держінвестпроект будь-які приписи щодо порядку взає-
модії цього органу та Мінекономрозвитку відсутні. 

Повноваження щодо управління національними 
проектами "успадковані" Депржінвестпроектом від по-
глинутого ним Державного агентства України з управ-
ління національними проектами. "Національний проект" 
є відносно новою концепцією законодавства України. 
На законодавчому рівні дефініція і визначення правово-
го режиму таких проектів відсутні. Відповідно до Поло-
ження про проекти із пріоритетних напрямів соціально-
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економічного та культурного розвитку (національні про-
екти), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 грудня 2010 р. №1255, національний про-
ект – це проект із пріоритетних напрямів соціально-
економічного та культурного розвитку, що має стратегі-
чно важливе значення для забезпечення технологічно-
го оновлення та розвитку окремої галузі реального сек-
тору економіки, розвитку регіону, розв'язання соціаль-
них проблем, а також впливає на покращення якості 
життя громадян України, а також внесений до переліку 
проектів із пріоритетних напрямів соціально-
економічного та культурного розвитку та до Державного 
реєстру національних проектів. Перелік проектів готу-
ється Держінвестпроектом та затверджується Кабіне-
том Міністрів України.  

Як зазначається в документі "Інвестиційна реформа: 
Концепція", розглянутому Держінвестпроектом за участі 
Президента України 6 квітня 2011 р., національні проек-
ти покликані виконати функцію майданчиків для прак-
тичної реалізації економічних реформ. Національні 
проекти здійснюються за інноваційними технологіями 
та фактично народжують нові індустрії (LNG, сміттєпе-
реробка, очистка води, альтернативна енергетика то-
що). Практично всі національні проекти реалізуються у 
партнерстві з приватними компаніями або за рахунок 
приватних інвестицій та передбачають поворотний ме-
ханізм використання бюджетних коштів. В окремих ви-
падках можуть надаватися державні гарантії для реалі-
зації національних проектів, але лише за умови їх реа-
лізації на прибутковій основі [5, 8-11]. 

Особливість повноважень цього блоку полягає у 
тому, що це – повноваження саме щодо управління 
конкретними національними проектами, а не щодо 
визначення їх правового режиму, яке здійснюється на 
вищому рівні. Крім того, виходячи за змісту Інвести-
ційної реформи, передбачається здійснення Держін-
вестпроектом діяльності, яка не підлягає безпосеред-
ній детальній правовій регламентації, а саме: "персо-
нального супроводу стратегічних інвесторів за при-
кладом успішних країн" [5, 5,15]; 

Повноваження Держінвестпроекту в сфері держав-
ної підтримки інвестиційної діяльності, у тому числі 
реалізації національних проектів, обмежуються "вне-
сенням пропозицій" (щодо надання державної підтрим-
ки у підготовці і реалізації національних та інших проек-
тів, що належать до сфери його компетенції; щодо по-
рядку конкурсного відбору інвестиційних та інших прое-
ктів розвитку, що потребують державної підтримки та 
ін.). Законом України №4218-VI від 22 грудня 2011 р. 
були внесені зміни до Закону України "Про інвестиційну 
діяльність" [6], згідно з якими був вперше встановлений 
загальний механізм державної підтримки реалізації 
інвестиційних проектів (ч.3 ст.2, ст.12-1, 12-2). Усі конк-
ретні регуляторні повноваження в рамках такого меха-
нізму надані законодавцем Кабінету Міністрів України 
та Мінекономрозвитку, але не Держінвестпроекту.  

У сфері державно-приватного партнерства повно-
важення Держінвестпроекту не розмежовані з відповід-
ними повноваженнями Мінекономрозвитку України як 
спеціально уповноваженого органу з питань державно-
приватного партнерства. Вважаємо, що концепція дер-
жавно-приватного партнерства виходить далеко за рам-
ки власне інвестиційної діяльності, тож регуляторні пов-
новаження у зазначеній сфері повинні належати Мінеко-
номрозвитку України як органу широкої компетенції.  

Зміст повноважень Держінвестпроекту щодо підго-
товки та реалізації інвестиційних проектів за прин-
ципом "єдиного вікна" визначається Законом України 
від 21 жовтня 2010 р. "Про підготовку та реалізацію ін-
вестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" [7] 
(набрав чинності з 1 січня 2012 р.). Під принципом "єди-

ного вікна" Закон розуміє спосіб взаємодії уповноваже-
ного органу і суб'єкта інвестиційної діяльності з метою 
підготовки та видачі пакета документів, який дає право 
на реалізацію інвестиційного проекту. У свою чергу, 
уповноваженим органом є регіональний центр з інвес-
тицій та розвитку – державна бюджетна установа, що 
належить до сфери управління Держінвестпроекту, – 
таким чином, інституційна структура Держінвестпроекту 
зазнаватиме подальшого розвитку. Разом з тим, наявна 
редакція Закону не містить ані конкретизації сфери його 
дії (буквально в Законі йдеться про усі без винятку ін-
вестиційні проекти), ані механізмів кореляції з іншими 
актами законодавства України (законами "Про ліцензу-
вання певних видів господарської діяльності", "Про до-
звільну систему у сфері господарської діяльності", буді-
вельним законодавством та ін.). У зв'язку з цим вида-
ється нереалістичним положення ч.1 ст. 8 Закону, згід-
но з яким уповноважений орган у дводенний строк з 
дня складення оперативного плану дій щодо підготовки 
та реалізації інвестиційного проекту формує пакет до-
кументів, необхідних для реалізації проекту та видає 
заявникові зазначений пакет документів. 

Слід відзначити, що в Законі "Про підготовку та реа-
лізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного 
вікна" в принципі може йтися не про спрощення проце-
дур видачі документів, необхідних для реалізації інвес-
тиційного проекту (ці процедури аж ніяк не є предметом 
регулювання Закону), а лише про можливість надання 
заінтересованим суб'єктам інвестиційної діяльності ад-
міністративних послуг з отримання для них пакету від-
повідних документів. Згідно зі світовою практикою, на-
дання таких послуг здійснюється в рамках більш широ-
кої функції сприяння інвестуванню (англ. investment 
promotion), яка являє собою самостійний напрямок дія-
льності держави в царині залучення інвестицій, насам-
перед, прямих іноземних. Усталеним є таке визначення 
сприяння інвестуванню: це – діяльність щодо поширен-
ня інформації або створення іміджу об'єкта інвестуван-
ня та надання послуг, пов'язаних з інвестиціями, потен-
ційним інвесторам [8, 1]. Ця діяльність потребує особ-
ливого інституційного забезпечення. Відтак вихідним 
пунктом стратегій розвитку для багатьох країн стало 
заснування агентств сприяння інвестуванню 
(investment promotion agencies), далі – АСІ. На 2010 рік 
членами Світової асоціації агентств сприяння інвесту-
ванню (WAIPA) були більше ніж 250 національних та 
субнаціональних АСІ зі 160 країн [9, 23].  

В Україні ідею створення структури, яка займалася б 
сприянням інвестуванню, намагалися реалізувати ще з 
початку 90-х років. У свій час сприянням інвестуванню 
займалися: Агентство міжнародного співробітництва та 
інвестицій (утворене постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 січня 1994 р. №16), ВАТ "Агентство з 
питань іноземних інвестицій" (утворене розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. 
№259), Український центр сприяння іноземному інвес-
туванню (утворений постановою Кабінету Міністрів 
України від 2 серпня 2005 р. №666) і, насамкінець, На-
ціональне агентство України з іноземних інвестицій та 
розвитку (Укрзовнішінвест) (утворене постановою Кабі-
нету Міністрів України від 28 січня 2009 р. №48). Однак 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 
2010 р. №570 Український центр сприяння іноземному 
інвестуванню був ліквідований, а на його базі утворене 
Державне агентство України з управління національни-
ми проектами. У свою чергу, постановою від 17 травня 
2010 р. №356 Укрзовнішінвест був реорганізований 
шляхом його приєднання до Державного агентства 
України з інвестицій та розвитку. Нарешті, Указом Пре-
зидента України від 9 грудня 2010 р. №1085/2010 "Про 
оптимізацію системи органів центральної виконавчої 
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влади" Державне агентство України з інвестицій та роз-
витку та Державне агентство України з управління наці-
ональними проектами були реорганізовані у Державне 
агентство з інвестицій та управління національними 
проектами України (Держінвестпроект України). Таким 
чином, саме Держінвестпроект України на сьогодні фо-
рмально виконує функцію сприяння інвестуванню.  

Проведений вище аналіз повноважень Держінвест-
проекту однозначно вказує на слабкість його регулято-
рної функції. Так званий "головний орган із забезпечен-
ня реалізації державної політики у сфері інвестиційної 
діяльності" не приймає жодних нормативно-правових 
актів, що визначають правовий режим здійснення інве-
стиційної діяльності. У зв'язку з цим доцільною вигля-
дає спеціалізація Держінвестпроекту на нерегуляторній 
функції сприяння інвестуванню, що, однак, потребує 
суттєвих змін у засадах функціонування цього органу. 

 Центральне питання, яке постає перед урядами при 
організації сприяння інвестуванню, пов'язане з віднай-
денням належного поєднання публічного і приватного 
компонентів у здійсненні означеної діяльності. Справа у 
тому, що головним завданням, яке забезпечує функція 
сприяння інвестуванню, є "маркетинг країни" як місця 
для інвестування. Це завдання ближче до діяльності, 
яку провадять приватні компанії, аніж до звичайної уря-
дової активності. Необхідні для його виконання профе-
сійні навички зазвичай можуть бути отримані саме у 
приватному секторі і лише за винагороду, притаманну 
цьому секторові. Традиційні урядові організації, як пра-
вило, не надто успішні у реалізації такого завдання. Їм 
бракує менеджерів, знайомих з приватним сектором та 
професійними маркетинговими техніками. Окрім того, 
урядові організації зазвичай не є гнучкими, ані достат-
ньо автономними для проведення власної політики без 
політичного втручання з боку урядів, що змінюються. 
Тож ряд країн (наприклад, Ірландія, Малайзія, Шотлан-
дія, Сінгапур) обрав шлях заснування квазі-урядових 
агенцій: останні зазвичай мають власні ради директо-
рів, звітують певному державному органові, не будучи 
його частиною, та наймають персонал поза межами 
інституту державної служби [8, 53-60]. Кращий зарубіж-
ний досвід організації АСІ повинен бути використаний 
при реформуванні Держінвестпроекту України.  

Проведене дослідження дозволяє дійти наступних 
висновків:  

об'єктивною особливістю системи органів державно-
го регулювання інвестиційної діяльності є галузева і 
функціональна різноманітність таких органів (як тради-

ційних для системи органів центральної виконавчої 
влади в Україні, так і новітніх), з переважанням органів 
функціональної компетенції. Це пов'язано зі здійснен-
ням інвестиційної діяльності в усіх галузях і сферах 
економіки, різноманітністю форм інвестиційної діяльно-
сті і видів інвестицій, а також аспектів інвестиційної дія-
льності, які потребують державного регулювання; 

ця ж особливість ставить під сумнів доцільність фу-
нкціонування Держінвестпроекту України як органу 
державного регулювання інвестиційної діяльності. Цей 
орган об'єктивно не спроможний перебрати на себе усі 
(або принаймні переважну більшість) повноважень 
державного регулювання інвестиційної діяльності на-
віть у реальному секторі. Разом з тим, Держінвестпро-
ект поглинув функцію сприяння інвестуванню, яка, бу-
дучи нерегуляторною функцією з суттєвою специфікою, 
потребує інституційної відокремленості;  

у зв'язку зі слабкістю регуляторних повноважень 
Держінвестпроекту доцільним є його перетворення на 
класичне агентство сприяння інвестуванню з викорис-
танням кращого зарубіжного досвіду організації здійс-
нення цієї функції. Належне концептуальне осмислення 
і інституційне оформлення функції сприяння інвесту-
вання в Україні є необхідною передумовою впрова-
дження Закону України "Про підготовку та реалізацію 
інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", 
що становить один з напрямів подальших наукових 
досліджень з інвестиційно-правової проблематики. 
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КОДИФІКАЦІЯ ЯК ФОРМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ: ДЕЯКІ ПРИНЦИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ 

 
В статті розглядається питання визначення змісту понять "систематизація", "кодифікація" та визначаються 

характерні особливості кодифікації як особливого виду правотворчості. 
Ключові слова: систематизація, кодифікація, класифікація видів кодифікації, порівняльна характеристика, функції 

кодифікації. 

В статье рассматриваются вопросы определения содержания понятий "систематизация", "кодификация" и 
определяются характерные особенности кодификации как особого вида правотворчества. 

Ключевые слова: систематизация, кодификация, классификация видов кодификации, сравнительная характерис-
тика, функции кодификации. 

Annotation: The article highlights the issues of the definition meanings such notions as "systematization", "codification" and 
defines typical peculiarities of codification as a special lawmaking type. 

Keywords: systematization, codification, classification of codification types, the comparative characteristic, codification 
functions.  

 
Створення в Україні основ демократичної правової 

державності вимагає підвищення якості законодавства 
та його системності. Проведення реформ під час світо-
вої економічної кризи створює нагальну необхідність в 
кодифікації цивільного процесуального законодавства.  

Практично з початку розвитку цивілізації в різних ре-
гіонах світу з різними правовими системами, в тому 
числі й з англо-американською відбувається усунення 
громіздкості законодавства і його систематизація в ши-
рокому розумінні цього слова. Усе це вказує на повно-
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цінність кодифікації як особливого виду систематизації, 
що спрямована на заміну змісту норм права, що міс-
тяться в нормативно-правових актах. Крім того, кодифі-
кація досить тісно пов'язана з природою самого права, 
істотними ознаками якого є системність, впорядкова-
ність правових актів.  

Науково-теоретичною базою для проведення до-
слідження послужили наукові праці таких провідних 
правознавців, як В.К. Грищук, А.М. Іодковський,  
Д.А. Керимов, Є.В. Погорєлов, І.М.Погрібний, О.Я. Ро-
гач, Ю.С. Шемшученко, та ін.  

Виклад основного матеріалу. З точки зору сучас-
ної вітчизняної теорії держави і права систематизація – 
це цілеспрямоване впорядкування і вдосконалення 
чинних нормативних правових актів шляхом їх обробки, 
перегрупування і викладу цілісною системою у вигляді 
збірок, зборів або звідних актів. У рамках подібної юри-
дичної діяльності обробка матеріалу виражається в 
очищенні актів від застарілих положень, в усуненні не-
узгодженості між окремими нормативними приписами, в 
оновленні їх з урахуванням законодавчих новел, в за-
повненні виявлених пропусків в правовому регулюванні 
і в інших подібних операціях. 

Угрупування нормативних правових актів здійсню-
ється за тими або іншими ознаками. Зокрема, можливі 
класифікації: 

а) за юридичною силою – на закони і підзаконні акти; 
б) за територією дії – на акти загальнодержавні, ре-

гіональні і місцеві; 
в) за колом тих, що підпадають під сферу їх дії осіб 

– на акти загальні, відомчі і локальні, тобто що функці-
онують у рамках визначеної організації, а саме на акти 
внутрішні і зовнішні, загальні, спеціальні і виняткові; 

г) за дією в часі – на акти постійні, тимчасові і над-
звичайні, тощо. 

Крім того, широко практикуються угрупування нор-
мативних правових актів за хронологічними, алфавітно-
предметними і деякими іншими даними. І залежно від 
того, на якій або на поєднанні яких з подібних ознак 
ґрунтується систематизація, неминуче змінюється про-
філь останньої. 

Зазвичай систематизацію визначають як діяльність 
із упорядкування та удосконалення нормативного ма-
теріалу шляхом його зовнішньої та внутрішньої обробки 
з метою підтримання системності законодавства та 
забезпечення суб'єктів права необхідною нормативно-
правовою інформацією [15, с. 156], формування єдино-
го інформаційно-правового простору, підвищення поін-
формованості громадян та розвитку правової держави. 

Граціанов А.І. дає наступне визначення: "Система-
тизація – це діяльність по упорядкуванню й удоскона-
ленню нормативного матеріалу шляхом його обробки і 
розміщення за класифікаційними критеріями, що оби-
раються відповідно до тих завдань, які розв'язуються 
цією діяльністю. Систематизація законодавства сприяє 
ефективному здійсненню правотворчої діяльності, зок-
рема виявленню причин суперечностей, невідповіднос-
тей у нормативному регулюванні та способів їх усунен-
ня. Вона забезпечує зручність при реалізації прав, мо-
жливість оперативного знаходження норм і їх правиль-
ного тлумачення" [6]. 

Систематизація нормативно-правових актів на-
правлена на вдосконалення законодавства, з вико-
ристанням таких її форм, як інкорпорація, консоліда-
ція, кодифікація. 

Відмітимо, що в науковій літературі не існує єдиної 
думки про види форм систематизації. Дехто вважає 
необхідним виділяти тільки два основні види – інкорпо-
рацію і кодифікацію [22, с. 107]. Деякі автори пропону-

ють традиційно розглядати три форми – інкорпорацію, 
консолідацію і кодифікацію [20, с. 388]. Інші вважають не-
обхідним охарактеризувати три відносно самостійних види 
– облік, інкорпорацію, консолідацію, відокремивши від них 
кодифікацію як абсолютно особливу змістовну форму 
впорядкування нормативного матеріалу [21, с. 214]. 

Узагальнюючи підходи до класифікації видів система-
тизації, можна відмітити що відповідно до класифікації по 
спрямованості можна виділити два види систематизації: 

а) зовнішню;  
б) внутрішнюї. 
Критерієм відмінності між цими видами систематиза-

ції є її спрямованість та мета. Так, метою внутрішньої 
систематизації є переробка змісту нормативно-правових 
актів, що направлена на підвищення внутрішньої єдності 
юридичних норм, на усунення колізій та прогалин у праві, 
тоді як зовнішня систематизація направлена на впоряд-
кування форми нормативно-правових актів, зокрема їх 
класифікація за певними критеріями. 

Тотальною метою зовнішньої і внутрішньої система-
тизації є покращення якості змісту і форми законодав-
ства шляхом їх впорядкування. Тому частіше система-
тизацію визначають як упорядкування нормативно-
правового матеріалу, об'єднання його в єдину, струнку, 
внутрішньо узгоджену систему [9, с.169]. 

Отже, систематизація законодавства – це діяльність 
щодо його удосконалення шляхом впорядкування зміс-
ту і форми законодавства та зведення всіх чинних нор-
мативно-правових актів у цілісну, внутрішньо і зовніш-
ньо узгоджену систему. 

Облік законодавства і інших нормативних актів як 
різновид систематизації є діяльність по їх збору, збері-
ганню і підтримці в контрольному стані, а також по 
створенню пошукової системи, що забезпечує знахо-
дження необхідної правової інформації в масиві актів, 
узятих на облік. Облік здійснюється практично усіма 
державними органами і юридичними особами для за-
доволення власних потреб в правовій інформації або в 
комерційних цілях, для забезпечення правовою інфор-
мацією інших суб'єктів. 

Що стосується інкорпорації законодавства, то вона 
виражається в повному або частковому об'єднанні в 
алфавітному, хронологічному, системно-предметному 
порядку нормативних актів визначеного рівня в різного 
роду збірники (зібрання). Ціль інкорпорації – забезпе-
чення зацікавлених осіб текстами відповідних нормати-
вних актів зі всіма їх офіційними змінами та доповнен-
нями. Об'єднання цих текстів у збірники (зібрання) яв-
ляє собою тільки зовнішню обробку нормативних актів, 
що не торкається їхнього нормативного змісту: збере-
ження незмінним нормативного змісту акту складає 
головну відміну інкорпорації від кодифікації [11, с.224]. 

Облік і інкорпорація нормативних правових актів, 
обмежені їх зовнішньою обробкою, не вирішують усіх 
проблем, які можуть виникати в процесі систематизації 
нормативно-правового матеріалу. Зокрема, за допомо-
гою цих методів не можна усунути множинності норма-
тивних актів, прийнятих в різний час з одного або декі-
лькох взаємозв'язаних питань. Множинність норматив-
них актів долається шляхом їх зведення в один укруп-
нений акт. Такий прийом систематизації називається 
консолідацією (від латів. concolido – "зміцнюю"), особ-
ливість котрого полягає в тому, що новий збільшений 
акт не змінює правового регулювання, не вносить змін у 
діюче законодавство [14, с.58]. Новий укрупнений акт 
цілком замінює нормативні акти, що увійшли до нього, 
тобто приймається компетентним правотворчим орга-
ном і має власні офіційні реквізити . 
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Кодифікація – це такий правотворчий вид впорядку-
вання нормативних правових актів, при якому на базі 
цих актів, для їх розвитку, а часом навіть натомість їм 
створюється якісно новий зведений акт з юридичними 
нормами, що регулюють ті або інші групи (сфери) гро-
мадських стосунків погоджено, на єдиних началах і з 
максимальною повнотою. Вона істотно відрізняється від 
інших форм систематизації нормативних правових актів 
як за змістом і методами здійснення, так і за значенням 
в розвитку права. 

Термін "кодифікація" був введений у науковий обіг І. 
Бентамом. Інтуїтивно зрозуміла дефініція дозволяє ви-
значити кодифікацію, як систематизацію законів держа-
ви за окремими галузями права, як правило, з перегля-
дом та відміною застарілого законодавства . 

За останні десять років в Україні вийшло декілька ро-
біт присвячених кодифікації ([16,13,5]), в кожній з яких 
давалось власне визначення поняття "кодифікація". 

В таблиці 1 приведені дані визначення. 

 
Таблиця 1 

 
Автор Визначення 

Гетьман Є.А. 

Кодифікація – це форма систематизації, що здійснюється уповноваженими органами державної влади в проце-
сі, законотворчості, й підзаконної нормотворчості, результатом чого стає прийняття нового, як за формою так і 
за змістом кодифікаційного нормативно-правового акту (кодекс, основи законодавства, регламент, статут, пра-
вила та ін.) [5]. 

Погорєлов Є.В. 

Кодифікаційна діяльність – це зумовлений потребами спільного розвитку та системністю права, здійснюваний 
на основі певних принципів правотворчий процес по переробці змісту і форми групи чинних нормативно-
правових приписів, їх узгодження та об'єднання в єдиному кодифікованому акті з метою удосконалення законо-
давства [13, с.44]. 

Рогач О.Я. 

Правовою метою кодифікації є впорядкування нормативної основи права, забезпечення найбільш доцільного 
процесу реалізації права, поліпшення структури кодифікаційних актів, удосконалення їх логіки, мови, стилю. 
Кодифікація завжди носить офіційний характер і здійснюється виключно державними органами. Кодифікаційна 
діяльність здійснюється періодично, у залежності від нагромадження нормативного матеріалу і об'єктивної не-
обхідності його всебічного опрацювання. 
Кодифікація вимагає, щоб в проект нового нормативно-правового акту, який має прийматися, включались лише 
ті норми, що зберегли свою дію і виправдовують себе, а також щоб вводились нові норми, вносились зміни і 
доповнення, усувались прогалини у правовому регулюванні. Проект кодифікованого акта подається до компе-
тентного органу у звичайному порядку, але одночасно з цим мають подаватися пропозиції, спрямовані на відмі-
ну акту (актів) або їх частини, що фактично втратили силу у зв'язку з прийняттям нового нормативно-правового 
акта, а також якщо вони містять положення, що увійшли до нового нормативно-правового акта [16, с.10]. 

 
Інший сучасний дослідник В.Антоненко відмічає,що 

саме кодифікація дає можливість вирішити нагальні 
проблеми вдосконалення та підвищення ефективності 
чинного законодавства. У процесі кодифікації відбува-
ється якісна переробка діючих юридичних норм, усува-
ються непогодженості, дублювання, суперечності і про-
галини в правовому регулюванні, скасовуються неефе-
ктивні та застарілі норми [2].  

В юридичній літературі традиційно виділяють такі 
види кодифікації: а) загальну; б) галузеву; в) міжгалузе-
ву (комплексну); г) спеціальну (внутрішньогалузеву) [3, 
с.25-26]. Разом з тим,слід відмітити, що не всі дослідни-
ки однаково розглядають сутність видів кодифікації. 
Наприклад, одні автори виділяють лише два види – 
галузеву та спеціальну кодифікації [18, с.28], тоді як 
також існує думка про належність до основних видів й 
загальної кодифікації [4,12,16, 19].  

Галузева кодифікація широко використовувалася 
впродовж ХІХ-ХХ ст. Російський дослідник В. В. Ксено-
фонтов влучно відзначив, що "галузева кодифікація дає 
можливість проаналізувати основний нормативний ма-
теріал відповідної галузі законодавства, розкрити взає-
мозв'язок, що є вельми необхідним для систематизації 
нормативних актів, які входять до цієї галузі" [10, с.137]. 

Види кодифікації займають визначальне місце при 
вдосконаленні законодавства, тому що їх теоретичне 
обґрунтування допомагає визначити в практичній коди-
фікаційній діяльності мету, об'єкт та завдання кодифіка-
ції. Як показує досвід кодифікаційної діяльності останніх 
років, то для України доцільними були галузева та спеці-
альна (інституційна) кодифікації. Разом з тим загальна 
кодифікація була неможливою, оскільки правова система 
України знаходиться в динамічному процесі розвитку та 
становлення суспільства, що супроводжується прове-
денням реформ у майже всіх сферах життя суспільства, 
а також прийняттям великої кількості нормативних актів 
та подальшого їх удосконаленням (тобто змінами). 

Різні підходи серед науковців існують і щодо визна-
чення об'єкта та предмета кодифікації.  

С.Алексєєв предметом кодифікації вважає безпосе-
редньо юридичні норми, що ґрунтується, на його думку, 
у перевазі правотворчості в процесі кодифікації над 
систематизацією [1, с.254]. 

На нашу думку, більш доцільно вважати предметом 
кодифікації джерела права в суспільних відносинах. 

Ми приєднуємо до думки Є. Погорєлова, який об'єк-
том кодифікації вважає певну групу нормативно-
правових приписів, що мають спільний предмет право-
вого регулювання [13, с. 49]. 

О. Рогач зазначає, що результатом діяльності су-
б'єкта кодифікації є розробка та прийняття кодифікацій-
ного акту, який є не лише метою процесу кодифікації, 
але й визначає його функціональне призначення. Функ-
ції кодифікації можуть бути визначені як напрямки 
впливу на законодавство з метою його вдосконалення 
та підвищення ефективності [16, с. 20]. Отже, суб'єктом 
кодифікації є законодавчі органи влади. 

Погорєлов Є.В. виділяє та аргументує наступні фун-
кції кодифікації [13]: правотворча, узгоджувальна, фун-
даментальна, ієрархіризуюча, інтегративна, узагаль-
нююча, новелізуюча, системоутворююча, стабілізуюча.  

Але більш доцільною нами вважається позиція  
О.Я. Рогача, який виділяє наступні функції [16, с.20]: 1) 
вдосконалення форми законодавства, яке відбувається 
за рахунок пошуку оптимальних форм кодифікаційних 
актів, розробки класифікаційних властивостей актів 
кодифікаційного характеру, що, в свою чергу, надає 
можливість визначити особливості кодифікаційних ак-
тів, дослідити шляхи їх вдосконалення; 2) вдосконален-
ня змісту законодавства; 3) функція стабілізації законо-
давства; 4) фундаментальна. 

Висновки. Отже, на основі проведеного дослідження 
можна дійти висновку, що саме даний метод системати-
зації законодавства дає змогу розв'язати актуальні про-
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блеми вдосконалення та оптимізації чинного законодав-
ства. Під час кодифікації відбувається висока переробка 
існуючих та діючих правових норм, усуваються неузго-
дженості, дублювання, колізії і недоробки в юридичній 
системі, втрачають силу неефективні та застарілі норми. 

Саме кодифікація повинна виступати інструментом 
вдосконалення джерел багатьох галузей права, в тому 
числі цивільного процесуального, наближення їх до єв-
ропейських стандартів, таким чином закладаючи підґрун-
тя для майбутньої стабілізації законодавства в цілому. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ – ОБ'ЕКТИВНА ПЕРЕДУМОВА 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН  

У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
 
Проаналізовано історичне становлення системи державних органів і перспективи їх модернізації та розвитку у 

сфері регулювання суспільних відносин при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання в галузі охорони здоро-
в'я населення. 

Ключові слова: модернізація, державний орган управління, регулювання суспільних відносин, джерела іонізуючого 
випромінювання, охорона здоров'я.  

Проанализировано историческое становление системы государственных органов и перспективы их модерниза-
ции и развития в сфере регулирования общественных отношений при применении источников ионизирующего излу-
чения в отрасли здравоохранения населения. 

Ключевые слова: модернизация, государственный орган управления, регулирования общественных отношений, 
источника ионизирующего излучения, здравоохранение. 

The historical becoming of the system of public organs and prospect of their modernisation and development is analysed in 
the field of adjusting of public relations at application of sources of ionizing radiation in industry of health protection population. 

Keywords: modernisation, public organ of management, adjusting of public relations, source of ionizing radiation, health 
protection. 

 
Актуальність теми дослідження проблем державо-

творення в Україні обумовлена особливим значенням 
адміністративного права в процесах, пов'язаних з мо-
дернізацією суспільних відносин та їх подальшим удо-
сконаленням, що здійснюються на виконання вимог 
Указу Президента від 09.12.2010 року № 1085/2010 
"Про оптимізацію системи центральних органів вико-
навчої влади" [12] та реалізації заходів, визначених у 
щорічному Посланні Президента України до Верховної 
Ради в 2011 році "Модернізація України – наш стратегі-
чний вибір" [13]. 

На наших очах вживаються рішучі заходи щодо по-
дальшої оптимізації системи центральних органів дер-
жавної виконавчої влади, усунення дублювання їх пов-
новажень. Відповідно до пункту 15 частини першої стат-
ті 106 Конституції України [8] здійснюється адміністрати-
вно-правове регулювання спрямоване на підвищення 
ефективності діяльності управлінського апарату, пода-
льше забезпечення скорочення чисельності та витрат на 
його утримання, і на цьому підґрунті досягнення загаль-
ного зростання продуктивності праці, отримання значу-

щих на світовому рівні результатів досліджень у низці 
передових галузей фундаментальної науки. 

З огляду на стратегічно визначені заходи модерні-
зації органів державної влади, цілком логічним вигля-
дає окреслений перелік національних пріоритетів, ви-
значених на найвищому рівні в Україні. 

До найбільш актуальних питань модернізації систе-
ми державного управління необхідно також віднести 
нагальну потребу ретельно опрацювати питання ство-
рення оптимального механізму реалізації державної 
політики на місцевому рівні, в тому числі для забезпе-
чення належного функціонування територіальних орга-
нів державної виконавчої влади.  

Важливим фактором та запорукою успіху в справі 
модернізації країни є комплексний, системний підхід до 
здійснення цих непростих суспільних реформацій, що 
визначені Президентом України, як напрям перезаван-
таження механізму розподілу владних повноважень між 
гілками виконавчої влади на всіх рівнях державного 
управління, у тому числі й в соціально-культурній сфе-
рі, зокрема у галузі охорони здоров'я населення [12].  
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Новітній етап становлення адміністративного права 
характеризується кардинальним переглядом сутності, 
його змістом та призначенням. А саме – переходом від 
державно-центристського призначення до людино-
центриського з акцентом на особу, як основного суб'єк-
та адміністративно-правових відносин, та на якісно інше 
призначення державних органів управління, які повинні 
створювати необхідні умови для реалізації та захисту 
прав, свобод та інтересів особи, зокрема у сфері охо-
рони здоров'я населення. 

У вітчизняній адміністративно-правовій доктрині 
враховані наукові здобутки та погляди, викладені в 
працях І.Б. Усенка, С.В. Ківалова, Л.Р. Білий–Кіунової, 
О.І. Миколенка, до основних висновків яких можна від-
нести той факт, що на сьогоднішній день адміністрати-
вне право стоїть на порозі кардинальних змін відходу 
від традиційних поглядів на його предмет та метод пра-
вового регулювання, тобто від домінування "управлін-
ської", "каральної" складових предмета адміністратив-
ного права і переходу не просто до рівноцінної, а й 
більш важливої його так званої – публічно-сервісної 
складової, переходу від акценту на державне управлін-
ня – до забезпечення пріоритету прав та свобод грома-
дянина (а в деяких випадках також і юридичних осіб), у 
численних взаємовідносинах між суб'єктами публічного 
(державного та муніципального) управління і населен-
ням, набуття пріоритетного значення принципу верхо-
венства прав у змісті адміністративного права. 

Один із фундаторів сучасної правової доктрини 
А.І. Єлістратов у своїх наукових працях неодноразово 
стверджував, що предметом адміністративного права, на 
противагу права поліцейського, є, насамперед, не адмі-
ністративна (тобто управлінська) діяльність, а правовід-
носини "між правлячою владою і громадянами" [2-6].  

Відповідно до уточнення структури адміністратив-
ного права, в сучасних умовах суттєво підвищується 
роль механізму адміністративно-правового регулю-
вання соціально-культурної сфери особливого зна-
чення набуває ефективність адміністративно-право-
вого регулювання суспільних відносин в галузі охоро-
ни здоров'я населення.  

Враховуючи, що держава визнає право кожного 
громадянина на охорону здоров'я та забезпечує його 
захист, можна також стверджувати про наступні гаран-
тії, а саме щодо: 
 створення розгалуженої мережі закладів охорони 

здоров'я;  
 проведення системи державних і громадських 

заходів щодо охорони здоров'я; 
 надання всім громадянам гарантованого рівня 

медико-санітарної допомоги; 
 здійснення державного, громадського контролю 

та нагляду в галузі охорони здоров'я; 
 організації державної системи збирання, обробки 

й аналізу соціальної, екологічної та спеціальної медич-
ної статистичної інформації ; 
 встановлення відповідальності за порушення 

прав і законних інтересів громадян у галузі охорони 
здоров'я. 

В умовах модернізаційних процесів в країні чітко 
відстежується тенденція до постійного зростання зна-
чення охорони здоров'я, як для окремої людини так і 
населення в цілому, при цьому набувають особливої 
ваги наступні чинники, що відносяться до визначальних 
у даній сфері, насамперед це: 
 політичні – забезпечення рівного доступу грома-

дян до медичної допомоги, зокрема діяльність Всесвіт-
ніх організацій, орієнтованих на захист здоров'я людини 

та її права на охорону здоров'я (ВОЗ, ЮНІСЕФ), що 
розробляють стратегію охорони здоров'я; 
 соціально-демографічні; 
 індустріально-технологічні. 
Чинне законодавство України, зокрема стаття 3 Ос-

нов законодавства України про охорону здоров'я від 
19.11.1992 року зазначає, що під охороною здоров'я 
необхідно розуміти систему заходів, спрямованих на 
забезпечення збереження та розвитку фізіологічних і 
психологічних функцій, оптимальної працездатності та 
соціальної активності людини при максимальній біоло-
гічно можливій індивідуальній тривалості життя. 

Політика держави у сфері охорони здоров'я базу-
ється на ряді принципів, що отримали своє закріплення 
в Основах законодавства України про охорону здоров'я:  
 визнання охорону здоров'я пріоритетним напря-

мом діяльності суспільства і держави одним із головних 
факторів виживання та розвитком народу України; 
 дотримання прав і свобод людини і громадянина 

у галузі охорони здоров'я, та забезпечення пов'язаних з 
ними державних гарантій; 
 попереджувально-профілактичний характер, 

комплексний соціальний, екологічний та медичний під-
хід до охорони здоров'я; 
 відповідність завданням і рівню соціально-

економічного та культурного розвитку суспільства, нау-
кова обґрунтованість та матеріально-технічна та фінан-
сова забезпеченість; 
 орієнтація на сучасні стандарти здоров'я і меди-

чної допомоги, поєднання вітчизняних традицій та дося-
гнень зі світовим досвідом у галузі охорони здоров'я; 
 децентралізації державного управління, розвиток 

самоврядування і самостійності працівників охорони 
здоров'я на правовій і договірній підставі тощо. 

І тому не дивно, що адміністративне право несе ви-
ключну відповідальність за ефективність правового 
супроводження позитивного для пересічних громадян 
вирішення актуальних питань сучасного державотво-
рення в Україні.  

Характеристика адміністративно-правових новацій 
на сучасному етапі визначається створенням нового 
механізму реалізації та захисту прав, свобод та інтере-
сів особи, зокрема при застосуванні джерел іонізуючого 
випромінювання у сфері охорони здоров'я населення.  

Розбудова сучасної єдиної науково-освітньої та ін-
новаційної системи, забезпечення її випереджального 
розвитку є визначальними для створення необхідної 
передумови для успішного старту модернізаційних пе-
ретворень країни, пошуку ефективних шляхів подолан-
ня негативних тенденцій. 

 Ураховуючи, що основних завдань державної полі-
тики в галузі охорони здоров'я можна віднести створен-
ня сприятливих умов для її розвитку, творчого викорис-
тання наявних можливостей, зокрема для зростання 
ролі міжнародного та міждержавного співробітництва у 
цій соціально – важливій сфері, припинення її руйну-
вання, створення умов для реального доступу насе-
лення до якісних медичних послуг, переведення галузі 
на вищій рівень, сервісного обслуговування, у найкоро-
тші терміни повинні бути оптимізовані спеціально упов-
новажені органи державно-виконавчої влади для: 
 здійснення контролю і нагляду за дотриманням 

законодавства про охорону здоров'я; 
 забезпечення реалізації державних стандартів, 

критеріїв та вимог, щодо забезпечення здорового на-
вколишнього природного середовища і санітарно-
епідеміологічного благополуччя населення; 
 розробки нормативів професійної діяльності в 

галузі охорони здоров'я, вимог державної фармакопеї, 
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стандартів медичного обслуговування, медичних мате-
ріалів і інноваційних технологій, зокрема з використан-
ням джерел іонізуючого випромінювання. 

Реалізація вищевказаних завдань державної політи-
ки безумовно потребує суттєвого перегляду та регулю-
вання адміністративно-правових взаємовідносин в сис-
темі суб'єктів публічного адміністрування у сфері охо-
рони здоров'я, до яких відносяться Президент України, 
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міні-
стерство охорони здоров'я України, інші органи центра-
льної виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

Аналіз сучасних тенденцій розвитку національного 
адміністративного права та заходи в Україні, пов'язаних 
з гармонізацією європейського законодавства надає 
підстави зробити висновок, що в сучасних умовах, осо-
бливого значення набуває прийнятий 31 серпня 2011 
року Радою управляючих МАГАТЄ "Safety 
Requirements: Radiation Protection and Safety of 
Radiation Sources: International Basic Safety Standards" 
[14], де зазначається про відповідальність Уряду щодо 
створення правової та регулюючої основи, підтримки 
ефективної правової основи забезпечення захисту та 
безпеки в усіх ситуаціях опромінення.  

При цьому, слід мати на увазі, що термін "Уряд", згідно 
визначення в даному документі МАГАТЄ, слід розуміти в 
широкому сенсі, як тотожний з терміном "держава".  

Згідно з основними вимогам МАГАТЄ [14], відпові-
дальність Уряду поширюється також на створення і 
забезпечення ефективної діяльності дійсно незалежно-
го регулюючого органу з конкретно визначеними обо-
в'язками та функціями, здійснення регулюючого конт-
ролю за установками та діяльністю, пов'язаною з радіа-
ційними ризиками.  

Важливим напрямом діяльності Уряду залишається 
дотримання міжнародних зобов'язань, прийняття нале-
жних заходів щодо забезпечення захисту нинішнього і 
майбутніх поколінь населення та охорони навколиш-
нього середовища, розробка ефективного законодавст-
ва, яке було б спроможним адміністративно-правовим 
регулюванням оптимізувати стан захисту та безпеки 
населення при застосуванні джерел іонізуючого випро-
мінювання в галузі охорони здоров'я. 

З огляду на те, що в національному потенціалі дер-
жави останнім часом постійно спостерігається позитив-
не накопичення новітніх технологій при деякому відста-
ванні темпів і масштабів впровадження радіаційних 
технологій від загальносвітових тенденцій, стають оче-
видними невідповідність існуючої структури державних 
органів управління та стану адміністративно-правового 
регулювання їх діяльності, рівня фінансування та стану 
координації наукових досліджень, які не спроможні за-
безпечити сприятливих умов для ефективного здійс-
нення інноваційних проривів у сфері використання дже-
рел іонізуючого випромінювання в Україні [1, 7, 9-11].  

У останні десятиріччя розповсюдження новітніх тех-
нологій з використанням джерел іонізуючого випромі-
нювання, як за кордоном так і в Україні, призвело до 
зміни якості надання медичних послуг пацієнтам, збі-
льшило можливості ефективної діагностики та хірургіч-
ного втручання, що суттєво розширило можливості лі-
кування онкологічних хворих [15-18]. 

Саме тому актуальність модернізації центральних 
органів державної влади та її вплив на регулювання 
суспільних відносин при застосуванні джерел іонізуючо-
го випромінювання у сфері охорони здоров'я, ґрунту-
ється на основних напрямах розвитку світових тенден-
цій застосування інноваційних технологій при викорис-
танні джерел іонізуючого випромінювання та в деякій 
мірі пояснюється підвищенням суспільної ролі адмініст-
ративного права в розробці і впровадженні сучасного 
ефективного механізму юридичного супроводження 
реалізації першочергових завдань та актуальних питань 
державотворення в Україні. 

Враховуючи вищевикладене, до першочергових за-
вдань адміністративно-правового регулювання суспіль-
них відносин при застосуванні джерел іонізуючого ви-
промінювання у сфері охорони здоров`я, насамперед 
відносяться розробка та внесення змін і доповнень до 
низки законодавчих і нормативно-правових актів відом-
чого характеру відповідно до вимог міжнародних стан-
дартів у цій сфері суспільних відносин, а саме:  
 Закону України "Про захист людини від впливу 

іонізуючого випромінення", 1998 рік; 
 Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), 

1997 рік;  
 Основних санітарних правил забезпечення раді-

аційної безпеки України, 2005 рік. 
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СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ  
ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ 

 
Досліджуються особливості становлення особистих немайнових відносин в Україні від найдавніших часів до сьо-

годення.  
Ключові слова: особисті немайнові відносини, становлення особистих немайнових відносин, склад особистих не-

майнових відносин, особисті немайнові права, свободи й обов'язки. 

Исследуются особенности эволюции личных неимущественных отношений в Украине от древности до наших 
дней. 

Ключевые слова: личные неимущественные отношения, эволюция личных неимущественных отношений, состав 
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Особисті немайнові відносини як один із найважливі-

ших у житті кожної людини видів правовідносин в усі ча-
си мали велике значення для розвитку особистості, дер-
жави та права, а відтак викликали широкий інтерес зі 
сторони державної влади та правознавців. На думку ві-
домого вченого Миколи Іванишева, яку він виклав у нау-
ковій праці "Міркування про ідею особистості в древньо-
му праві богемському та скандинавському", ідея особи-
стості є основною ідеєю права, наріжним каменем, 
на якому будується правова система [3, с. 85 – 87]. 
Особливого розвитку ідея особистості здобула в право-
вих системах народів Європи, зокрема, в Україні. 

Окремі питання історичного розвитку особистих не-
майнових відносин в Україні досліджувалися такими 
вченими як В. Б. Антонович, А. П. Вилейта, М. Володи-
мирський-Буданов, М. В. Гримич, Е. Гудавичюс,  
У. Ернст, М. Д. Іванишев, К. О. Неволін, Й. О. Покровсь-
кий, В. П. Самохвалов, В. Спечюнас, О. О. Шевченко та 
багато інших.  

Коротко розглянемо історію правового регулювання 
особистих немайнових відносин в Україні з найдавніших 
часів до сьогодення. Проаналізувавши низку історико-
правових та історичних джерел [1, 3, 4, 6, 12], приходи-
мо до таких висновків. 

У становленні особистих немайнових відносин вирі-
зняються такі періоди:  

1) Найдавніший період (з незапам'ятних часів до по-
чатку Залізного віку приблизно у 800 році до нашої ери); 

2) Античність (приблизно з 800 року до нашої ери і 
до падіння Рима у 476 році нашої ери); 

3) Раннє Середньовіччя (476 – 882); 
4) Високе (Розвинене) Середньовіччя (882 – 1362); 
5) Пізнє Середньовіччя та Відродження (1362 – 1648); 
6) Класицизм і Бароко, або Козаччина (1648 – 1783); 
7) Новий час (1783 – 1917); 
8) Радянський період (1917 – 1990); 
9) Сучасний період (1990 – 2011). 
Перші три етапи недостатньо досліджені сучасною 

історико-правовою наукою. Слід відзначити, що особис-
ті немайнові відносини в цей час регулювалися пере-
важно правовими звичаями, які в багатьох випадках 
ґрунтувалися на релігійних світоглядних уявленнях. В 
той же час, є відомості про правове регулювання з до-
помогою законів. Таке правове регулювання мало, од-
нак, майже винятково надзвичайний характер. Закони 
видавалися у випадку війни, стихійного лиха чи інших 
надзвичайних обставин. Важливе місце в правовій сис-
темі вже в цей час посідали цивільно-правові договори. 
Здійснювалася активна правова охорона найважливі-
ших особистих немайнових відносин – зокрема, тих 
особистих немайнових відносин, змістом яких є життя, 

здоров'я, честь і гідність. Особливості цих періодів зна-
чною мірою продовжували існувати і в наступні періоди.  

Початок Високого чи Розвиненого Середньовіччя 
ознаменувався створенням найбільшої держави в Єв-
ропі – Руської Землі, Русі – яку науковці називають Ки-
ївська Русь. Поміж основних правових актів цього пері-
оду слід відзначити такі: 

1) Правда Руська – звід правових положень, своє-
рідна конституція, яка об'єднувала найрізноманітніші 
галузі права, в трьох хронологічних частинах: Правда 
Ярослава, Правда Ярославичів, Устав Володимира 
Мономаха; 

2) угоди Великого Князя Олега з Візантією 907 та 
911 року, а також інші міжнародні угоди, які визначали 
правовий статус підданих Руської Землі у Візантійській 
Імперії та в інших державах і правовий статус іноземців 
у Руській Землі; 

3) Кормча книга (Номоканон) та інші джерела кано-
нічного права;  

4) законодавчі акти, рецепійовані з інших держав (на-
приклад, Закон судний людям, запозичений із Болгарії). 

Правове регулювання особистих немайнових відно-
син відбувалося з допомогою звичаєвого права, каноні-
чного (християнського) права та законодавчих актів і 
зовнішньополітичних угод, які ґрунтувалися переважно 
на звичаях. Слід відзначити, що дві функції права – 
правове регулювання та правова охорона – розподіля-
лися між різними видами правових актів: правова охо-
рона здійснювалася переважно засобами законодавчих 
актів (зокрема, Руської Правди), тоді як докладне пра-
вове регулювання відбувалося в інших правових актах 
– правових звичаях, актах канонічного права. Широке 
розповсюдження як засіб правового регулювання мали 
цивільно-правові договори. 

Особлива увага приділялася правовому регулюван-
ню та правовій охороні особистих немайнових відносин, 
змістом яких є життя, здоров'я, честь і гідність. Впадає в 
очі різка станова зумовленість кримінальної відповіда-
льності за посягання на життя та здоров'я представни-
ків різних суспільних верств – чим вищий суспільний 
стан потерпілого від злочину, тим суворіше покарання 
передбачене в Руській Правді. Регулювалися (перева-
жно з допомогою канонічного права) також інші права – 
наприклад, право на сім'ю, право на опіку та піклуван-
ня. Таке важливе особисте немайнове право як право 
на свободу й особисту недоторканість визнавалося не 
за всіма підданими Руської Землі – частина з них пере-
бувала в різних видах особистої та майнової залежності 
різного ступеню. Однак цей час став важливим етапом 
розвитку особистих немайнових відносин.  

У 1362 році в Україні розпочинається Пізнє Серед-
ньовіччя. Виникає Велике Князівство Литовське, Руське 
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та Жомойтське як триєдина унія держав – Великого 
Князівства Литовського (Литва, крім північно-західної, 
та більша частина Білорусі), Великого Князівства Русь-
кого (Україна та південна Білорусь) та Великого Князів-
ства Жомойтського (північно-західна частина Литви). 
Утворилося найбільше державне утворення в тогочас-
ній Європі, а відтак з'явилася потреба в цілеспрямова-
ній систематизації та кодифікації законодавства. 

Тривалий час комплексне правове регулювання різ-
номанітних правовідносин відбувалося з допомогою 
пам'ятки давньоруської кодифікації – Руської Правди, 
яка продовжувала діяти аж до ХVІ століття. Пізніше 
майже всі правові положення Руської Правди увійшли 
до змісту Статутів Великого Князівства Литовського, 
Руського та Жомойтського. Поміж вагомих змін – тільки 
посилення кримінальної відповідальності та значне 
збільшення суворості покарань і кількості різновидів 
покарань. У 1468 році прийнято перший кодекс саме 
литовсько-руського права – Судебник Великого Князя 
Казимира, який регулював переважно кримінально-
правові, земельно-правові та процесуальні правовідно-
сини. Велася Литовська метрика – багатотомне зібран-
ня важливих правових документів, зокрема, законодав-
чих актів і судових рішень. Інтенсивно розвивалося Ма-
гдебурзьке право – право самоврядування, яким наді-
лялися міста і деякі села. Поміж інших правових актів 
слід відзначити Земські устави, зокрема, Устава на во-
локи, або Поміра на волоки (1557). Важливе місце в 
правовому регулюванні особистих немайнових відносин 
посідали привілеї (привілейні грамоти) Великих Князів 
двох видів: загальноземські привілеї та обласні приві-
леї. Дія загальноземських привілеїв поширювалася на 
все Велике Князівство. Поміж найважливіших загально-
земських привілеїв слід назвати: шляхетський привілей 
Ягайла (1387 року); Городельський привілей (1413); 
Гродненський привілей (1432); Трокський привілей 
(1434); привілей Казимира (1437); Віленський привілей 
(1457); Віленський привілей Олександра (1492); приві-
леї Сигізмунда (1506, 1522) [10, с. 46–50]. Дія обласних 
привілеїв (відомих також як уставні грамоти) [2, с. 73–
75] поширювалася на окремі удільні князівства (землі), 
пізніше на окремі воєводства – привілей Київській зем-
лі, привілей Волинській землі та інші. Однак правове 
регулювання особистих немайнових відносин здійсню-
валося перш за все з допомогою Статутів, правових 
звичаїв і частково канонічного (релігійного) права.  

Найважливішими правовими актами цього періоду 
стали Статути, які увібрали в себе переважну більшість 
правових положень раніше виданих правових актів, а 
також правових звичаїв, судових рішень і канонічного 
(релігійного) права: 

1. Перший (Старий) Статут Великого Князівства 
Литовського, Руського та Жомойтського (1529); 

2. Другий (Волинський) Статут Великого Князівства 
Литовського, Руського та Жомойтського (1566); 

3. Третій (Новий) Статут Великого Князівства Ли-
товського, Руського та Жомойтського (1588). 

Перший (Старий) Статут Великого Князівства Ли-
товського, Руського та Жомойтського 1529 року, захи-
щав інтереси магнатів – великих шляхетських земле-
власників, підтверджував права шляхти, надані раніше 
привілейними грамотами, зводив шляхту в єдиний 
суспільний стан. Відзначено деякі права селян, зокре-
ма, право на землю. Стверджувалося, що право – для 
всіх єдине. Другий (Волинський) Статут Великого Кня-
зівства Литовського, Руського та Жомойтського 1566 
року забезпечував захист інтересів шляхти, обмежу-
вав права селян, виражаючи тяжіння до закріпачення 
селянства [6, с. 121].  

У зв'язку з ухваленням в 1569 році Люблинської унії 
та заснуванням Речі Посполитої Трьох Націй – литов-
ської, руської та польської, правовий лад ще більше 
ускладнився, а відтак вже здійснена в 1529 – 1566 ро-
ках кодифікація мала бути вдосконалена. Саме тому в 
1588 році приймається Третій (Новий) Статут Великого 
Князівства Литовського, Руського та Жомойтського. 
Науковці відзначають: "якщо перша редакція Литовсь-
кого статуту захищає права магнатів і узаконює права 
селян, то друга редакція – збільшує права шляхти і об-
межує права селян, третя редакція Литовського статуту 
юридично оформляє панівне становище шляхти і закрі-
пачує селян, в ній майже нічого не говориться про пра-
ва міщан і духовенства" [12, с. 63].  

Вражає високий рівень юридичної техніки правових 
актів: "Литовський статут у третій редакції за своїм тех-
ніко-юридичним рівнем стояв значно вище від багатьох 
тогочасних західноєвропейських кодексів" [12, с. 63]. 
Статути Великого Князівства Литовського, Руського та 
Жомойтського – "це збірники високорозвиненого, навіть 
за західноєвропейськими критеріями права … Видан-
ням Литовських статутів закінчився процес уніфікації 
різних джерел права і правових систем, які діяли у Ве-
ликому Литовському князівстві, зокрема в українських 
землях" [5, с. 73]. 

Період Козаччини в Україні розпочинається з 1648 року 
(початок Хмельниччини) та завершується в 1783 році 
(скасування козацького суспільного стану та запрова-
дження кріпацтва) та складається з двох частин – Класи-
цизму (1648 – 1687) та Бароко (1687 – 1783). За часів 
Класицизму особисті немайнові відносини регулювалися 
правовими звичаями, Статутами Великого Князівства 
Литовського, Руського та Жомойтського, гетьманськими 
універсалами та іншими актами законодавства. Для Ба-
роко всі вказані правові акти також мали велике значен-
ня. Крім того, досягненням Бароко була велика увага до 
людської особистості, що відобразилося в законодавстві. 
Основні правові акти цього часу: 

1) Пакти та конституції вольностей Війська Запоро-
зького Низового, або Конституція Гетьмана Пилипа Ор-
лика (1710); 

2) Права, за якими судиться малоросійський народ 
(1743) [4, с. 407–758]. 

Період, який одержав назву Новий час (1783 – 1917) 
в історії особистих немайнових відносин має неодно-
значну оцінку. З одного боку, в суспільно-правовій думці 
розвиваються ідеї Просвітництва та ідеї цінності кожної 
людини. Однак, з іншого боку, в Україні в цей час роз-
починається занепад правового регулювання особистих 
немайнових відносин. Різко обмежується низка особис-
тих немайнових прав. Більшість представників цілого 
суспільного стану – селянства – була позбавлена права 
на свободу й особисту недоторканність, оскільки в 
1783 році російська імператриця Катерина ІІ, яка на 
словах називала себе прихильницею ідей французьких 
просвітителів, зокрема Вольтера, запроваджує в Україні 
кріпацтво – один із найтяжчих різновидів особистої та 
економічної (матеріальної) залежності – яке разом з 
усіма іншими видами антиправової залежності було 
повністю скасоване ще в 1648–1657 роках внаслідок 
національно-визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького. Всі суспільні стани – духовенство, дво-
рянство, селянство та міщанство зазнали значного 
втручання в особисте життя та посягання на найрізно-
манітніші види особистих немайнових прав – не тільки 
на політичні (свобода думки та слова, свобода зібрань, 
свобода об'єднань), але й на особисті, духовні та куль-
турні, соціальні (право вільного вибору занять, право на 
працю, право на відпочинок), економічні.  
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У 1917 – 1922 роках розпочинається радянський пе-
ріод (1917 – 1990). На початку цього періоду законода-
вче регулювання особистих немайнових відносин про-
довжувало перебувати в занепаді – перш за все у зв'яз-
ку з тим, що погляди ідеологів марксизму-ленінізму за-
перечували все приватне, особисте. Як стверджував 
Володимир Ленін, нічого приватного марксисти не ви-
знають. Зумовлюється це, зокрема, вченням про базу 
та надбудову, згідно з яким суспільні відносини та інші 
суспільні явища існують на двох рівнях. Базу (основу, 
фундамент) нібито утворюють економічні, тобто майно-
ві, відносини. Тоді як надбудова складається з усіх ін-
ших суспільних явищ – держави та права, моралі, осо-
бистих немайнових відносин. Отже, й особисті немай-
нові відносини могли в законодавчій сфері виступати 
тільки як додаток до майнових відносин. Пізніше дана 
позиція послаблюється і розпочинаються інтенсивні 
цивільно-правові дослідження особистих немайнових 
відносин. Однак у цивільному законодавстві, навіть в 
останньому Цивільному кодексі Української Радянської 
Соціалістичної Республіки, який було прийнято 18 лип-
ня 1963 року, регулювання обмежується дуже вузьким 
колом особистих немайнових відносин і тільки тих, які 
безпосередньо пов'язані з майновими – перш за все від-
носин інтелектуальної власності. Поміж врегульованих 
цивільним законодавством особистих немайнових відно-
син, не пов'язаних з майновими, можна назвати тільки 
захист права на честь, гідність і ділову репутацію. 

Сучасний період розпочався з проголошенням дер-
жавного суверенітету України (1990) та відновленням 
незалежності України (1991) і триває на час написання 
даного дослідження (2011). Поміж найважливіших пра-
вових актів сучасного періоду: 

1) Декларація про державний суверенітет України 
(1990); 

2) Акт проголошення незалежності України (1991); 
3) Конституція України (1996); 
4) Цивільний кодекс України (2004).  
Вплив на становлення правового регулювання осо-

бистих немайнових відносин в Україні в різний час мали 
також іноземні та міжнародні правові акти, зокрема, такі: 

1) Закони Дванадцяти Таблиць, або Leges 
Duodecim Tabularum (Італія); 

2) Звід цивільного права, або Corpus iuris civilis 
(Східна Римська Імперія, тобто Візантія, VI століття) у 
трьох частинах: Кодекс Юстиніана, або Codex Iustiniani; 
Пандекти (Дигести) Юстиніана, або Pandectae (Digesta) 
Iustiniani; Інституції, або Institutiones; 

3) Велика хартія вольностей, або Magna Charta 
(Англія, 1215); 

4) Петиція про права, або Petition of Rights (Англія, 
1628);  

5) Закон про недоторканість особи, або Habeas 
Corpus Act (Англія, 1679); 

6) Акт (Білль) про права, або Bill of Rights (Англія, 
1689);  

7) Декларація незалежності Сполучених Штатів 
Америки, або Declaration of Independence of the United 
States of America (1776); 

8) Конституція Сполучених Штатів Америки, або 
Constitution of the United States of America (1787); 

9) Декларація прав людини та громадянина, або 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (Фран-
ція, 1789);  

10) Конституція Франції, або Constitution française 
(1791); 

11) Акт (Білль) про права, або Bill of Rights (Сполу-
чені Штати Америки, 1791);  

12) Цивільний кодекс Франції (відомий як Кодекс 
Наполеона), або Code Civil des Français (Code 
Napoléon) (1804); 

13) Міжнародний акт (Білль) про права людини, 
який складається із трьох частин: Загальна декларація 
прав людини (1948); Міжнародний пакт про громадян-
ські та політичні права (1966); Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні та культурні права (1966); 

14) Європейська конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод (1950);  

15) Декларація прав дитини (1959); 
16) Конвенція про права дитини (1989). 
Напружена історія особистих немайнових правовід-

носин зумовлює необхідність ефективного правового 
регулювання. Значення особистих немайнових право-
відносин у наш час невпинно зростає. Як відзначають 
науковці, це зумовлено тим, що "переважна кількість 
людей сьогодні вважають найбільшою цінністю своє 
духовне "я", спрямовуючи зусилля на самовдоскона-
лення своєї особистості через духовне зростання. Не-
матеріальне, немайнове важить для людини не менше, 
а інколи і набагато більше, ніж матеріальне. Таким чи-
ном, оцінка людини як особистості, відчуття свободи, 
самоповаги – це те, заради чого вона живе, покращує 
своє матеріальне становище, працює та спілкується. 
Відчуваючи себе особистістю, людина бажає зберегти 
свою неповторність, продемонструвати її оточуючим, 
бути впевненою в оцінці і повазі до себе" [11, с. 588]. 

Дослідивши процеси становлення особистих немай-
нових відносин в Україні від найдавніших часів до сьо-
годення, приходимо до висновку: особисті немайнові 
відносини впродовж усієї історії перебувають в центрі 
правової системи нашої держави. Сьогодні, як і в мину-
лі століття, особисті немайнові відносини складають 
основу всієї системи суспільних відносин в Україні, зу-
мовлюючи широкий науково-практичний інтерес право-
знавців і зацікавленість кожної особистості в їх подаль-
шому розвитку, а відтак мають великі перспективи під-
несення та розквіту вже в найближчому майбутньому. 
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ЗНАХОДЖЕННЯ ПОЗА МЕЖАМИ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ  
ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАННЯ БІЖЕНЦЕМ 

 
Досліджено питання теоретичного та законодавчого закріплення такого критерію поняття біженця як знахо-

дження поза межами країни походження за міжнародними стандартами та законодавством України, визначено основні 
проблеми в цій сфері та можливі шляхи їх усунення. 

Ключові слова: біженці, шукачі притулку, визначення біженця. 

Исследован вопрос теоретического и законодательного закрепления такого критерия понятия беженца как на-
хождение вне пределов страны происхождения в соответствии с международными стандартами и законодательс-
твом Украины, определены основные проблемы в этой сфере и возможные пути их устранения. 

Ключевые слова: беженцы, искатели убежища, определение беженца. 

Author researches theoretical and legislative aspects of the determination of such clause of the refugee definition as being 
outside of the country of origin under international standards and legislation of Ukraine, basic problems in this sphere and 
possible ways of improvement. 

Keywords: refugees, asylum seekers, refugee definition.  
 
Знаходження шукача притулку поза межами країни 

своєї національної належності або країни свого колиш-
нього місця проживання визначено і міжнародними ста-
ндартами і законодавством України одним із критеріїв 
визнання такої особи біженцем (так званих критеріїв 
включення). На практиці та в науковій літературі країни, 
які залишили мігранти, називають країнами походжен-
ня. Тому цей критерій іноді спрощено формулюється 
авторами як "знаходження шукача притулку поза ме-
жами країни походження". При цьому очевидно, що 
фактична різниця між термінами "знаходження особи 
поза межами країни національної належності" та "зна-
ходження особи поза межами країни свого колишнього 
місця проживання" полягає лише в правовому статусі 
осіб – шукачів притулку, їх правовому зв'язку з держа-
вою походження. Зміст поняття "національної належно-
сті" в змісті п.2 розділу А ст.1 Конвенції 1951 р. необхід-
но розуміти як громадянський зв'язок з державою. Фра-
за "знаходиться за межами країни своєї громадянської 
належності" відноситься до тих осіб, які на відміну від 
апатридів мають громадянство.  

Таким чином, стаття 1(А)2 Конвенції містить окремі 
положення про біженців, які мають громадянство, і про 
біженців, які його не мають. Для перших необхідним 
критерієм надання статусу біженця являється їх незда-
тність або небажання користуватися захистом держави, 
громадянами якої вони являються, а для других – не-
здатність або небажання повернутися в державу по-
стійного місця проживання.  

Конвенція врегульовує також і випадки, коли особа 
має громадянство двох чи більше держав (так звані 
випадки "багатогромадянства"). Для того, щоб отрима-
ти статус біженця в цьому випадку особа має знаходи-
тися поза межами будь-якої з цих країн. Разом із цим 
необхідно встановити, чи може особа скористатися 
захистом хоча б однієї з цих держав. Адже сам факт, 
що особа має громадянство кількох держав не є обста-
виною для формальної відмови в розгляді її клопотання 
про надання статусу біженця. Непоодинокими є випад-
ки, коли особа має подвійне громадянство, але країна 
другого громадянства не в змозі забезпечити особі ре-
альний захист, або з цією країною в особи немає зв'яз-
ку, тобто громадянство є формальним, або ж шукач 
притулку не в змозі безпечно дістатись цієї країни. От-
же, у випадку подвійного або множинного громадянства 
статус біженця надається, тільки якщо зацікавлена осо-
ба в силу цілком обґрунтованих побоювань не може 
або не бажає звертатися до захисту жодної держави, 
громадянином яких вона являється. В даному випадку 

важливим фактором буде справжність громадянства 
особи з точки зору загального міжнародного права 1. 

Цілком обґрунтовані побоювання заявника стати 
жертвою переслідувань повинні відноситись саме до 
країни його походження. До тих пір, доки у нього нема 
побоювань відносно країни походження, то можливо 
очікувати, що він скористається захистом з боку цієї 
країни. В цьому випадку особа не потребує міжнарод-
ного захисту, і тому не являється біженцем. 

Побоювання переслідувань не повинно обов'язково 
поширюватися на всю територію країни громадянської 
належності біженця. Так, у випадку міжетнічних зіткнень 
або інших серйозних безпорядків, прирівняних до об-
ставин громадянської війни переслідування конкретної 
етнічної або національної групи можуть обмежуватись 
лише частиною території цієї країни. В таких випадках 
особі не повинно бути відмовлено в статусі біженця 
тільки через те, що вона могла знайти притулок в іншій 
частині цієї ж країни, якщо, з врахуванням обставин від 
неї не реально було б очікувати цього. 

У випадку з біженцями без громадянства питання 
"користування захистом" країни попереднього місця 
проживання, звичайно не виникає. Крім того, залишив-
ши одного разу країну свого попереднього звичайного 
місця проживання з причин, вказаних у визначенні, така 
особа очевидно не має можливості повернутися. 

У випадках позбавлення шукачів притулку грома-
дянства державою їх громадянської належності статус 
біженця можна встановлювати з врахуванням станови-
ща, яке існувало в країні походження як в "країні попе-
реднього постійного місця проживання"2. Однак, позба-
влення громадянства, з точки зору права притулку, є не 
просто репресією, воно само переконливо свідчить про 
відмову в захисті з боку держави походження. При чому 
цей факт має відношення як до осіб, які намагалися 
залишити країну свого походження внаслідок чого були 
позбавлені громадянства, так і до будь-яких інших осіб. 

Зміст аналізованого критерію полягає в тому, що 
механізм міжнародного захисту не може бути застосо-
ваний доти, доки особа знаходиться під юрисдикцією 
або країни своєї громадянської приналежності, або 
постійного місця проживання. Таким чином, зазначе-
ний критерій певною мірою є гарантією додержання 
(не порушення) суверенітету держави, зокрема, щодо 

                                                           
1 Гудвін-Гілл Г.С. "Міжнародне право і переміщення осіб 

між державами", 1978. – с.46-49. 
2 Конференція, яка передувала прийняттю Конвенція 1954 р. 

про статус апатридів, прийняла рекомендацію про те, щоб 
кожна договірна держава, "коли вона визнає дійсними причи-
ни, з яких особа відмовилась від захисту держави, громадяни-
ном якої вона являється", співчутливо розглядала питання про 
поширення дії Конвенції на таких осіб. 
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їх громадян, і факт втечі, перетину державного кордо-
ну – невід'ємна частина характеристики біженця, в 
смислі Конвенції 1951 року. Переміщені особи всере-
дині країни, незважаючи на гуманітарні заклики забез-
печити їм захист і допомогу, а також на практику 
Управління Верховного Комісара ООН в справах біже-
нців щодо надання допомоги таким особам, не зміню-
ють базову міжнародну норму.  

В окремих випадках, особливо в Латинській Аме-
риці, існує звичай "дипломатичного притулку"3, тобто 
надання притулку для політичних біженців в посольст-
вах іноземних держав. Хоч особа, яка отримала при-
тулок таким чином, може вважатися такою що знахо-
диться поза юрисдикцією своєї країни, вона не знахо-
диться за межами її території, і тому не відповідає 
умовам Конвенції 1951 року.  

Попереднє положення про "екстериторіальність" по-
сольств замінене положенням про "недоторканість", 
застосоване в Віденській конвенції 1961 року про дип-
ломатичні зносини. Представництва повинні добросові-
сно користуватись дипломатичним імунітетом, не допу-
скати зловживань і дій, які можуть трактуватись як 
втручання у внутрішні справи держави перебування. 
Стаття 41 цієї ж Конвенції встановлює, що "приміщення 
представництв не повинні використовуватись в цілях, 
які не співпадають з функціями представництв". 

Для встановлення статусу біженця важливим є факт 
перетину державного кордону країни походження. При 
цьому ані міжнародними актами, ні законодавством 
України не встановлюється залежність між перетином 
державного кордону та причинами такого перетину, 
зокрема – іншим критерієм визначення біженців – об-
ґрунтованими побоюваннями переслідувань. Тобто, 
особа може залишити територію країни своєї націона-
льної належності як внаслідок наявних у неї обґрунто-
ваних побоювань стати жертвою переслідувань, так і з 
інших причин, і навіть до моменту виникнення у неї та-
ких побоювань. Отже, немає перешкод для визнання 
біженцем особи, у якої обґрунтовані побоювання стати 
жертвою переслідувань виникли під час її перебування 
закордоном, і є причиною небажання повертатися в 
свою країну. В практиці не рідкими є випадки, коли осо-
ба певний час проживала в іноземній країні, проте не 
відчувала побоювань переслідування в країні похо-
дження. Такі побоювання можуть виникнути і тоді, коли 
особа вже знаходилася за кордоном, через об'єктивні 
обставини в країні походження. Основою для таких по-
боювань можуть стати радикальні соціально-політичні 
зміни в країні походження, які становлять небезпеку для 
шукача притулку в разі його повернення до такої країни. 
Крім того острах переслідувань може виникнути у шукача 
притулку і через діяльність, якою він займався, знаходя-
чись за кордоном. Особи, які опинились в такій ситуації, 
називаються "біженці на місці" ("sur place"). 

Крім факту перетину державного кордону для за-
стосування цього критерію обов'язково встановлюється 
держава громадянства (підданства) шукача притулку, 
або чи дійсно він являється особою без громадянства. 
Зокрема, громадянство (підданство) може бути підтве-
рджено за допомогою: 
 паспорту та інших паспортних документів. При 

цьому необхідно пам'ятати, що іноді паспорт одержу-

                                                           
3 Стаття 1 Каракаської конвенції 1954 р. про дипломатич-

ний притулок передбачає, що "держава, яка здійснює терито-
ріальну юрисдикцію, повинна поважати притулок, який нада-
ється у представництвах, на військових кораблях, у військових 
таборах або на повітряних літаках особам, що розшукуються з 
політичних мотивів або за політичні правопорушення у відпо-
відності з положеннями чинної Конвенції". OAS Official 
Records, OEA/Ser.X/1. Treaty Series 34. 

ється незаконно з метою залишити країну. Отже шукач 
притулку може бути громадянином держави, паспорт 
якої він має, проте може таким і не бути; 
 фактів, які надав шукач притулку;  
 інформації про правові та адміністративні прави-

ла, пов'язані з наданням громадянства в країні похо-
дження.4 

Коли заявник посилається на побоювання стати же-
ртвою переслідувань з боку держави своєї громадянсь-
кої належності, необхідно встановити, чи дійсно він яв-
ляється громадянином цієї країни. Коли його громадян-
ство не може бути встановлено з повною впевненістю, 
його статус біженця визначається таким чином, як і для 
особи без громадянства, тобто замість країни його гро-
мадянської належності береться до уваги країна його 
попереднього звичайного місця проживання. 

Досить часто шукач притулку змушений нелегально 
перетинати кордони країни походження та інших дер-
жав з метою пошуку притулку. Стаття 31 Конвенції про 
статус біженця забороняє застосовувати до таких осіб 
санкції за нелегальний перетин кордону, якщо шукач 
притулку негайно (Конвенція не встановлює строк, в 
котрий особа має це зробити – необхідно звернути ува-
гу на обставини кожного конкретного випадку) зверта-
ється до відповідних органів та повідомляє про причини 
цього правопорушення.5 

Закріплення досліджуваного критерію в Конвенції 
1951 р. відрізняється дещо від його правової регламен-
тації в Законі України "Про біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового або тимчасового захисту". В ст.1 Зако-
ну, зокрема, встановлюється, що статус біженця нада-
ється особі, в якій відсутнє громадянство України та яка 
знаходиться за межами країни своєї громадянської на-
лежності або постійного місця перебування. Ця конкре-
тизація пояснюється насамперед тим, що Конвенція 
1951 р. є міжнародно-правовим документом, а відтак 
містить загальні стандарти, які можуть застосовуватись в 
будь-якій державі, що приєдналась до неї. Натомість 
зазначений Закон України регулює відповідні відносини, 
що виникають в Україні, а отже зазначене територіальне 
обмеження є цілком обґрунтованим. Встановлення Зако-
ном критерію, що розглядається, є гарантією реалізації 
одного з найважливіших принципів надання притулку: 
"притулок надається лише в разі необхідності, потреби 
на такий захист". Іншими словами, громадянам України в 
Україні не надається статус біженця, оскільки Україна 
має забезпечити їх захист, як своїм громадянам.6 

Конвенція також не встановлює конкретні строки, в 
які шукач притулку має надати клопотання (заяву) про 
надання статусу біженця. Це означає, що Конвенція 
передбачає можливість звертатися про надання стату-
су біженця і в тому випадку, коли після прибуття особи 
в країну притулку до того моменту, коли особа зверну-
лась з клопотанням про притулок, пройшов певний, і 
навіть довгий час. Згідно Позиції Управління Верховно-
го Комісара ООН у справах біженців [7]7 розуміння тер-
міну "без зволікань", який застосовується в Конвенції 
залежить від обставин справи, включаючи наявність 
інформації про можливість звернутись із відповідною 
заявою в певній державі. Зокрема, приймаючи до уваги 

                                                           
4 Руководство по процедурам и критериям определения 

статуса беженцев/УВКБ. – 1992. – 97 с. 
5 Конвенція про статус біженців від 28 червня 1951 р. / Пра-

вовий статус біженців та осіб без громадянства в Україні. Збір-
ник документів. – Харків, 2004. 

6 Герасименко Є. С. До проблеми критеріїв визначення біжен-
ців / Бюлетень міністерства юстиції України. – №9 (71). – 2007. 

7 Позиція УВКБ ООН "Про ненакладання стягнень на біже-
нців", Женева, листопад 2001 р.  
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особливу ситуацію біженців, наслідки травм, проблеми 
з мовою, відсутність інформації щодо процедури ви-
знання статусу біженців, попередній досвід, який часто 
призводить до підозрілого ставлення до державних 
службовців, почуття небезпеки, не може існувати часо-
вих обмежень, які б могли механічно застосовуватись 
або асоціюватись з висловом "без зволікань". 

Натомість Закон України "Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту" по-
іншому регулює це питання. Відповідно до статті 5 За-
кону особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в 
Україні перетнула державний кордон України в порядку, 
встановленому законодавством України, повинна про-
тягом п'яти робочих днів звернутися до відповідного 
органу міграційної служби із заявою про визнання біже-
нцем або особою, яка потребує додаткового захисту. 
Якщо ж особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в 
Україні під час в'їзду в Україну незаконно перетнула 
державний кордон України, вона повинна без зволікань 
звернутися до відповідного органу міграційної служби із 
заявою про визнання біженцем або особою, яка потре-
бує додаткового захисту. Зазначений підхід викликає 
багато зауважень.  

По-перше, термін "без зволікань" є оціночним понят-
тям, а отже дії органів державної влади з приводу надання 
чи відмови у наданні статусу біженців дещо різняться. 

По-друге, недостатньо логічним є встановлення для 
легальних мігрантів стоку в п'ять робочих днів, коли для 
нелегальних цей строк не визначений. 

По-третє, встановлення будь-яких конкретних стро-
ків звернення із заявою про надання притулку чи ста-
тусу біженця певним чином суперечить нормам Кон-
венції 1951 року.  

Аналіз історії цього питання свідчить, що в першому 
Законі України "Про біженців" 1993 року зазначений 
термін був визначений для легальних мігрантів в три 
доби, а особи, які вимушені були незаконно перетнути 
державний кордон України з наміром набути статус 
біженця повинні були протягом доби звернутися до від-
повідного органу (ст. 2). При цьому стаття 8 Закону 
встановлювала, що оформлення необхідних документів 
з питань надання статусу біженця провадиться на під-
ставі особистої заяви особи або її законного представ-
ника, поданої до органу міграційної служби за місцем 
тимчасового перебування відповідно до статті 2 цього 
Закону. Отже, якщо заяви подавались із недодержан-

ням зазначеного вище строку, вважалось, що вони були 
подані не у відповідності зі статтею 2 Закону і в оформ-
ленні документів біженцям нерідко відмовляли. Таке 
становище викликало серйозні обурення та критику з 
боку міжнародних і правозахисних організацій. 

Статтею 9 наступного Закону України "Про біженців" 
від 2005 року був встановлений обов'язок осіб, які ма-
ють намір набути статусу біженця і перетнули держав-
ний кордон України у порядку, встановленому законо-
давством України, протягом п'яти робочих днів зверну-
тися до відповідного органу міграційної служби із за-
явами про надання їм статусу біженця. Особи, які з на-
міром набути статус біженця намагалися незаконно 
перетнути або незаконно перетнули державний кордон 
України, мали протягом трьох робочих днів звернутися 
до відповідного органу міграційної служби. Таким чином 
зазначені строки були збільшені. Разом із цим, наслід-
ком пропуску зазначеного строку для нелегальних мігра-
нтів була лише можливість притягнення їх до відповіда-
льності за порушення порядку перетину державного кор-
дону. Пропуск зазначених строків не був визначений під-
ставою для відмови в наданні статусу. Пізніше (в 
2005 році) відповідними змінами до Закону конкретні 
строки звернення з заявою для нелегалів були замінені 
на "без зволікань", а для легальних – і, взагалі, скасовані. 

В цьому контексті повернення до старої норми 
1993 року вбачається кроком назад. Таким чином, вра-
ховуючи об'єктивну особливість ситуації, в який знахо-
диться біженець, встановлення будь яких часових об-
межень для звернення біженців із заявою про надання 
притулку та звільнення від юридичної відповідальності 
за порушення міграційного законодавства є недоціль-
ним та суперечить духу міжнародних зобов'язань, які 
взяла на себе Україна. 
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НАЛЕЖНІСТЬ ТА ДОПУСТИМІСТЬ ЯК КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ 
 

В статті розкриваються правила допустимості доказів та належності засобів доказування в аспекті їх наступ-
ного використання під час здійснення правосуддя на основі комплексного аналізу їх прямого чи побічного закріплення 
в чинному цивільному процесуальному законодавстві. Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення норм ЦПК Украї-
ни для врегулювання процедури прийняття чи відхилення доказів. 

Ключові слова: доказ, засіб доказування, належність, допустимість, доказування. 

В данной статье раскрываются правила допустимости доказательств и относимости средств доказывания в 
аспекте их последующего использования во время совершения правосудия на основе комплексного анализа их прямо-
го или косвенного закрепления в действующем гражданском процессуальном законодательстве. Внесено ряд пред-
ложений по усовершенствованию норм ГПК Украины для урегулирования процедуры принятия или отклонения дока-
зательств. 

Ключевые слова: доказательство, средство доказывания, относимость, допустимость, доказывание. 

In this article the rules of admission of proofs and taken of facilities of proving open up in an aspect them the subsequent use 
during the feasance of justice on the basis of complex analysis of their direct or indirect fixing in a current civil judicial 
legislation. The row of suggestions is brought in on the improvement of norms of GPK of Ukraine for the settlement of procedure 
of acceptance or rejection of proofs. 

Keywords: proof, mean of proving, taken, admission, proving. 
 
Відповідно до ст. 1 ЦПК України завданнями цивіль-

ного судочинства є справедливий, неупереджений та 
своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ, вико-

нання яких напряму пов'язано з встановлення судом у 
справі об'єктивної істини, яка може бути досягнута тіль-
ки за умови підтвердження особами, які беруть участь у 
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справі своїх вимог чи заперечень шляхом надання ви-
значених ЦПК комплексу фактичних даних (доказів, 
засобів доказування), які повинні відповідати обстави-
нам саме цієї справи і бути правомірними та здійснення 
ними активної діяльності щодо доведення перед судом 
їх пріоритету над доказами, наданими іншою стороною. 
Обов'язковість подання доказів та здійснення процесу 
доказування відображається в принципі змагальності, 
закріпленому ЦПК України, який є одним із необхідним 
елементів для здійснення ефективного судового захис-
ту. Докази та доказування являючись важливим елеме-
нтом в забезпеченні права на судовий захист, фігуру-
ють протягом здійснення цивільного судочинства, ви-
ступаючи як окремий інститут (глава V ЦПК), так і про-
низуючи його правові положення та категорії: принципи 
(змагальність, диспозитивність), інститути (складова 
змісту позовної заяви). Однак доказ сам по собі, об'єк-
тивно існуючи в пасивному стані, ще не набуває гаран-
тії ефективного судового захисту. Для цього важлива 
активна участь всіх учасників процесу, як осіб, що бе-
руть участь у справі – сторін, третіх осіб, їх представни-
ків, так і інших учасників процесу (свідків, експертів, 
спеціалістів тощо), головною метою участі яких є допо-
мога у встановленні фактичних обставин справи і від-
повідно позицій тієї чи іншої сторони. Дійсно, право на 
судовий захист і докази існують паралельно відносно 
один одного, доки не виникне факт або усвідомленість 
порушення, невизнання чи оспорення прав, свобод, 
інтересів, саме в цей момент вони стають залежними 
одне від одного, адже підтвердженням прав (обставин) 
є докази. Хоча, момент залучення доказів у справу і 
здійснення процесу доказування в цивільному процесі 
різняться між собою. Доказ фігурує ще в позовній заяві, 
а процес доказування зі стадії підготовки справи до 
судового розгляду. Одразу звернемо увагу, що в певних 
випадках у стадіях на відміну від доказів, процес дока-
зування може не виникнути взагалі, наприклад, в разі 
відмови позивача від позову, визнання позову відпові-
дачем, укладення мирової угоди. Фурсою С.Я. та Цю-
рою Т.В. виокремлено у процесі доказування наступні 
стадії: 1) формування предмету доказування, 2) зби-
рання доказів, 3) процедура їх надання, 4) аналіз дока-
зів на предмет їх належності, допустимості як доказу по 
конкретній справі, достатності доказів у сукупності для 
доведення певної обставини; значимості як доказу по 
конкретній справі та переваги над доказами іншої сто-
рони [1; с. 20]. Така класифікація влучно відображає 
стадії процесу доказування орієнтовано відносно дії в 
просторі, натомість, якщо брати до уваги звернення до 
суду та його форми в процесі провадження, то зали-
шаються поза увагою такі важливі етапи, як зазначення 
доказів (без цього етапу не виникне реального здійс-
нення прав – порушення провадження у справі), повід-
омлення про докази, їх обґрунтування. 

Докази та доказування є основними складовими 
принципів змагальності (стаття 10 ЦПК), диспозитивно-
сті (стаття 11 ЦПК України), судового рішення (стаття 
212, 215 ЦПК) тощо, які, в свою чергу виступають гара-
нтіями права на судовий захист. Виходячи із змісту цьо-
го права, такі елементи повинні доповнювати один од-
ного, взаємозумовлювати та підтверджувати один од-
ного і виступають його невід'ємним елементом. При 
цьому, права щодо подання доказів (ч. 2 статті 10 ЦПК) 
кореспондуються з таким же обов'язком (ч. 1 статті 131 
ЦПК) та доказуванням і доведенням цих обставин пе-
ред судом (ч. 3 статті 10 ЦПК). Єдиним випадком звіль-
нення сторін від обов'язку доказування є підстави, пе-
редбачені статтею 61 ЦПК (обставини, визнані сторо-
нами та іншими особами, які беруть участь у справі; 

обставини, визнані судом загальновідомими, тобто об-
ставини, які відомі широкому колу осіб, в тому числі й 
суду: війни, терористичні акти, паводки, пожежі, земле-
труси, які виникли на певній території і відомі певному 
колу осіб, тощо). За новим ЦПК України у цивільному 
процесі коло дій судді звужене до оцінки доказової ба-
зи, представленої обома сторонами. Суд у цивільному 
процесі не повинен ані витребувати, ані шукати докази, 
у збирання доказів не втручається, він може лише на-
дати свою допомогу в їх отриманні в разі утруднення в 
їх наданні – забезпечити їх. Забезпечення доказів є 
гарантією їх дослідження, оцінки. 

Тем не менш не будь-який доказ буде братися до 
уваги при оцінці судом, а лише той, який відповідатиме 
обов'язковим вимогам – належності та допустимості. 
Проблематику у використанні таких правових категорій 
викликає не скільки понятійний апарат, який закріпле-
ний законодавчо та є постійним предметом досліджен-
ня у юридичній доктрині, а безпосереднє застосування 
таких теоретичних положень на практиці.  

Нормативне закріплення такі правила знайшли у 
статтях 58-59 ЦПК України. Так, належними є докази, 
які містять інформацію щодо предмета доказування; 
допустимими – у разі відсутності їх одержання з пору-
шенням порядку встановленого законом. Наряду з цим 
широкого висвітлення набули положення щодо належ-
ності та допустимості доказів і у вітчизняній доктрині. 
Зокрема, Фурса С.Я. визначає, що належними є докази, 
які мають значення для справи, тобто за їх допомогою 
можуть бути підтверджені взаємопов'язані з ними істот-
ні обставини, які відповідно до норми матеріального 
права створюють фактичну основу спірних правовідно-
син, а допустимими можуть вважатися тоді, коли не 
порушено процесуальний порядок отримання цього 
доказу та правильно здійснено оцінку змісту та форми 
цього доказу [2; с. 323,332]. М.І. Балюк та Д.Д. Луспеник 
пропонують належність характеризувати як суть, а до-
пустимість як форму [3; с. 140]. Комаров В.В. фактично 
ототожнює належність доказів з предметом доказуван-
ня, тобто колом тих юридичних фактів з конкретної 
справи, які передбачені нормою матеріального права, 
на основі якої буде вирішена справа; у питанні допус-
тимості в цілому притримується загального підходу що-
до відповідності процесуальної форми (засобів доказу-
вання) вимогам закону, однак розглядає таку ознаку у 
широкому та вузькому розуміннях [4; с. 489-490]. 

Та, не торкаючись окремих деталей, можемо пого-
дитися з наведеними підходами науковців щодо змісту 
цих характеризуючих ознак доказів, однак дійсну суть 
таких категорій можна пізнати лише проаналізувавши їх 
фактичне вираження у інших нормах ЦПК України. 

Так, у статтях 58-59 ЦПК України наряду з розкрит-
тям субстанції категорій належності та допустимості 
доказів встановлюються імперативні правила щодо дій 
суду в разі невідповідності їх встановлених вимогам. 
Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються 
предмету доказування (ч.3 ст.58 ЦПК) та не бере до 
уваги ті, які одержані з порушенням порядку встановле-
ного законом (ч.3 ст.59 ЦПК України). Цікавим з науко-
вої точки зору є застосована у наведених статтях тер-
мінологія "не бере до уваги та не бере до розгляду" і 
фактичне виконання цих положень під час здійснення 
правосуддя. Саме тому при вивченні цих питань потрі-
бно розібратися з екстралінгвістичною інформацією 
щодо ключових елементів таких словосполучень. Зок-
рема, увага – це психологічна категорія, яка позначає 
зосередженість і спрямованість психічної діяльності на 
певний об'єкт [5], а розгляд, як дію, розбір чого-небудь з 
подальшим винесенням рішення [6]. Перетворивши такі 
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визначення на законодавчо закріплені положення щодо 
ознак доказів виходить, що в разі неналежності доказу 
суд не повинен вчиняти дії по його огляду та не при-
ймати жодного рішення відносно останнього, в разі ж 
недопустимості засобу доказування не здійснювати 
його пізнання, дослідження, оцінку, не пропускати його 
через свідомість, тобто не використовувати по відно-
шенню до нього розумову діяльність. Іншими словами, 
якщо наданий доказ не стосується предмету доказу-
вання, то суд його залучає до справи, але в ході роз-
гляду справи не проводить в частині нього жодних дій. 
Більш складним для застосування на практиці вияв-
ляються положення щодо доказів, які не відповідають 
вимогам закону, оскільки в такому разі основою висту-
пають не чіткі механічні дії, а психічні процеси, які не 
можна загнати у певні рамки і заборонити будь-яке 
мислення щодо них. 

Проте, навіть розглянувши ідеальну модель майс-
терності та бездоганності судді, здатного суворо до-
тримуватись названих вимог у своїй професійній діяль-
ності такі дії відносно неналежних доказів та недопус-
тимих засобів доказування не відповідають імператив-
но закріпленим правилам поводження з ними під час 
ухвалення судового рішення. За загальними правила-
ми, встановленими статтею 212 ЦПК України судом 
оцінюються докази на підставі їх повного, всебічного, 
об'єктивного та безпосереднього дослідження, не маю-
чи наперед встановленого значення, а вже за резуль-
татами такої оцінки вирішується питання про їх прийн-
яття чи відмову у прийнятті. Але встановити порушення 
відносно їх змісту чи форми можливо лише під час їх 
дослідження, а вирішити питання щодо прийняття чи 
відмови під час оцінки. З наведених дефініцій, очевид-
но, що кожен доказ, отриманий судом підлягає дослі-
дженню та оцінці і зрозуміло, що для цього він повинен 
бути розглянутий та підданий пізнанню з обов'язковим 
задіюванням психічної діяльності. Разом з цим, п.3 ч.1 
статті 215 ЦПК України визначено вимоги щодо відо-
браження такої оцінки у рішенні, а саме: зазначити мо-
тиви, з яких суд бере до уваги (на підставі пропущення 
їх через власну свідомість – Т.К.) або відхиляє їх. Саме 
ця норма конкретизує дії суду, адже не можна відхили-
ти те, що спочатку не було прийнято, не проаналізова-
но та належно не оцінено.  

Отже, судом обов'язково всі докази та засоби дока-
зування повинні бути розглянуті в силу вимог щодо 
обов'язку осіб подати всі наявні у них докази та норма-
тивного закріплення доказів – як будь-яких фактичних 
даних, на підставі яких саме суд встановлює наявність 
або відсутність обставин, а вже при встановленні їх 
неналежності чи не допустимості застосовувати прави-
ла щодо їх відхилення, тобто не можливість підтвер-
дження за їх допомогою вимог чи заперечень сторін. 

Однак, насправді ці нормативні та теоретичні поло-
ження так і будуть залишатися деклараціями, якщо не 
буде належного їх втілення у практичній діяльності. 

Так, у справі В. за позовом до Д. про поділ спільного 
часткового майна Д. на обґрунтування своїх заперечень 
щодо утримання належної йому частки майна додав 
копію замовлення на придбання товарів. При огляді 
даного документа з'ясувалося, що в ньому не міститься 
прізвища замовника, підписів сторін про узгодження 
асортименту, кількості товару, а на штампі "сплачено" 
немає відмітки дати здійснення такої оплати. Необхід-
ним у цій ситуації є аналіз таких недоліків документа з 
аспектів належності та допустимості доказу.  

Ч.2 статті 11 Закону України "Про захист прав спо-
живачів" визначає, що під час продажу товару прода-
вець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий 

документ встановленої форми, що засвідчує факт купі-
влі, з позначкою про дату продажу. Розрахунковим же 
документом в силу статті 1 вказаного Закону вважаєть-
ся квитанція, товарний чи касовий чек, квиток, талон 
або інший документ. Як бачимо, вичерпного переліку 
найменувань та форм розрахункових документів Закон 
не дає, однак встановлює невід'ємні вимоги до його 
чинності, зокрема позначку про дату продажу. Цивіль-
ним кодексом загалом визначено предмет договору 
роздрібної купівлі-продажу, де продавець, який здійс-
нює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобо-
в'язується передати покупцеві товар, що звичайно при-
значається для особистого, домашнього або іншого 
використання, не пов'язаного з підприємницькою діяль-
ністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і опла-
тити його (ч.2 ст.698 ЦК України). Ч.3 даної статті від-
силає в разі не врегулювання ЦК України окремих пи-
тань до законодавства про захист прав споживачів. 
П.18 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими то-
варами, затвердженими Наказом Міністерства економі-
ки України від 19.04.2007 року № 104 встановлює, що 
розрахунки за продані товари та надані послуги можуть 
здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі (із 
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жето-
нів тощо) відповідно до законодавства. Разом з това-
ром споживачеві в обов'язковому порядку видається 
розрахунковий документ установленої форми на повну 
суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі 
товару та/або надання послуг. Знову звернемося до 
ст.59 ЦПК України щодо допустимості доказів, де в ч.2 
сформульовано вимогу щодо підтвердження обставин 
справи, певними засобами доказування коли це вста-
новлено законом. Як бачимо, наведені нормативні до-
кументи закріплюють імперативні правила щодо допус-
тимого розрахункового документа. У нашому випадку 
ми можемо вести мову про встановлену форму – замо-
влення, як підтвердження укладання письмового дого-
вору роздрібної купівлі-продажу товару, однак за умови 
його заповнення – підписи замовника та виконавця та 
вказівки дати здійснення оплати товару. Звісно, це не 
виключає можливості додати до даного документа то-
варний чек чи квитанцію. Що ж стосується належності 
доказу, то у графі Замовник вказано формулювання 
"Роздрібний покупець". У нас же розглядуваний доказ 
подається на обґрунтування заперечень відповідача Д., 
а тому тільки за умови вказівки прізвища Д. у даному 
документі такий доказ можна ідентифікувати відносно 
приналежності до даної справи. 

Звісно за викладених положень певні норми ЦПК 
України потребують змін. Зокрема, їз статті 58 ЦПК ви-
ключити частини 3, а із статті 59 ЦПК України частину 1, 
уніфікувати термінологію у ч.4 статті 212 ЦПК України 
шляхом заміни термінів – прийняття на взяття до уваги, 
а відмови у прийнятті на відхилення.  
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ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 

 
У статті досліджене поняття фінансових посередників на фондовому ринку та визначене їх місце у складі учасни-

ків ринку цінних паперів.  
Ключові слова: фінансові посередники, фондовий ринок, учасники ринку цінних паперів. 

В статье исследовано понятие финансовых посредников на фондовом рынке и определенное их место в составе 
участников рынка ценных бумаг. 

Ключевые слова: финансовые посредники, фондовый рынок, участники рынка ценных бумаг. 

This article explores the concept of financial intermediaries in the stock market and determined their place in the securities 
market participants. 

Keywords: financial intermediaries, stock market, securities market participants. 
 
Перебудова економіки України супроводжується 

процесами реформування відносин власності, форму-
вання та розвитку повноцінного, ефективно діючого 
ринку цінних паперів, який є багатоаспектною соціаль-
но-економічною системою, тісно пов'язаною з іншими 
сферами суспільного життя. Одним із основних інститу-
тів такої системи є фінансові посередники на фондово-
му ринку, які мають особливий статус, що пояснюється 
специфікою виконуваних ними функцій.  

Дослідженню поняття фінансових посередників 
протягом останніх років було присвячено ряд наукових 
праць вчених А.В. Калини, А.А. Кощєєва, В.В.Корнєєва 
та інших. У своїх працях В.І. Павлов, І.В. Кривов'язюк та 
В.В.Колесник лише використовували поняття 
"посередники", Ю.Є. Петруня, С.В. Черкасова і 
Р.С.Сорока досліджували поняття торговця цінними 
паперами, але при цьому відсутнє універсальне 
законодавче визначення поняття торговця цінними 
паперами як професійного учасника ринку цінних 
паперів, а також детальний аналіз всіх суб'єктів, що є 
фінансовими посередниками на фондовому ринку.  

З огляду на вищезазначене, вважаємо за необхідне 
комплексно дослідити поняття фінансових посередників 
на фондовому ринку, компанії з управління активами, 
торговця цінними паперами, а також основні види 
учасників фондового ринку з урахуванням аналізу 
професійних учасників ринку цінних паперів. 

На основі проведеного дослідження спробуємо дати 
визначення поняття фінансових посередників на 
фондовому ринку, проаналізувати їх місце у складі 
учасників фондового ринку. 

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про цінні папе-
ри та фондовий ринок" [17] (далі – ЗпЦП) учасниками 
фондового ринку є: емітенти, інвестори, саморегулівні 
організації та професійні учасники фондового ринку. 
Фінансові посередники належать до такої групи учас-
ників фондового ринку як професійні учасники ринку 
цінних паперів. 

Виділення із загального кола учасників фондового 
ринку осіб, діяльність яких повинна здійснюватись у 
відмінному від інших учасників ринку правовому режимі, 
пов'язане з появою поняття професійної діяльності на 
ринку цінних паперів. 

Такі спеціальні суб'єкти фондового ринку діють не-
залежно один від одного, систематично з метою досяг-
нення економічного результату.  

Законодавство містить декілька визначень поняття 
"професійний учасник фондового ринку". Закон України 
від 30 жовтня 1996 року "Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні" [11] визначає професій-
них учасників ринку цінних паперів лише як осіб, які 
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних па-
перів (абз. 9 ст. 1). У визначенні не наведені кваліфіка-
ційні ознаки зазначених осіб, які надавали б чітке уяв-
лення про особливості цього поняття. 

Згідно з ч. 2 ст. 2 Закону України від 23 лютого 
2006 року "Про цінні папери та фондовий ринок" про-
фесійні учасники фондового ринку визначаються як 
юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – НКЦПФР), провадять на фондовому ринку профе-
сійну діяльність, види якої визначені законами України.  

До професійних учасників фондового ринку нале-
жать: торговці цінними паперами (у тому числі банки), 
компанії з управління активами, реєстратори, депози-
тарії (у тому числі, клірингові депозитарії), зберігачі та 
фондові біржі. 

Така значна кількість професійних учасників фондо-
вого ринку обумовлює необхідність їх класифікації, про-
те в літературі наукові розробки класифікації професій-
них учасників фондового ринку майже відсутні. Практи-
чна ж потреба у здійсненні такої класифікації значна, 
оскільки суттєво полегшує процес дослідження право-
вого становища професійних учасників фондового рин-
ку при розгляді їх за групами. 

На нашу думку, професійних учасників фондового 
ринку можна класифікувати за декількома критеріями: 

І. За характером професійної діяльності, яку здійс-
нюють професійні учасники фондового ринку, пропону-
ємо їх поділити на: 

1) фінансових посередників на фондовому ринку 
(торговці цінними паперами (у тому числі банки) та 
компанії з управління активами; 

2) прямих учасників Національної депозитарної сис-
теми (реєстратори, депозитарії (у тому числі клірингові 
депозитарії) та зберігачі); 

3) організаторів торгівлі – фондові біржі. 
Перша група професійних учасників фондового рин-

ку називається "фінансові посередники на фондовому 
ринку". Слід зазначити, що вітчизняна література і за-
конодавство не містять вичерпного визначення поняття 
"фінансовий посередник". Вперше воно з'явилося у По-
станові Кабінету Міністрів України від 30 січня 1996 ро-
ку "Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдо-
сконалення його державного регулювання" [19]. 
А.В.Калина та А.А. Кощєєв під фінансовим посередни-
ком розуміють господарюючого суб'єкта, який перероз-
поділяє фінансові ресурси шляхом здійснення операцій 
з цінними паперами [2, с. 168]. На думку В.В. Корнєєва, 
фінансові посередники – це спеціалізовані професійні 
оператори ринку, інвестиційно-кредитні установи, що 
перерозподіляють ресурси між постачальниками та 
споживачами фінансового капіталу, між інвестора-
ми/кредиторами та реципієнтами коштів на основі дії 
принципу зв'язку в динаміці руху активів [5, с. 37]. Деякі 
автори використовують поняття "посередники" [4, 
с. 107; 7, с. 177], оскільки в Постанові Верховної Ради 
України від 22 вересня 1995 року "Про Концепцію функ-
ціонування та розвитку фондового ринку України" [18] 
серед учасників фондового ринку виділяються посере-
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дники – юридичні особи, діяльність яких тісно пов'язана 
з наданням професійних послуг щодо опосередкування 
діяльності на фондовому ринку емітентів та інвесторів. 

В.М. Петров у своїй праці визначає посередника як 
юридичну або фізичну особу, яка знаходиться між ін-
шими контрагентами комерційного процесу і виконує 
функції їх зведення між собою для обміну товарами, 
послугами та інформацією [8, с. 127]. Отже, назва групи 
"фінансові посередники на фондовому ринку" зумовле-
на характером діяльності, що здійснюють професійні 
учасники фондового ринку, які входять до складу цієї 
групи. Вони перерозподіляють ресурси між постачаль-
никами і споживачами фінансових послуг, а додавання 
словосполучення "фондовий ринок" зумовлено місцем 
здійснення професійної діяльності. Закон України від 
12 липня 2001 року "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг" [14] вводить 
поняття фінансової установи, яка по суті і є фінансовим 
посередником. Тому ми використовуємо саме поняття 
"фінансові посередники", оскільки згідно з ч. 6 ст. 1 За-
кону України "Про фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг" до ринків фінансо-
вих послуг належать професійні послуги на ринках опе-
рацій з цінними паперами. Такі послуги в нашому випа-
дку надають торговці цінними паперами (в т. ч. банки) 
та компанії з управління активами.  

Друга група професійних учасників фондового ринку 
отримала назву "прямі учасники Національної депози-
тарної системи", оскільки вони складають структуру 
Національної депозитарної системи і є її прямими учас-
никами згідно з ст. 1 Закону України від 10 грудня 
1997 року "Про Національну депозитарну систему та 
особливості електронного обігу цінних паперів в Украї-
ні" [12]. Ці професійні учасники фондового ринку скла-
дають інфраструктуру ринку цінних паперів – це "сукуп-
ність технологій, що використовуються на ринку для 
укладання та виконання угод, матеріалізована в різних 
технічних засобах, інститутах (організаціях), нормах і 
правилах" [10, с. 555]. Такими інфраструктурними інсти-
тутами, які обслуговують інтереси учасників фондового 
ринку, є депозитарії (у тому числі клірингові депозита-
рії), реєстратори та зберігачі. Закон також виділяє опо-
середкованих учасників, зокрема: організаторів торгівлі 
цінними паперами, банки, торговців цінними паперами 
та емітентів, але вони відповідно до запропонованої 
вище класифікації входять до складу інших груп. 

Третя група має назву "організатор торгівлі", бо фо-
ндова біржа здійснює такий вид професійної діяльності 
на фондовому ринку як діяльність з організації торгівлі 
на фондовому ринку. Організатор торгівлі виділяється 
як професійний учасник фондового ринку відповідно до 
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 

На нашу думку, було б доцільним в Законі України 
"Про цінні папери та фондовий ринок" закріпити визна-
чення поняття організатора торгівлі на фондовому рин-
ку як професійного учасника, виключним видом діяль-
ності якого є створення організаційних, технологічних, 
інформаційних, правових та інших умов та надання по-
слуг, що безпосередньо сприяють укладенню угод на 
біржовому ринку цінних паперів в Україні. 

ІІ. За можливістю поєднувати свою професійну дія-
льність з іншими видами господарської діяльності про-
фесійних учасників фондового ринку пропонуємо по-
ділити на: 

1) професійних учасників фондового ринку, які можуть 
здійснювати виключно свій вид професійної діяльності – 
всі професійні учасники фондового ринку не можуть здійс-
нювати будь-який інший вид господарської діяльності, крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів.  

2) професійних учасників фондового ринку, які мо-
жуть поєднувати кілька видів професійної діяльності на 
ринку цінних паперів: 

а) торговці цінними паперами (крім банків) – це про-
фесійний учасник фондового ринку, для якого операції з 
цінними паперами становлять виключний вид їх діяльно-
сті (ч. 1 ст. 17 ЗпЦП), але торговець цінними паперами 
може отримати ліцензію на здійснення депозитарної дія-
льності зберігача цінних паперів (ч. 3 ст. 26 ЗпЦП); 

б) для компаній з управління активами діяльність з 
управління активами інституційних інвесторів становить 
виключний вид професійної діяльності на фондовому 
ринку і не може поєднуватись з іншими видами профе-
сійної діяльності, крім випадків ведення нею реєстру 
власників іменних цінних паперів ІСІ, передбачених 
законом (ч. 5 ст. 26 ЗпЦП); 

в) депозитарій – юридична особа, яка провадить ви-
ключно депозитарну діяльність та може здійснювати 
розрахунково-клірингову діяльність за угодами щодо 
цінних паперів (кліринговий депозитарій) [12, абз. 7 ст. 1]; 

г) банки – юридична особа, яка може здійснювати 
діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерську дія-
льність, брокерську діяльність, діяльність з управління 
цінними паперами, андеррайтинг), депозитарну діяль-
ність зберігача цінних паперів, діяльність з ведення 
реєстрів власників іменних цінних паперів (крім діяль-
ності з ведення власного реєстру власників цінних па-
перів [20, пункт 1.1. глави 1].  

ІІІ. Залежно від мети одержання прибутку від здійс-
нення професійної діяльності професійних учасників 
фондового ринку можна поділити на: 

1) професійних учасників РЦП, які здійснюють дія-
льність з метою одержання прибутку – торговці цінними 
паперами, компанії з управління активами, професійні 
адміністратори недержавних пенсійних фондів, реєст-
ратори, депозитарії та зберігачі; 

2) професійних учасників РЦП, які здійснюють дія-
льність без мети одержання прибутку – фондові біржі 
[ЗпЦП, ч. 1 ст. 21]. 

Таким чином, фінансові посередники складають од-
ну з найбільших груп професійних учасників фондового 
ринку, до складу якої входять торговці цінними папера-
ми та компанії з управління активами. 

Торговець цінними паперами як професійний учас-
ник фондового ринку – це суб'єкт господарювання – 
юридична особа, яка створюється у встановленому 
законом порядку у формі господарських товариств, 
здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами на під-
ставі ліцензії НКЦПФР і володіє спеціальною господар-
ською правосуб'єктністю. 

Діяльність з торгівлі цінними паперами – це вид про-
фесійної діяльності на фондовому ринку, що здійснюєть-
ся торговцями цінними паперами (ст. 17 ЗпЦП), і вклю-
чає брокерську діяльність, дилерську діяльність, андер-
райтинг та діяльність з управління цінними паперами.  

Компанії з управління активами здійснюють діяль-
ність з управління активами інституційних інвесторів за 
винагороду від свого імені або на підставі відповідного 
договору про управління активами інституційних інвес-
торів (ст. 18 ЗпЦП). 

Як правило, інвестори з точки зору їх статусу поді-
ляються на два види: 

1. індивідуальних інвесторів – фізичні особи, а та-
кож юридичні особи, для яких інвестиційна діяльність 
не є єдиним або одним із основних видів діяльності; 

2. інституційних інвесторів, які здійснюють діяль-
ність по залученню коштів індивідуальних інвесторів, які 
потім вкладаються у цінні папери інших емітентів. 
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Інституційними інвесторами є інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фон-
ди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних 
компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківсь-
кого управління, страхові компанії, інші фінансові уста-
нови, які здійснюють операції з фінансовими активами в 
інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок 
цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – 
також за рахунок залучених від інших осіб фінансових 
активів з метою отримання прибутку або збереження 
реальної вартості фінансових активів (ч. 2 ст. 2 ЗпЦП).  

На сьогоднішній день активність інституційних інвес-
торів перебуває на достатньо високому рівні, зростає 
кількість інвестиційних фондів, недержавних пенсійних 
фондів, страхових компаній та інших установ, що аку-
мулюють особисті заощадження громадян. 

Як зазначалося вище, діяльність з управління акти-
вами інституційних інвесторів складається, зокрема, з: 

1) діяльності з управління активами інститутів спіль-
ного інвестування (далі – ІСІ), що здійснює компанія з 
управління активами [13, ч. 1 ст. 29]; 

2) діяльності з управління активами пенсійних фон-
дів – професійна діяльність, що розуміється у значенні, 
визначеному Законом України "Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні" та пов'язана з 
управлінням пенсійними активами Накопичувального 
фонду з метою збереження їх вартості та отримання 
інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб 
[15, ч. 24 ст. 1], яку можуть здійснювати:  

а) компанія з управління активами – щодо активів 
пенсійних фондів [16, ч. 1 ст. 34], щодо пенсійних акти-
вів Накопичувального фонду [15, ч. 3 ст. 78]; 

б) професійний адміністратор недержавних пенсій-
них фондів – щодо активів пенсійних фондів, адмініст-
ратором яких він є [16, ч. 1 ст. 34]; 

в) банк – щодо активів створеного ним корпоратив-
ного пенсійного фонду [16, ч. 1 ст. 34]. 

Коріння такого явища як спільне інвестування зна-
ходиться ще в середньовіччі, в часи хрестових походів. 
Перші інститути спільного інвестування, які виникли на 
території Європи, пов'язані з тим, що більшість насе-
лення ходило визволяти труну Господню, залишаючи 
своє майно в рідному краї. Тому виникла необхідність, 
щоб хто-небудь доглядав це майно та управляв ним. 
Таким чином, першими управлінцями, прообразами 
сучасних компаній з управління активами, були серед-
ньовічні монахи. Перший приклад спільного інвестуван-
ня на території України – гроші Великого козацького 
коша. Більша частина трофеїв, здобутих під час війсь-
кових дій, складалася разом, які потім використовува-
лися для задоволення суспільних потреб: закупівля 
продовольчих товарів, зброї, одягу тощо [1, с. 35].  

В Україні до 2001 року серед фінансових посеред-
ників, основною функцією яких є диверсифікація інвес-
тицій та управління портфелями інвестицій, виділяли 
інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних 
компаній, довірчі товариства [6, с. 225]. Відповідно до 
чинного законодавства з 2001 року з'являються нові 
структури під загальною назвою інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фон-
ди), особливістю яких є те, що вони орієнтовані на за-
лучення грошових коштів [3, с. 51].  

Управління активами інститутів спільного інвесту-
вання (далі – ІСІ) здійснює компанія з управління акти-
вами. Чинне законодавство України містить декілька 
визначень компанії з управління активами. Так, згідно з 
ч. 12 ст. 3 Закону України від 15 березня 2001 року "Про 
інститути спільного інвестування (пайові та корпоратив-
ні інвестиційні фонди)" компанія з управління активами 

визначається як господарське товариство, яке здійснює 
професійну діяльність з управління активами інститу-
ційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається 
НКЦПФР. Відповідно до ч. 6 ст. 1 Закону України від 
9 липня 2003 року "Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування" [15] компанія з управління акти-
вами – юридична особа, яка здійснює управління акти-
вами на підставі ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів) та обирається за 
результатами конкурсу. Останнє визначення компанії з 
управління активами відрізняється від попереднього 
лише посиланням на особливості обрання юридичної 
особи, що має намір здійснювати діяльність з управлін-
ня активами інституційних інвесторів. 

Довгий час (до липня 2011 року, тоді як компанії з 
управління активами почали існувати з 2001 року) на-
ведені визначення характеризували компанію з управ-
ління активами односторонньо: як юридичну особу, що 
здійснює управління активами ІСІ або управління акти-
вами пенсійних фондів. На той час лише у Законі Украї-
ни "Про недержавне пенсійне забезпечення" був відсу-
тній цей недолік, оскільки згідно з ч. 12 ст. 1 якого ком-
панія з управління активами є юридичною особою, яка 
провадить професійну діяльність з управління активами 
на підставі відповідної ліцензії на провадження такої 
діяльності. Така недосконалість законодавчих визна-
чень компанії з упавління активами нами критикувалась 
[9, с. 36-37], оскільки закріплювали її право здійснювати 
лише один з видів професійної діяльності з управління 
активами, тоді як компанія з управління активами від-
повідно до чинного законодавства здійснює діяльність з 
управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ність з управління активами), а саме: управління акти-
вами ІСІ, інвестиційних фондів, взаємних фондів інве-
стиційних компаній, недержавних пенсійних фондів, 
фондів банківського управління, страхових компаній 
та інших фінансових установ. Але і ці визначення є 
неповними, оскільки закріплюють не всі основні ознаки 
компанії з управління активами як професійного учас-
ника фондового ринку. 

З огляду на це, пропонуємо визначати компанію з 
управління активами як суб'єкта господарювання – юри-
дичну особу, яка створюється у встановленому законом 
порядку у формі господарського товариства, здійснює 
діяльність з управління активами інституційних інвесто-
рів, визначених Законом України "Про цінні папери та 
фондовий ринок" на підставі ліцензії НКЦПФР і володіє 
спеціальною господарською правосуб'єктністю.  

Отже, фінансові посередники на фондовому ринку, 
що складають окрему групу професійних учасників рин-
ку цінних паперів, є учасниками господарських відносин 
(торговці цінними паперами і компанії з управління ак-
тивами), здійснюють такі види господарської діяльності 
як професійна діяльність з торгівлі цінними паперами та 
діяльність з управління активами інституційних інвесто-
рів з метою одержання прибутку, реалізуючи при цьому 
господарську компетенцію (сукупність господарських 
прав та обов'язків, закріплених у відповідних норматив-
но-правових актах, що регулюють певний вид профе-
сійної діяльності), мають відокремлене майно і несуть 
відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах 
цього майна, крім випадків, передбачених законодавст-
вом. Особливості ліцензування діяльності фінансових 
посередників на фондовому ринку, їх права та обов'яз-
ки будуть предметом подальших досліджень. 
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У статті розглянуто особливість реалізації конституційного принципу верховенства права у нотаріальному 
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Конституційний принцип верховенства права є фун-

даментальним для всієї правової системи України. 
Останнім часом термін "верховенство права" засто-

совується у багатьох нормативних актах, кодексах, за-
конах. У науковій, навчально-методичній літературі, в 
різноманітних публікаціях серед авторів намічається 
тенденція не лише з'ясувати зміст поняття "верховенс-
тво права", а й заслуговують на увагу спроби проаналі-
зувати реалізацію принципу верховенства права в різ-
них галузях та їх окремих інститутах, адже сам факт 
констатації, без наявності чіткої змістовної визначенос-
ті, розуміння принципу верховенства права, не дає під-
став стверджувати про його безумовну дію в правовому 
просторі України. Тому не випадково на дослідженні 
принципу верховенства права в правовій науці зосере-
джена увага як фахівців теорії права, так і науковців 
різних його галузей. Серед них заслуговують на увагу 
праці В.Б. Авер'янова, С.П. Головатого, Н.Л. Добрянсь-
кої, А.П. Зайця, В.О. Зайчука, В.М. Кампо, М.І. Козюбри, 
А.М. Колодія, В.В. Копєйчикова, Д.М. Лукянця, А.А. Ме-
лешевич, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, А.О. Селіва-
нова, В.Ф. Сіренка, Б. Таманаги, Ю.М. Тодики, С.Я. Фу-
рси, В.М. Шаповала, С.В. Шевчука, Ю.С. Шемшученка, 
О.Х. Юлдашева.  

У суспільстві, в якому декларується верховенство 
права, повинні бути створені відповідні юридичні гара-
нтії не тільки належного забезпечення прав і свобод 
тих чи інших суб'єктів права, а і гарантії їх охорони і 
захисту. Така послідовність наведена не випадково, 
оскільки як в правовій державі кожна особа має без-
перешкодно володіти, користуватися, розпоряджатися 
всіма наданими їй державою правами у повному  
об'ємі, чітко усвідомлюючи, що державою створені 
правові механізми, відповідні компетентні органи, за 
допомогою яких кожен може розраховувати на реалі-
зацію, охорону і захист своїх прав. 

Дія принципу верховенства права тісно пов'язуєтся 
із діяльністю органів судової влади як однієї із гілок 
державної влади, на яку згідно зі статтями 55,124 Кон-
ституції України [1] покладений обов'язок захищати 
права і свободи людини і громадянина та здійснювати 
правосуддя у державі. Звернення до суду за захистом 
порушених прав та інтересів повинне застосовуватись 
як винятковий захід, коли особа вичерпала усі позасу-
дові способи охорони та захисту своїх прав та інтересів. 

На думку автора, необхідно усвідомити, належно 
оцінити та підвищити значимість нотаріату як органу, 
який виконує правоохоронну функцію та належить до 
правоохоронних органів держави, хоча на законодав-
чому рівні така констатація відсутня. З огляду на це, 
можна стверджувати, що роль нотаріату не може зво-
дитися лише до "превентивного правосуддя" [2, c.41]. 
Вона є значно ширшою, оскільки нотаріус, вчиняючи 
нотаріальну дію щодо осіб, які звернулись до нього, не 
тільки повинен попередити виникнення можливих пра-
вопорушень у майбутньому, надаючи нотаріальним 
документам безспірного характеру [3, с. 42], але і пови-
нен припиняти такі правопорушення на момент звер-
нення особи до нього, зокрема, шляхом відмови у вчи-
ненні нотаріальної дії (стаття 49 Закону України "Про 
нотаріат" – надалі Закону) чи негайним зверненням до 
правоохоронних органів (стаття 51 Закону) для вжиття 
необхідних заходів. Але основне у такій діяльності, щоб 
нотаріус сам не порушував закон [4]. Отже, дотримую-
чись нотаріальної процедури, нотаріус виконує попере-
джувальну функцію шляхом охорони безспірних прав і 
інтересів фізичних та юридичних осіб на стадії їх реалі-
зації. Тому роль і значення нотаріальної функції, як 
провоохоронної, мала б бути більш значимою та засто-
сованою до більш ширшого кола правовідносин. 

Гарантований державою порядок фіксації безспір-
них прав та фактів з метою надання їм, згідно зі стат-
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тею 1 Закону України "Про нотаріат" [5], юридичної ві-
рогідності, можна розглядати як один із практичних 
процесуальних механізмів реалізації принципу верхо-
венства права, оскільки через правозастосування, у 
процесі позасудового захисту прав та інтересів людини, 
яким є нотаріат, стає зрозумілим величезний потенціал 
цього принципу для забезпечення законності нотаріаль-
них актів та правових наслідків, які настають для учасни-
ків процесу після їх оформлення. З огляду на вищеза-
значене вважаю, що дослідженню реалізації конститу-
ційного принципу верховенства права у нотаріальному 
процесі необхідно приділяти поглиблену увагу, оскільки 
нотаріальний процес знаходиться на стадії реформуван-
ня та удосконалення його законодавчої регламентації. 

В силу того, що приписи процесуальних норм висту-
пають завжди як категоричне веління щодо суб'єктів, які 
уповноважені організовувати правозастосовний процес, 
то і безпосередня дія принципу верховенства права у 
нотаріальному процесі покладає обов'язок на цих су-
б'єктів суворо дотримуватись правових норм з метою 
захисту прав, свобод та законних інтересів людини і 
громадянина, прав та законних інтересів юридичних 
осіб, інтересів держави. 

Зміни в умовах суспільного життя скориговують ви-
моги до законів, які іноді не відповідають потребам сьо-
годення. За таких умов значення права, як ширшої ка-
тегорії порівняно із законами, зростає, а тому і необхід-
ністю та доцільністю є застосування принципів права, 
які у юридичній формі відображають керівні ідеї відпо-
відної галузі або права в цілому та становлять собою 
загальні засади механізму правового регулювання. 
Принцип верховенства права забезпечується зусилля-
ми юридично досвідченого, високопрофесійного зако-
нодавця, який у своїй правотворчій діяльності макси-
мально намагається відобразити і "трансформувати" 
потреби суспільства, зокрема за допомогою правових 
норм, що регулюють суспільні відносини, в системність 
нормативних актів, а отже, в системність самого права 
[6, с. 418-426]. 

Джудіт Шкляр пише: " Дотримання букви закону – це 
передусім принцип практичної діяльності представників 
правничої професії… Тенденції вважати закон таким, що 
існує як окрема сутність, чітко відмінна від моралі й полі-
тики, має дуже глибокі корені у поглядах професійних 
правників на свої функції; вона формує саму основу біль-
шості наших правничих інституцій і процедур" [7, с. 8-9]. 

Для нотаріального процесу конституційні принципи 
відіграють надзвичайно важливу роль, оскільки на їх 
основі формуються галузеві принципи нотаріального 
процесу, які узагальнюють базові тенденції генези пра-
вових норм у сфері безспірної юрисдикції. 

Стаття 1 Конституції України проголошує, що Украї-
на є правовою державою, яка основним своїм обов'яз-
ком визнає гарантування прав і свобод людини. Кон-
ституційне закріплення принципу верховенства права 
(стаття 8) є свідченням того, що його піднесено на рі-
вень державної ідеології. Крім того визнання і дія прин-
ципу верховенства права, як зазначається у Рішенні 
Конституційного Суду України від 10 червня 2010 року 
№15-рп/2010 [8], є однією із засад правової системи 
України. Така подвійна констатація в Основному Законі 
держави значимої ролі права не міститься у Конституції 
жодної країни світу. 

У процесуальному законодавстві сутність принципу 
"верховенство права" визначена у статті 8 Кодексу ад-
міністративного судочинства України [9]. 

Офіційне тлумачення поняття "верховенство права" 
міститься у Рішенні Конституційного Суду України у 

справі за конституційним поданням Верховного Суду 
України щодо відповідності Конституції України (консти-
туційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу 
України (справа про призначення судом більш м'якого 
покарання) від 2 листопада 2004 року (№ 15-рп/2004) 
[10]. Аналізуючи дане визначення, М.І. Козюбра виділив: 

по-перше верховенство права означає панування 
права у суспільстві; 

по-друге закріплення принципу верховенства права 
у Конституції України вимагає від держави його втілен-
ня у правотворчу діяльність і у правозастосування; 

по-третє принцип верховенства права в жодному 
разі не зводиться до верховенства закону, оскільки в 
основу названого принципу покладена ідея розрізнен-
ня, відокремлення права і закону [11].  

Виділене є ключем для розуміння змісту принципу 
верховенства права та особливостей його реалізації у 
нотаріальному процесі. 

Нотаріальний процес, що складається із сукупності 
дій суб'єктів та правовідносин між ними, які зумовлені 
вчиненням нотаріальних проваджень та врегульову-
ються нотаріальною процедурою, має узгоджуватися із 
конституційними принципами. Врахувавши цінність по-
зиції С.Я. Фурси щодо принципів нотаріату, можна зро-
бити висновок, що зміст будь-якого принципу нотаріа-
льного процесу можливо дослідити лише через компле-
ксний аналіз правових норм та зміст інших властивих 
йому принципів. "Так, принцип диспозитивності не може 
бути реалізований самостійно, бо він тісно пов'язаний з 
принципом сприяння громадянам, установам, підпри-
ємствам і організаціям у здійсненні їх прав і охороню-
ваних законом інтересів, а також безпосередньо зале-
жить від принципів законності та обґрунтованості нота-
ріальних актів" [12, с. 105].  

Як ідеал, на думку багатьох вчених, розглядається 
проголошення дії принципу верховенства права в Укра-
їні, так і дія цього принципу в нотаріаті має сприяти 
створенню такого нотаріального процесу, який би ідеа-
льно відповідав сьогоденним вимогам суспільства. Но-
таріальний процес можна розглядати як один із проце-
суальних механізмів забезпечення верховенства права. 
Проте українське законодавство пішло по іншому шля-
ху. Так, статтею 16 Цивільного кодексу України перед-
бачені лише способи захисту цивільних справ судом. 
Більше того, ідеологія цивільного законодавства вихо-
дить із того, що право особи на захист виникає лише у 
разі його порушення, невизнання або оспорювання 
(ст. 15 Цивільного кодексу України) [13]. Але на нотарі-
ат, за загальним правилом, державою покладено вико-
нання правоохоронної функції. Як виняток, нотаріус 
здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення вико-
навчого напису на боргових документах у випадках і в 
порядку, встановленому законом (стаття 18 Цивільного 
кодексу України). Саме правозахисна функція є складо-
вою правоохоронної, тому доцільно встановити право-
охоронні функції різних державних органів та уповно-
важених державою суб'єктів. Очевидно, перед встанов-
ленням правозахисних повноважень доцільно закріпити 
правоохоронні функції і лише потім акцентувати увагу 
на правозахисних. Слідує висновок, звуження способів 
захисту прав прямо суперечить статтям 3, 55, 59 Кон-
ституції України, в силу яких громадянам має гаранту-
ватися державна охорона та захист прав і свобод, у 
тому числі шляхом надання кваліфікованої правової 
допомоги (зокрема, нотаріусом), а судовий захист по-
рушених чи оспорюваних прав має розглядатися лише 
як одна із форм державного захисту. Тобто Конституція 
України закріплює обов'язок держави забезпечити пра-
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во громадян на усунення порушень їх прав. Тому у Ци-
вільному кодексі України повинна мати місце норма не 
лише про способи захисту цивільним прав судом, а й 
про охорону безспірних цивільних прав нотаріусом 
шляхом посвідчення безспірних прав та фактів, що ма-
ють юридичне значення, з метою надання їм юридичної 
вірогідності (достовірності). 

У зв'язку з цим вважаю доцільним змінити назву та 
редакцію статті 18 Цивільного кодексу України та ви-
класти її у редакції: 

"Стаття 18. "Охорона та захист прав та інтересів но-
таріусом" 

1. Охорона безспірних цивільних прав нотаріусом 
здійснюється шляхом посвідчення дійсного волевияв-
лення безспірних прав та фактів, що мають юридичне 
значення, з метою надання їм юридичної вірогідності 
(достовірності). 

2. Нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом 
вчинення виконавчого напису на борговому документі у 
випадках і в порядку, встановлених законом". 

Висновок: при реалізації конституційних гарантій 
саме нотаріат повинен стати гарантованим способом 
охорони прав та винятковим способом захисту поруше-
них безспірних прав фізичних та юридичних осіб, у ви-
падках, встановлених законом. 

Нотаріальні органи виконують правозастосовну, 
праворегулюючу та правоохоронну функцію, здійсню-
ють свою діяльність в рамках компетенції, якою наділи-
ла їх держава, на її користь та на користь суспільства в 
цілому, гарантуючи при цьому і створюючи умови для 
реалізації прав і законних інтересів будь-якого суб'єкта 
правовідносин. 

Вчиняючи нотаріальні, дії нотаріус застосовує вище-
зазначені норми матеріального права та наділяється 
повноваженнями не тільки надати правовідносинам 
визначеної законом форми або констатувати відсут-
ність суперечностей їх із законом, але й за можливості, 
визначити права та обов'язки суб'єктів правовідносин 
на кожному можливому етапі їх здійснення до повного 
виконання сторонами умов провадження (угоди) [12, 
с. 25]. У цьому проявляється правозастосовна функція 
нотаріату. Щодо правовідносин у нотаріальному проце-
сі, то вони мають бути врегульовані законами чи інши-
ми нормативно-правовим актами, щоб в жодному разі 
не порушувати основні права і свободи особи. Нотаріу-
сам доводиться не тільки збалансовувати інтереси клі-
єнтів, знаходячи оптимальне законне рішення для ви-
рішення їх проблеми, але й маневрувати між інтереса-
ми третіх осіб, які часто беруть участь у підготовці та 
створенні самої угоди (це спеціалісти з нерухомості, 
експерти тощо), які доволі часто намагаються "сподви-
нути" нотаріуса на відхилення від закону з метою задо-
волення власних вимог. Дія принципу верховенства 
права передбачає, що нотаріус одноосібно несе відпо-
відальність за законність вчиненої ним нотаріальної дії. 
Тому давно існує пропозиція щодо надання нотаріусам 
більших повноважень з посвідчення більш розширеного 
переліку нотаріальних проваджень. Але нотаріуси, з 
одного боку, змушені діяти за наперед встановленими і 
затвердженими формами документів, а, з іншого, задо-
волені можливістю уникнути відповідальності за помил-
ки, які можуть виникнути в результаті самостійної дія-
льності. Питання тут стоїть про їх кваліфікацію, форма-
льні вимоги з боку контролюючих їх діяльність предста-
вників Мін'юсту тощо.  

Відносно поширення статей 3, 8 Конституції України 
на нотаріальний процес, то теоретично це можливо і 
доцільно, але практичне відтворення принципу верхо-

венства права в нотаріальній практиці раціонально за-
проваджувати з певними обмеженнями. На наш погляд, 
мають наділятися певними повноваженнями лише до-
свідчені нотаріуси, досвід роботи яких має узагальню-
ватися, ставати підставою для методологічного опра-
цювання і наступного нормативного закріплення. У 
зв'язку з цим можна пропагувати необхідність застосу-
вання принципу верховенства права в нотаріальному 
процесі, але з певними застереженнями, які пов'язані 
з сучасним станом у нотаріаті України, коли значна 
частина нотаріусів не здатна працювати без шаблонів 
документів. Таким чином, права громадян будуть по-
ступово розширюватися без істотного ризику виник-
нення правопорушень. Саме це і можна назвати ефек-
тивним захистом конституційних прав і свобод грома-
дян в правовій державі. 

Щодо учасників нотаріальних правовідносин, то во-
ни стають ними лише якщо є носіями відповідних прав 
та обов'язків і крім того на них покладається обов'язок 
добросовісно, не порушуючи права та інтереси інших 
заінтересованих осіб, користуватися та розпоряджатися 
тим, що надано їм за законом. 

Отже, у статті 3 Конституції України планка прав 
людини настільки високо піднята, що можна припустити 
їх абсолютизацію. Наприклад, людина приходить до 
нотаріуса і вимагає посвідчити заповіт не відображаючи 
його в реєстрах, без відповідної оплати тощо. Зрозумі-
ло, що в даному конкретному випадку нотаріус не впра-
ві слідувати за вимогою заявника, а змушений буде 
дотримуватися встановленої процедури. З цього поло-
ження можна зробити висновок, що принцип верховен-
ства права включає принцип законності. А принцип за-
конності у власному розумінні цього поняття означає 
визначальну, провідну роль закону у правовій системі, 
зокрема в системі джерел права. 

Нотаріальному процесу властива правотворча дія-
льність, яка зумовлена реалізацією норм різних галузей 
права, узгоджена дія яких перевіряється у нотаріаль-
ному процесі разом з нотаріальною процедурою, що 
породжує необхідність швидкого і обґрунтованого вне-
сення змін, якщо виникають суперечності і конфлікти у 
нотаріальних правовідносинах.  

При здійсненні нотаріального процесу нотаріусу на-
дається право непримусово визначати межі дозволеної 
поведінки в тих безспірних правовідносинах, що врегу-
льовані законом, а також, випрацьовувати декілька 
альтернативних варіантів правової поведінки, які не 
мають прямої заборони в законі і не порушують прав 
інших суб'єктів, а крім того, коли навіть такі правовідно-
сини не мають аналогів. Нотаріус вправі аналізувати 
вимоги закону і робити висновки щодо можливості за-
стосувати аналогію із законом для виконання покладе-
них на нього правоохоронних функцій і реалізації воле-
виявлення сторін правочину. Тому сьогодні прийнято 
говорити й про аналогію закону і права. Це також дово-
дить необхідність підняття рівня сприйняття прав лю-
дини над межами, які встановлені у законі. Ми не мо-
жемо засуджувати людину, яка опинилася у стані, коли 
оточуючі її близькі люди, знайомі та інші викликають 
недовіру або роздратування і вона бажає посвідчити 
заповіт на ім'я тварини. Це її право – розпорядитися 
нажитим нею особисто майном, але нотаріус не вправі 
цього робити не тому, що це заборонено законом. Пря-
мої норми закону, яка б забороняла посвідчити заповіт 
на ім'я тварини не має, але тварина не може бути су-
б'єктом цивільних і, зокрема, спадкових правовідносин. 
Тому нотаріус має бути готовим запропонувати інші 
шляхи втілення волі такої особи, зокрема, шляхом по-
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свідчення спадкового договору, заповідального відказу 
тощо, але не викривляючи волі такої особи.  

Забороняючи одні дії, дозволяючи інші, заохочуючи 
треті, встановлюючи відповідальність за порушення 
своїх приписів, право таким шляхом вказує необхідні, 
суспільно корисні варіанти поведінки суб'єктів, обмежує 
чи розширює сферу їх особистих бажань і устремлінь, 
припиняє шкідливу діяльність. Будь-які відносини здо-
бувають характер правовідносин в тому випадку, коли 
вони виникають на основі і відповідно до норм права і 
не суперечать волі держави [14, с. 509].  

Але істотною перешкодою на шляху безпосередньо-
го застосування зазначених положень може стати не-
однозначне сприйняття поняття "право", яке має декі-
лька значень. Однак, право не можна ототожнювати із 
законом, його окремою нормою тощо – це однозначно. 
Підтвердити дану тезу можна на підставі формального 
домінування положень Конституції над іншими закона-
ми, а останніх – над підзаконними актами і це не проста 
ієрархія нормативно-правових актів в дії. 

З цього положення можна зробити висновок, що 
принцип верховенства права включає принцип закон-
ності. А принцип законності у власному розумінні цього 
поняття означає визначальну, провідну роль закону у 
правовій системі, зокрема в системі джерел права. 
Принцип верховенства права є відображенням доктри-
нального рівня правової свідомості в законодавчих но-
рмах, а також необхідною умовою їх ефективної реалі-
зації, тобто саме верховенство права є необхідним ви-
міром цивілізованого співвідношення між "духом" та 
"буквою" закону [15, с.12]. 

Традиційно законність вчені відносять до принципів 
права [16, с. 17-18; 2, с. 111-112]. Згідно наведеною 
вище класифікацією, законність є конституційним прин-
ципом. Свого часу Фурса С.Я. також відносила до 
принципів нотаріального процесу принцип законності 
[17, с. 70-72], проте нині її бачення дещо змінилося, 
виходячи з аналізу сутності, екзистенції, духу права та 
його співвідношення із законністю. Законність ̶ це вимо-
га суворого і точного дотримання та виконання усіх 
юридичних норм, усіх правових приписів усіма суб'єк-
тами, тобто громадянами, їх об'єднаннями, посадовими 
особами, державними органами. Насамперед тих, які 
закріплені у законах. Поняття "законність" в буквально-
му юридичному значенні виражає загальнообов'язко-
вість права як його провідну ознаку. Оскільки існує пра-
во, то існує й законність, сутність якої проявляється у 
необхідності суворого впровадження у життя норм пра-
ва [18, с. 38, 46].  

Розрізнення й відокремлення права і закону не 
означає протиставлення цих явищ, які належать до 
різних ієрархічних рівнів правової системи: право є ви-
щим за закон. Забезпечення пріоритетності закону в 
ієрархії нормативних актів складає одну з важливих 
передумов реалізації верховенства права. Права лю-
дини є безпосередньо чинним правом і можуть засто-
совуватись "contra legem" (всупереч закону), якщо цей 
закон їм суперечить. Тому, практична реалізація прин-

ципу верховенства права буде більш дієвою за умови 
його сполучення з основними невідчужуваними (приро-
дними) правами людини, саме в яких матеріалізується 
ідея справедливості [19].  

Але навіть сьогодні кожна людина вправі вимагати 
від нотаріуса вчинення нотаріальних проваджень, які не 
передбачені законодавством України, на підставі статті 
3 Конституції України. У нотаріуса ж є право відмовити 
у вчиненні нотаріального провадження лише в тому 
випадку, коли вчинення такого нотаріального прова-
дження суперечить вимогам законодавства, правам та 
інтересам інших осіб. Саме тому, на наш погляд, у 
статті 7 Закону України "Про нотаріат" визначено, що 
нотаріуси у своїй діяльності керуються законами Украї-
ни, постановами Верховної Ради України, указами і 
розпорядженнями Президента України, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України тощо, а не 
тільки їх застосовують.  
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ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ ЯК ПІДСТАВА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ 

 
У статті, на підставі порівняльного аналізу законодавства Польщі та України, досліджується принцип субсидіар-

ності, відповідно до якого повинен відбуватись розподіл повноважень різних рівнів публічної влади у державі. Автор 
робить висновок про необхідність закріплення в Україні принципу субсидіарності на законодавчому рівні, для ефек-
тивного здійснення управління органами місцевого самоврядування.  

Ключові слова: децентралізація державного управління, принцип субсидіарності, розподіл повноважень, публічні 
справи, рівні територіального самоврядування. 

В статье, на основании сравнительного анализа законодательства Польши и Украины, исследуется принцип 
субсидиарности, согласно которому должен происходить распределение полномочий различных уровней публичной 
власти в государстве. Автор делает вывод о необходимости закрепления в Украине принципа субсидиарности на 
законодательном уровне, для эффективного осуществления управления органами местного самоуправления. 

Ключевые слова: децентрализация государственного управления, принцип субсидиарности, распределение по-
лномочий, публичные дела, уровне территориального самоуправления. 

The article, based on comparative analysis of legislation in Poland and Ukraine, studied the principle of subsidiarity, whereby 
the distribution of powers should take place at different levels of public authority in the country. The author concludes the need 
for consolidation in Ukraine, the principle of subsidiarity at the legislative level for the effective performance of local authorities. 

Keywords: decentralization of public administration, the principle of subsidiarity, the distribution of powers, public affairs, 
local government level. 

 
Місцеве самоврядування є невід'ємною складовою 

кожної демократичної держави. Як зазначено в преам-
булі Європейської хартії місцевого самоврядування, 
саме місцеве самоврядування є однією з головних під-
валин будь-якого демократичного режиму. Більш того, 
одним з демократичних принципів, визнається право 
громадян на участь в управлінні державними справами. 
Таким чином, як виникає з преамбули, управління дер-
жавними справами, найбільш безпосередньо може 
здійснюватися на місцевому рівні і саме існування ор-
ганів місцевого самоврядування, наділених реальними 
повноваженнями, може забезпечити ефективне і близь-
ке до громадянина управління. В Хартії не просто заде-
клароване право органів місцевого самоврядування 
управляти державними справами на місцевому рівні, 
але закріплений реальний механізм реалізації даного 
права. Зокрема, в ч. 2 і 3 ст. 4 Хартії встановлено, що 
органи місцевого самоврядування в межах закону ма-
ють повне право вільно вирішувати будь-яке питання, 
яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення 
якого не доручене жодному іншому органу.  

На думку, польського вченого Х. Іздебського в ч. 2 і 3 
ст. 4 Хартії сформульовано принцип субсидіарності, хоча 
в даному фундаментальному документі, не вжито цієї 
назви. Відповідно до вищезазначеної норми, територіа-
льні громади мають повне право, в межах закону, вільно 
вирішувати будь-яке питання, що не вилучене із сфери 
їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодно-
му іншому органу влади. В цілому, відповідальність за 
публічні справи, в першу чергу, повинні нести органи 
влади, які мають найтісніший зв'язок з громадянами. На-
діляючи тією чи іншою функцією інший орган, необхідно 
враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги 
досягнення ефективності та економії [1, 94-95].  

Метою статті є дослідити нормативно-правову базу і 
доктринальні положення на предмет застосування 
принципу субсидіарності при діяльності органів місце-
вого самоврядування. Завданням є порівняти і проана-
лізувати застосування принципу субсидіарності при 
діяльності органів місцевого самоврядування Польщі і 
України, та з урахуванням польського досвіду, вказати 
на необхідність, закріпити принцип субсидіарності в 
законодавстві України.  

З принципом субсидіарності як одного з головних 
принципів в діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня, нерозривно пов'язане поняття децентралізації дер-
жавної влади. Місцеве самоврядування є нічим іншим, як 

проявом реалізації принципу децентралізації державної 
влади на рівень територіальних спільнот та обраних ни-
ми у демократичний спосіб органів [2, 14]. В зв'язку з 
цим, принцип субсидіарності необхідно розглядати через 
призму децентралізації державного управління. 

Водночас варто зазначити, що місцеве самовряду-
вання, має характер територіальної децентралізації, 
коли повноваження по здійсненню функцій та завдань 
державної влади (державного управління) адресуються 
конституцією та/або законами чи іншими нормативно-
правовими актами на рівень відповідних органів публіч-
ної влади, що створюються у відповідних територіаль-
них утвореннях. Без такої децентралізації не може обі-
йтися будь-яка держава. Це зумовлено тим, що 
центральні державні органи не можуть забезпечити 
здійснення завдань і функцій державного управління на 
всій території держави, оскільки хоч якою не була б 
досконалою організація влади в центрі, вона не буде 
ефективною, якщо не буде спиратися на таку ж доско-
налу організацію влади на місцях. [3, 22].  

Варто підкреслити, що і в Україні, і в Польщі процес 
становлення місцевого самоврядування, розпочався 
практично одночасно. В Польщі територіальне само-
врядування, після проведення реформи в два етапи, 
діє на всіх трьох рівнях адміністративно-терито-
ріального поділу (гміна, повіт, воєводство) держави. На 
першому етапі реформи, яку здійснено в 1990 році, міс-
цеве самоврядування запроваджено на рівні гміни, яка 
була визнана основною (базовою) одиницею територі-
ального самоврядування. На другому етапі реформу-
вання адміністративно-територіального устрою, який 
розпочато 1 січня 1999 р., крім гміни, яка є базовим 
(найнижчим) рівнем, територіальне самоврядування 
запроваджено на локальному рівні – повіт та регіональ-
ному рівні – воєводство. І тільки на рівні воєводства, 
яких до речі в Польщі всього 16 (замість 49), крім орга-
нів самоврядування, управління здійснюється воєво-
дою, що представляє інтереси держави, і який призна-
чається і звільняється Прем'єр-Міністром Республіки 
Польщі. Звідси, виникає, що саме територіальне само-
врядування, головним чином в особі відповідних орга-
нів, покликане реалізовувати публічні справи. 

В Україні місцеве самоврядування запроваджено 
тільки на найнижчому рівні адміністративно-
територіального поділу держави, а саме на рівні сіл, 
селищ та міст. Так насправді, тільки з прийняттям Кон-
ституції України та профільного закону "Про місцеве 
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самоврядування в Україні" розпочався процес форму-
вання місцевого самоврядування в Україні. Відповідно 
до ч. 1 ст. 140 Конституції України, місцеве самовряду-
вання є правом територіальної громади – жителів села 
чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати 
питання місцевого значення в межах Конституції і зако-
нів України. Таким чином, територіальне самовряду-
вання в нашій державі, є власне місцевим, тому що діє 
тільки на найнижчому рівні адміністративно-тери-
торіального поділу держави, а саме на рівні сіл, селищ 
та міст. На рівні району та області діють тільки органи 
місцевого самоврядування, що представляють спільні 
інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, на-
томість правовий статус територіальних громад на цих 
рівнях законодавчо не визначений, іншим словом, так 
насправді цих громад не існує. Виникає питання, які 
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та 
міст представляють районні і обласні ради, і яким чи-
ном реалізовуються рішення відповідних рад, якщо во-
ни не мають сформованих власних виконавчих органів. 

Залежно від того, на яких саме рівнях адміністрати-
вно-територіального поділу населення користується 
правом на самоврядування, унітарні держави класифі-
куються на: децентралізовані, відносно децентралізо-
вані і централізовані [3, 23]. Якщо дотримуватись дано-
го поділу, необхідно вказати на факт, що Польща є дій-
сно децентралізованою державою, тому що територіа-
льне самоврядування реально функціонує на всіх рів-
нях адміністративно-територіального поділу, включаю-
чи адміністративно-територіальні одиниці найвищого 
рівня, якими є воєводства. Натомість, Україна є віднос-
но децентралізованою державою, в якій місцеве само-
врядування функціонує лише на так званому первин-
ному рівні адміністративно-територіального поділу, 
тобто на рівні громад.  

Безперечно, подальший розвиток і реальне функці-
онування місцевого самоврядування в Україні, можливе 
тільки при здійсненні децентралізації державного 
управління на всіх рівнях адміністративно-терито-
ріального поділу держави, зокрема району і області. І 
тільки, в такий спосіб здійснена децентралізація, дасть 
змогу запровадити принцип субсидіарності. Як відомо, 
принцип субсидіарності закріплений в Європейській 
хартії місцевого самоврядування, яка без застережень 
була ратифікована і Польщею і Україною, в зв'язку з 
чим її норми стали частиною як польського так і україн-
ського національного законодавства.  

Основна ідея принципу субсидіарності полягає в то-
му, що публічна влада повинна втручатися лише тією 
мірою і в тих межах, за яких суспільство та його групи, 
починаючи від індивідуумів до сім'ї, територіальних 
громад та інших значніших груп, не в змозі задовольни-
ти свої різнобічні потреби. Вперше цей принцип отри-
мав достатньо повне формулювання в енцикліці папи 
Пія XI, яку було опубліковано 1931 р. з нагоди 40-ї річ-
ниці Rerum novarum: "Не можна змінювати або порушу-
вати цей найбільш важливий принцип соціальної філо-
софії: повноваження, які вони здатні здійснювати з вла-
сної ініціативи і власними засобами, не повинні бути 
відібрані у людей та передані до громади, так, було б 
несправедливо і суттєво порушило б громадський по-
рядок, якщо забрати у нижчого соціального утворення 
функції, які воно може здійснювати саме, і передати їх 
соціальному утворенню вищого порядку. Єдина мета 
будь-якого суспільного втручання полягає в тому, щоб 
допомогти членам суспільства, а не знищити або по-
глинути їх" [4, 480]. 

На підставі порівняльного аналізу, розглянемо, яким 
чином принцип субсидіарності закріплений в законо-
давстві Польщі та України. 

Конституція Польщі в ст.ст. 15, 16, які містяться в І 
розділі під назвою "Республіка Польща" закріплює, що 
територіальний устрій держави забезпечує децентралі-
зацію державної влади. Здійснення публічної влади 
покладено на територіальне самоврядування. Значна 
частина публічних справ, на підставі законів, здійсню-
ється територіальним самоврядуванням від свого імені 
і під особисту відповідальність [5].  

В польській науковій доктрині Х. Іздебський, здійс-
нюючи аналіз ст.ст. 15 і 16 Конституції Польщі вказує, 
що основний (базовий) територіальний поділ здійсне-
но саме для територіального самоврядування. В ре-
зультаті, територіальне самоврядування являється 
підставою децентралізації державної влади. Це осно-
вний принцип, тому що в своїй суті має демократичний 
характер – означає передачу органам обраним лока-
льними і регіональними громадами значної частини 
публічних справ [1, 19]. 

На думку, польських науковців, зокрема Х. Іздебсь-
кого [1, 20], Є. Новацької [6, 40], Б. Дольніцького [7, 56], 
принцип субсидіарності також сформульовано в преам-
булі Конституції Польщі. В ній зазначено, що принцип 
субсидіарності зміцнює повноваження громадян і їх 
громад. На думку, Х. Іздебського цей принцип стано-
вить основу для визначення сутності публічних справ, 
тому що на його підставі здійснюється поділ завдань 
між територіальним самоврядуванням і державою, по-
тім здійснюється поділ завдань між різні щаблі само-
врядування і державною владою, а також визначаються 
основні принципи реалізації публічних справ [1, 20]. 
Публічні завдання повинні здійснюватись на найниж-
чому з можливих рівнів публічної влади. Якщо може 
виконати їх гміна, то не потрібно залучати інший рі-
вень територіального самоврядування. Держава може 
і повинна втручатись тільки тоді, коли органи терито-
ріального самоврядування найнижчого рівня не в змо-
зі виконати завдання [1, 96].  

Інша польська дослідниця Є. Новацька, в свою чер-
гу, зазначає, що завдання держави повинні реалізову-
ватись територіальним самоврядуванням, яке діє в 
єдиній системі публічної влади. Держава здійснює тіль-
ки ті завдання, які не можуть бути виконані громадяна-
ми або їх організаціями. В позитивному аспекті, прин-
цип субсидіарності означає, що завдання можуть вико-
нуватись організаційними структурами нижчого рівня в 
порядку визначеному законом. Більш того, науковець 
вказує, що право на самоврядування – це конституций-
не право жителів самоврядної громади здійснювати 
державне управління, яке реалізується шляхом прийн-
яття рішень на місцевому рівні безпосередньо або че-
рез обрані органи [6, 41].  

Б. Дольніцький звертає увагу на те, що принцип 
субсидіарності відіграє провідну роль в адміністратив-
ному праві при визначенні регулятивної функції держа-
ви і допустимої сфери інгеренції державної влади від-
носно громадян [7, 56].  

Конституційний принцип субсидіарності знайшов 
своє відображення також на законодавчому рівні. Від-
повідно до ч. 1 ст. 6 Закону Польщі "Про самовряду-
вання гміни", до сфери діяльності гміни відносяться всі 
публічні справи місцевого значення, не віднесені до 
компетенції інших суб'єктів [8]. Як зазначає польський 
дослідник Б. Дольніцький, "... жителі гміни об'єднанні у 
самоврядну організацію самі повинні вирішувати свої 
справи" [7, 62].  

Аналіз польської нормативно-правової бази і теоре-
тичних положень, дає підставу стверджувати, що прин-
цип субсидіарності знайшов реальне закріплення на 
законодавчому рівні і застосування в діяльності органів 
територіального самоврядування. Як бачимо, на поль-
ському досвіді, даний принцип може бути втілений тіль-
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ки у випадку децентралізації державного управління на 
всіх рівнях адміністративно-територіального поділу 
держави. Саме, територіальне самоврядування, під 
яким слід розуміти територіальну громаду (колектив), 
покликане регламентувати і управляти значною части-
ною справ публічного характеру під свою відповідаль-
ність і в інтересах їх жителів. Зрозуміло, що територіа-
льні громади, в більшій мірі, діють через обрані ними 
демократичним шляхом органи. Таким чином, саме 
органи територіального самоврядування, діючи на під-
ставі принципу субсидіарності, управляють публічними 
справами. Необхідно звернути увагу на той факт, що 
законодавець надав гміні, яка є найнижчим рівнем ад-
міністративно-територіального поділу і найближче до 
громадян, право вирішувати всі публічні справи, крім 
тих, які віднесені до сфери діяльності самоврядування 
на рівні повіту і воєводства. Досліджуючи принцип суб-
сидіарності, можна зробити висновок, що територіальне 
самоврядування управляє і вирішує публічні (державні) 
справи, а не питання місцевого значення. 

В аспекті питань, що розглядаються в даній статті, 
варто зауважити, що відповідно до ст. 132 Конституції 
України, територіальний устрій України ґрунтується на 
засадах єдності та цілісності державної території, поєд-
нання централізації і децентралізації у здійсненні дер-
жавної влади. Виникає питання, яким чином може по-
єднуватись централізація і децентралізація державної 
влади, якщо ці поняття є зовсім протилежними. На дум-
ку О. Фрицького, в ст. 6 Конституції йдеться про дійсне 
здійснення державної влади органами України, а ст. 7 
Основного Закону лише визнає і гарантує існування 
місцевого самоврядування, що ставить владу і само-
врядування у явно нерівне становище [9, 481].  

В зв'язку з тим, що існуючі моделі державного 
управління та місцевого самоврядування в Україні, а 
також система їхніх відносин не завжди забезпечують 
інтереси самої держави та основні життєві потреби лю-
дини, було прийнято постанову Верховної Ради України 
"Про Рекомендації парламентських слухань "Децентра-
лізація влади в Україні. Розширення прав місцевого 
самоврядування" від 15 грудня 2005 року. В постанові 
наголошується, що втілення конституційного принципу 
народовладдя, переживає глибоку системну кризу, ос-
новною ознакою якої є недостатня спроможність орга-
нів влади забезпечити адекватну участь народу в 
управлінні суспільно-політичними та соціально-
економічними процесами в державі, а відтак врахувати 
інтереси абсолютної більшості людей і гарантувати їм 
гідний рівень життя. Також, зазначається, що діюча в 
Україні система організації влади на місцевому рівні 
потребує вдосконалення відповідно до загальноприй-
нятих європейських принципів, закладених у Європей-
ській хартії місцевого самоврядування, зокрема прин-
ципу субсидіарності, який полягає у наділенні найближ-
чих до людини ланок влади максимальними за даних 
умов повноваженнями [10]. Така постанова, ще раз до-
водить той факт, що в Україні має місце відносна деце-
нтралізація, а це означає не можливість реалізації 
принципу субсидіарності. Слід наголосити, що саме 
принцип субсидіарності визначається Хартією, як під-
става функціонування територіального самоврядування 
і органів самоврядування, що здійснюють управління 
публічними (державними) справами.  

Закон України "Про місцеве самоврядування в Укра-
їні" в ст. 4 визначає основні принципи місцевого само-
врядування, серед яких: народовладдя; законність; гла-
сність; колегіальність; поєднання місцевих і державних 
інтересів; виборність; правова, організаційна та матері-
ально-фінансова самостійність у межах повноважень, 

визначених законом; підзвітність та відповідальність 
перед територіальними громадами, їх органами та по-
садовими особами; державна підтримка та гарантії міс-
цевого самоврядування; судовий захист прав місцевого 
самоврядування [11]. Як видно, з наведеного, ані в Кон-
ституції України, ані в законі "Про місцеве самовряду-
вання" принцип субсидіарності не знайшов нормативно-
го закріплення.  

В Україні не проводилось фундаментальних дослі-
джень з приводу застосування принципу субсидіарності 
в діяльності органів місцевого самоврядування. Взагалі, 
даному принципу приділяється мало уваги у вітчизня-
них наукових публікаціях. В більшій мірі, про принцип 
субсидіарності, згадується тільки при дослідженні по-
ложень Європейській хартії місцевого самоврядування.  

Наприклад, Б. Калиновський досліджуючи конститу-
ційні принципи місцевого самоврядування в Україні, 
зазначає, що враховуючи загальноєвропейський вибір 
України‚ концептуальні основи місцевої політики доці-
льно запроваджувати на принципах, апробованих у 
країнах Євросоюзу, а саме: субсидіарності‚ децентралі-
зації‚ повсюдності, регіоналізму, стратегічного плану-
вання‚ партнерства. Безумовно, застосовувати їх потрі-
бно на українському‚ національному ґрунті‚ одночасно 
адаптуючи законодавство до європейських правових 
стандартів [12, 18]. В свою чергу, В. Куйбіда аналізуючи 
принципи і методи діяльності органів місцевого само-
врядування, вказує на розмежування функцій, спираю-
чись на принцип субсидіарності, між державними орга-
нами та органами місцевого самоврядування, який є 
необхідною умовою створення ефективної системи 
управління [13, 69].  

Підсумовуючи сказане, слід наголосити, що запро-
вадження принципу субсидіарності в Україні, можливе 
тільки при здійсненні повної децентралізації державної 
влади, шляхом запровадження реального механізму 
функціонування територіального самоврядування на 
рівні району і області. З цією метою необхідно: по-
перше, визначити правовий статус територіальних гро-
мад району і області; по-друге, ліквідувати державні 
адміністрації, замість яких повинні діяти виконавчі орга-
ни призначені відповідними районними і обласними 
радами. З урахуванням, досвіду Польщі, варто переда-
ти управління і вирішення всіх публічних справ на ко-
ристь місцевих громад.  
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 Основною доктринальною ідеєю, яка пронизує усю 

Конституцію України, є те, що права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
публічної влади: державної влади та місцевого самовря-
дування. Влада відповідає перед людиною за свою дія-
льність. Влада повинна служити головній меті: забезпе-
ченню прав і свобод людини і громадянина, утворенню 
всіх необхідних умов для їх реалізації та захисту [23, 
C. 63]. Європейські традиції адміністративного праворо-
зуміння передбачають проголошення і практичне втілен-
ня верховенства і захисту прав громадян у сфері функці-
онування публічної влади. Важливо те, що дефініція "по-
слуги" досить точно акцентує увагу на виконанні обов'яз-
ків держави перед приватними особами.  

Діяльність із надання послуг, насамперед адмініст-
ративних, можна умовно назвати "публічно-сервісною" 
(від лат. "serve" – служити). Це діяльність відповідних 
державних і недержавних органів у забезпеченні умов 
для ефективної реалізації та захисту громадянами сво-
їх прав, свобод і законних інтересів [18]. 

В Україні на проблематику адміністративних послуг 
у своїх працях звертали увагу наступні фахівці: В. Аве-
р'янов, О. Бандурка, І. Коліушко, В.Колпаков, А. Селіва-
нов, В. Тимощук, М. Тищенко та інші. Все більше вітчи-
зняних фахівців звертаються до вивчення проблемати-
ки надання адміністративних послуг. 

Питання адміністративних послуг не є новим для 
науки адміністративного права. Ще на початку ХХ сто-
ліття Б.О. Кістяківський зазначав, що "сучасна держава 
не спроможна забезпечити реалізацію найбільш важ-
ливої групи суб'єктивних публічних прав громадянина – 
прав на позитивні послуги" [21, C.542]. Пройшло більше 
століття, а питання надання державою послуг не тільки 
не втратило своєї актуальності, навіть навпаки, набуло 
рис гострої необхідності його врегулювання. 

Вперше на законодавчому рівні терміни "управлін-
ські" та "державні" послуги зустрічаються в Концепції 
адміністративної реформи 1998 року [4]. Крім того, ви-
значення адміністративних послуг містять також такі 
нормативні акти, як Концепція розвитку системи надан-
ня адміністративних послуг органами виконавчої влади, 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 15 лютого 2006 р. [12], Тимчасовий порядок надання 
адміністративних послуг, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. [8], а 
також проект Закону України "Про адміністративні по-
слуги" [5] та Проект Адміністративно-процедурного Ко-
дексу України [7]. 

Серед першочергових завдань Концепція адмініст-
ративної реформи 1998 року визначила "запроваджен-
ня нової ідеології функціонування виконавчої влади і 
місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпе-
чення реалізації прав і свобод громадян, надання дер-
жавних та громадських послуг. "Виконавча влада, реа-

лізуючи призначення демократичної, соціальної право-
вої держави, створює умови для реалізації прав і сво-
бод громадян, а також надання їм широкого кола дер-
жавних, в тому числі управлінських, послуг". Цей про-
цес має ґрунтуватися на тому, що надання послуг з 
боку виконавчої влади повинно бути спрямовано на 
задоволення потреб особи і суспільства. Тому необхід-
но визначити перелік відповідних послуг, які потрібні 
громадянам, а також критерії оцінки якості та ефектив-
ності їх надання" [4]. На сьогоднішній день прийнято 
чимало підзаконних актів, спрямованих на врегулюван-
ня зазначених питань. Перш за все, варто відмітити 
План заходів щодо реформування системи надання 
адміністративних послуг, затверджений розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. 
[13], згідно з яким центральні органи виконавчої влади 
зобов'язані переглянути запропонований Кабінетом 
Міністрів України перелік послуг, затвердити стандарти 
надання адміністративних послуг, вирішити нагальні 
питання функціонування Реєстру адміністративних по-
слуг тощо. Варто відмітити також такі акти, як постано-
ви Кабінету Міністрів України "Про затвердження пере-
ліку платних адміністративних послуг, які надаються 
Державною пробірною службою, та розмір плати за її 
надання" [9], "Деякі питання надання Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку платних 
адміністративних послуг" [10], та розпорядження Кабі-
нету Міністрів України "Про затвердження переліку пла-
тних адміністративних послуг, що надаються Міністерст-
вом енергетики та вугільної промисловості" [11] та інші. 

Проте, незважаючи на суттєві позитивні зміни в да-
ній сфері, невирішеним залишається досить велике 
коло питань, на декілька з яких ми звертаємо увагу в 
даній статті. 

Першим питанням, що потребує нагального вирі-
шення, є різниця в застосуванні термінів. Так, в законо-
давстві вживаються поняття "публічні послуги", "управ-
лінські послуги", "державні послуги", і, нарешті, "адміні-
стративні послуги".  

Отже, публічні послуги – це всі послуги, що нада-
ються публічним сектором або іншими суб'єктами під 
відповідальність публічної влади і за рахунок публічних 
коштів [19, C.190]. Майже таке ж визначення містить і 
Концепція розвитку системи надання адміністративних 
послуг органами виконавчої влади [12]. Ця ж Концепція 
зазначає, що залежно від суб'єкта, що надає публічні 
послуги, розрізняють державні та муніципальні послуги.  

Державні послуги надаються органами державної 
влади (в основному виконавчої) та державними підпри-
ємствами, установами, організаціями, а також органами 
місцевого самоврядування в порядку виконання деле-
гованих державою повноважень за рахунок коштів дер-
жавного бюджету.  
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Муніципальні послуги надаються органами місце-
вого самоврядування, а також органами виконавчої 
влади та підприємствами, установами, організаціями в 
порядку виконання делегованих органами місцевого 
самоврядування повноважень за рахунок коштів міс-
цевого бюджету.  

Важливою складовою як державних, так і муніципа-
льних послуг є адміністративні послуги. Адміністративні 
послуги – це публічні послуги, які надаються органами 
виконавчої влади та органами місцевого самовряду-
вання (адміністративними органами) і надання яких 
пов'язане з реалізацією владних повноважень. Прикме-
тник "адміністративні" вказує на суб'єкта, який надає 
такі послуги, – на адміністрацію (адміністративні орга-
ни) та владну (адміністративну) природу діяльності з їх 
надання [16] Тобто, можна зробити висновок, що адмі-
ністративні послуги є лише частиною державних та му-
ніципальних послуг, тобто поняттям вужчим.  

Щодо порівняння доцільності вживання понять "ад-
міністративні" та "управлінські" послуги, то в Концепції 
адміністративної реформи в Україні використовуються 
терміни "державні послуги" та "управлінські послуги" як 
синоніми, проте не міститься терміну "адміністративні 
послуги". Управлінські послуги визначаються як послуги 
з боку органів виконавчої влади, що є необхідною умо-
вою реалізації прав і свобод громадян – зокрема реєст-
рація, ліцензування, сертифікація тощо [4]. 

Проте, в даному випадку, ми бачимо очевидну супе-
речність – в Концепції адміністративної реформи "управ-
лінські" та "державні" послуги є поняттями тотожними, 
проте попередньо згадувана Концепція розвитку системи 
надання адміністративних послуг органами виконавчої 
влади вказує, що адміністративні послуги є лише скла-
довою державних та муніципальних. Таким чином, при-
ходимо до висновку, що "адміністративні" та "управлінсь-
кі" послуги не є рівнозначними поняттями, а саме – 
управлінські послуги є ширшими за адміністративні. 

В.Б. Авер'янов вказував на недоцільність вживання 
терміну "управлінські послуги", оскільки акцент має ста-
витись не на владно – організаційному аспекті, а на то-
му, що такі послуги надаються органами публічної адмі-
ністрації, тому, ймовірно, найдоцільнішим є термін "адмі-
ністративні послуги" [14, C.126]. Очевидно, з цим пого-
джується і законодавець, адже в проекті Закону "Про 
адміністративні послуги" вживається лише такий термін.  

На нашу думку, термін "адміністративні послуги" та-
кож є найбільш вдалим, оскільки у західних країнах 
вважається, що слово "адміністрація" походить від ла-
тинського ministrare – "служити" [20, 11], "виконувати". В 
той же час, спочатку в радянських джерелах, а тепер і в 
більшості сучасних українських праць термін "адмініст-
рація" перекладають як "управління" [22, C.6], тобто від 
іншого латинського терміну – administratio [15, C.28].  

Варто звернути увагу на те, що адміністративні по-
слуги по-різному визначаються різними нормативними 
документами. Так, зазначена вище Концепція розвитку 
системи надання адміністративних послуг органами 
виконавчої влади визначила: "Адміністративна послуга 
– результат здійснення владних повноважень уповно-
важеним суб'єктом, що відповідно до закону забезпечує 
юридичне оформлення умов реалізації фізичними та 
юридичними особами прав, свобод і законних інтересів 
за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, 
посвідчень, проведення реєстрації тощо)". 

Інший нормативно-правовий акт – Тимчасовий по-
рядок надання адміністративних послуг [8], встановлює, 
що адміністративна послуга – це послуга, яка є резуль-
татом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийн-
яття згідно з нормативно-правовими актами на звер-

нення фізичної або юридичної особи адміністративного 
акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і 
законних інтересів та/або на виконання особою визна-
чених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), 
сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстра-
ція тощо). Якщо порівняти два зазначених визначення, 
очевидною стає головна відмінність – Тимчасовий по-
рядок не встановлює прив'язки до законів, а узагальнює 
до поняття "нормативно-правовий акт". 

Проте аналіз проекту Закону України "Про адмініст-
ративні послуги" [5], який наразі проходить підготовку 
до другого читання в парламенті, визначає: "адмініст-
ративна послуга – прийняття згідно із законом за звер-
ненням фізичної або юридичної особи адміністративно-
го акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і 
законних інтересів та/або на виконання нею визначених 
законом обов'язків" – тобто знову законодавець схиля-
ється до того, що адміністративні послуги повинні на-
даватись виключно відповідно до закону. Проект іншого 
законодавчого акту, а саме, Адміністративно-
процедурного Кодексу України, який, нажаль, поки що 
не був прийнятий, містить визначення, згідно з яким 
адміністративна послуга – це прийняття на підставі за-
кону за зверненням конкретної фізичної або юридичної 
особи адміністративного акта, спрямованого на реалі-
зацію та захист її прав і законних інтересів та/або на 
виконання особою визначених законом обов'язків 
(отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчен-
ня, інших документів, реєстрації тощо) [7] – як ми бачи-
мо, так само містить положення про те, що адміністра-
тивні послуги повинні надаватись лише на підставі за-
конів. Ми підтримаємо дану позицію, оскільки, на нашу 
думку, законом має бути визначений чіткий та вичерп-
ний перелік адміністративних послуг, що можуть нада-
ватись державою. Це не тільки сприятиме уникненню 
проблем стосовно суперечностей між нормативними 
актами різного рівня та компетенції суб'єктів їх видання, 
але й суттєво знизить можливість прояву корупції в та-
ких органах, оскільки, як зазначають закордонні експер-
ти, це є суттєвою перепоною для становлення України 
як публічно-сервісної держави [17]. В даному випадку 
вважаємо за доцільне вести мову про необхідність при-
йняття Адміністративно-процедурного Кодексу, який би 
повно та всебічно врегулював основні питання надання 
адміністративних послуг, визначив основні поняття в 
даній сфері для уникнення проблем з застосуванням 
різної термінології та закріпив би чіткий перелік послуг, 
що можуть надаватися державними органами та орга-
нами місцевого самоврядування, крім того, встановив 
необхідні стандарти надання таких послуг. Що ж стосу-
ється проекту Закону України "Про адміністративні по-
слуги", прийняття якого можливе вже найближчим часом, 
то, на нашу думку, такий Закон буде доцільним у вигляді 
тимчасового заходу (до прийняття Адміністративно-
процедурного Кодексу), який би наразі міг заповнити 
значну прогалину в законодавстві, яка існує в цій сфері. 

Отже, проаналізувавши визначення, що містяться в 
чинному законодавстві, можемо виділити головні озна-
ки сучасних адміністративних послуг: 

1) надання за заявою особи; 
2) надання заради забезпечення умов для реалізації 

суб'єктивних прав конкретної особи; 
3) надання адміністративними органами (насамперед 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядуван-
ня) й обов'язково шляхом реалізації владних повнова-
жень. Адже адміністративний орган володіє "монополі-
єю" на надання конкретної адміністративної послуги; 

4) право на отримання особою конкретної адмініст-
ративної послуги та відповідні повноваження адмініст-



ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 91/2012 ~ 95 ~ 
 

 

ративного органу мають бути безпосередньо передба-
чені законом; 

5) результатом адміністративної послуги в процеду-
рному значенні є адміністративний акт (рішення або дія 
адміністративного органу, якими задовольняється кло-
потання особи). Такий адміністративний акт має конк-
ретного адресата – споживача адміністративної послу-
ги, тобто особу, яка звернулася за даною послугою [16]. 

Крім висвітленого нами процедурного аспекту, що 
полягає у впровадженні нового, відповідного європей-
ським стандартам, адміністративно-процедурного зако-
нодавства, серед зазначених науковцями напрямів 
розвитку системи надання адміністративних послуг [19, 
C.191], важливим видається також інституційно-
організаційний, що включає в себе перерозподіл функ-
цій, делегування, децентралізацію тощо. Першочергово 
в нашій державі вирішення цих питань покладалось на 
центральні органи виконавчої влади. Так, Концепція 
адміністративної реформи зазначала, що однією з вихі-
дних концептуальних засад реформування централь-
них органів виконавчої влади є визнання необхідності 
переорієнтації діяльності цих органів з суто адміністра-
тивно-розпорядчих функцій на надання державних 
управлінських послуг громадянам та юридичним осо-
бам, а також забезпечення дії принципу верховенства 
права [4]. У Законі України "Про центральні органи ви-
конавчої влади" [2] першим серед основних завдань 
центральних органів виконавчої влади визначено на-
дання адміністративних послуг. Досить важливим аспе-
ктом є визначення органів, головною функцією яких є 
саме надання адміністративних функцій – "у разі якщо 
більшість функцій центрального органу виконавчої вла-
ди складають функції з надання адміністративних послуг 
фізичним і юридичним особам, центральний орган вико-
навчої влади утворюється як служба". Відповідно до Ука-
зу Президента України "Про оптимізацію центральних 
органів виконавчої влади"[3] на сьогодні в Україні існує 
27 служб, причому ця кількість набагато більша, ніж ін-
ших центральних органів виконавчої влади – агентств та 
інспекцій, що свідчить про надання переваги розвитку 
системи саме з надання адміністративних послуг. 

В проекті Закону України "Про адміністративні по-
слуги" зазначається, що у передбачених законом випа-
дках органи виконавчої влади, інші державні органи 
можуть делегувати в установленому Кабінетом Мініст-
рів України порядку повноваження з надання адмініст-
ративних послуг бюджетним установам, що належать 
до сфери їх управління. Проте цікавим видається той 
факт, що чинний Закон України "Про Кабінет Міністрів 
України" [1] не містить положень про делегування пов-
новажень так само, як і Закон України "Про центральні 
органи виконавчої влади". 

Зарубіжні експерти вказують, що "корупційним ризи-
ком у сфері надання адміністративних послуг можна вва-
жати монополізм при їх наданні – тобто закріплення ком-
петенції (повноваження) з надання абсолютної більшості 
адміністративних послуг за єдиним і чітко визначеним 
органом публічної адміністрації" [17], причому такий мо-
нополізм має передусім територіальний характер і поля-
гає в можливості звернення приватної особи за отри-
манням послуги виключно до одного органу в чітко ви-
значеній адміністративно-територіальній одиниці, як 
правило, відповідно до місця проживання фізичної особи 
(місцезнаходження юридичної особи). При цьому варто 
вказати, що майже всі розглядувані нами нормативні 
акти, в тому числі і проект Закону України "Про адмініст-
ративні послуги", серед головних принципів надання по-
слуг зазначають принцип "доступності та зручності для 

фізичних і юридичних осіб", які, як видається, мають по-
лягати в децентралізації надання таких послуг. 

Таким чином, можна зробити висновок про нагальну 
необхідність прийняття Закону України "Про адміністра-
тивні послуги", який би вперше на рівні закону закріпив 
би саме поняття адміністративної послуги, вичерпний 
перелік послуг, що мають надаватись органами держа-
вної влади тощо; Адміністративно-процедурного Кодек-
су, який би повно та всебічно врегулював основні пи-
тання надання адміністративних послуг, з подальшим 
приведенням у відповідність до закону всієї норматив-
но-правової бази в цій сфері. Крім того, важливим є 
вирішення на рівні закону питання про можливість де-
легування повноважень органами виконавчої влади 
місцевим органам виконавчої влади та органам місце-
вого самоврядування, які саме і мають стати основними 
суб'єктами надання адміністративних послуг.  
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АДМІНІСТРАТИВНА КОНЦЕПЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ:  
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
У статті проаналізовано основні аргументи прихильників віднесення виконавчого провадження до адміністрати-

вного (або адміністративно-процесуального) права та здійснено їх критичний аналіз. 
Ключові слова: виконавче провадження, адміністративна теорія (концепція), адміністративне право, адміністра-

тивний процес, публічне управління, управлінський вплив, виконавче право. 

В статье проанализированы основные аргументы сторонников отнесения исполнительного производства к ад-
министративному (или административно-процессуальному) праву и осуществлен их критический анализ. 

Ключевые слова: исполнительное производство, административная теория (концепция), административное 
право, административный процесс, публичное управление, управленческое влияние, исполнительное право. 

The article addresses the main arguments used by proponents of attributing an enforcement procedure to administrative (or 
administrative procedural) law and provides for critical analysis of such arguments. 

Key words: court enforcement proceeding, administrative theory (concept), administrative law, administrative process, public 
administration, managerial influence, executive law. 

 
Наукова дискусія щодо місця норм, які регулюють 

виконавче провадження, в системі права почала заро-
джуватись ще у ХІХ ст. Так, Сєргєєвіч В. ще у 1883 р. 
писав, що "останнім моментом процесу виступає вико-
нання вироку" (у значенні рішення – прим. автора) [29, 
с. 980], а Побєдоносцев П. у 1872 р. висловлював про-
тилежну думку і вважав, що "постановивши рішення, 
суд не повинен вживати заходів до його виконання" 
[цитується за роботою: 12, с. 12]. Подібної позиції до-
тримувався і Вербловський В., що фактично послугува-
ло теоретичною основою законодавства про незалеж-
ність судового пристава від суду [12, с. 12-13]. 

І до сьогоднішнього дня питання щодо місця вико-
навчого провадження в системі права України не вирі-
шено, оскільки у науковій літературі немає єдиної пози-
ції щодо нього. Думки науковців з даної проблеми роз-
поділились на три основних напрямки, які умовно мож-
на визначити як три основні концепції (теорії). 

Прихильники першої з них відносять виконавче про-
вадження до господарського та цивільного процесів 
(судова теорія). Представниками цієї концепції висту-
пають Амельченко М.В., Гринько Ю.І., Заворотько П.П., 
Притика Д.М., Штефан М.Й. та інші. 

Прихильники другої концепції називають виконавче 
провадження самостійною галуззю права (теорія само-
стійності). Найбільш яскравими її представниками є 
Білоусов Ю.В., Тертишніков В.І., Фурса С.Я., Шерстюк В.М., 
Юков М.К., Ярков В.В. та інші. 

Третя група науковців (Гук Б.М., Крупнова Л.В., Те-
ліпко В.Е., Щербак С.В. та ін.) відносить виконавче про-
вадження до системи адміністративного або адмініст-
ративно-процесуального права [9, с. 58; 10, с. 2, 4, 5, 7, 
8, 9; 17, с. 8, 16; 23, с. 72; 27, с. 1, 5, 8, 10, 15; 28, с. 74; 
35, с. 20; 36, с. 119-120; 37, с. 33; 38, с. 4-5; 39, с. 2, 4, 6, 
7, 12; 40, с. 79] (адміністративна теорія). Ця позиція до 
останнього часу була найбільш новою в сучасній украї-
нській правовій думці і була обумовлена прийняттям 
Законів України "Про виконавче провадження" від 
21.04.1999 р. № 606-XIV [4] (далі – ЗУ "Про виконавче 
провадження") та "Про державну виконавчу службу" від 
24.03.1998 р. № 202/98-ВР [3] (далі – ЗУ "Про ДВС"). 

Метою цієї статті є аналіз цієї третьої (адміністрати-
вної) теорії виконавчого провадження та вирішення 
питання щодо її обґрунтованості. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що в основі 
адміністративної концепції лежать наступні аргументи: 

1. органи примусового виконання після прийняття ЗУ 
"Про ДВС" віднесено до виконавчої гілки влади, тобто 
до системи адміністративних органів; 2. механізм при-
мусового виконання судових рішень є адміністративно-
правовим, тобто здійснюється у вигляді адміністратив-
ного примусу з перевагою адміністративно-правових 
методів; 3. виконавче провадження є особливим видом 
управлінської діяльності; 4. працівники державної вико-
навчої служби (далі – ДВС) мають статус державного 
службовця, їх статус є адміністративно-правовим;  
5. правовідносини у сфері виконавчого провадження 
також мають адміністративно-правовий характер; 
6. відповідальність за порушення норм, що регулюють 
виконавче провадження, є адміністративною. 

Однак дана позиція є, на наш погляд, недостатньо 
обґрунтованою та вельми спірною, що також підтвер-
джується непослідовністю думок самих прихильників 
цієї концепції. Так, автори навчального посібника "Ви-
конання судових рішень" висловлюють суперечливі 
твердження стосовно того, що "законодавство про ви-
конавче провадження – це сукупність правових норм, 
які входять до системи адміністративно-
процесуального права і предметом регулювання яких 
є суспільні відносини, що виникають у процесі діяльнос-
ті органів державної виконавчої служби України, спря-
мованої на примусове виконання рішень ..." (курсив 
наш – О.Н.), і одночасно, що "в процесі примусового 
виконавчого провадження можуть виникнути не тільки 
адміністративні процесуально-виконавчі правовідно-
сини, а й цивільно-процесуальні, арбітражно-
процесуальні (курсив наш – О.Н.) правовідносини між 
органом державної виконавчої служби і судом, арбітра-
жним судом" [38, с. 4, 5]. Немов продовжуючи думку 
попередніх авторів, Гук Б.М. так само суперечливо за-
значає, що "відкидаючи ідею віднесення виконавчого 
провадження до цивільного чи господарського процесу, 
автор розглядає його як складову частину адміністра-
тивного процесу у вигляді адміністративного прова-
дження", і одночасно, що "на основі аналізу окремих 
груп правовідносин виконавчого провадження доведено 
перевагу (курсив наш – О.Н.) у ньому адміністративно-
правових відносин над цивільно-правовими..." [10, с. 8, 
9]. А Крупнова Л.В., аналізуючи реалізацію адміністра-
тивно-правового статусу працівників ДВС вказує, що 
"перебуваючи в загальних правовідносинах, працівник 
державної виконавчої служби не використовує заходи 
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адміністративного примусу, відсутні також правовідно-
сини "влада-підпорядкування" [17, с. 8]. 

Проаналізуємо ці аргументи. 
На сьогоднішній день у науковій літературі склалися 

різні точки зору відносно поняття "процес". Так, одні 
вчені вважають, що процес – це лише діяльність судо-
вих органів, впорядкована нормами права, інші – пов'я-
зують процесуальні норми виключно із застосуванням 
юридичних санкцій. Ще одна група вчених відстоює 
позицію, за якою процес – це форма життя будь-якого 
явища [30, с. 90]. 

Що стосується саме поняття "адміністративний про-
цес", то у науковій літературі також виокремилось декі-
лька точок зору на питання щодо сутності та змісту цьо-
го поняття. Як правильно зазначив один з найбільш 
авторитетних фахівців сучасності у даній сфері Кузьме-
нко О.В., без жодного перебільшення можна стверджу-
вати, що настільки кардинальних розбіжностей думок, 
які мають місце з приводу розуміння сутності явища 
адміністративного процесу, його юридичної природи та 
предмета регулювання, немає і, напевне, ніколи не бу-
де мати жоден з інших видів процесуального права. 
Широта матеріального поля регуляторного впливу ад-
міністративно-процесуальних норм обумовлює відносну 
складність чіткого окреслення спектру суспільних відно-
син, що становлять зміст предмета їх регулювання [19, 
с. 59, 60]. Однак, незважаючи на складність питання 
щодо поняття "адміністративний процес", в узагальне-
ному вигляді існуючі позиції можна звести до двох ос-
новних точок зору. Прихильники першої точки зору (яку 
можна назвати широким розумінням адміністративного 
процесу) включають до нього два блоки норм: адмініст-
ративне процесуальне (судове) право і адміністративне 
процесуальне (позасудове) право [8, с. 3]. Першочерго-
во це широке розуміння адміністративного процесу уо-
соблювалось у так званій управлінській концепції (згід-
но з якою до нього включалися і юрисдикційні процеси, і 
адміністративні провадження. Причому частина науко-
вців не погоджувалась із тим, що адміністративні про-
вадження (процедури) належать до предмета регулю-
вання адміністративного процесу, а відносили їх до 
предмету регулювання адміністративного права). Од-
нак після прийняття Кодексу адміністративного судо-
чинства України від 6.07.2005 р. № 2747-ІV [6] (далі – 
КАС) до предмету адміністративного процесу було також 
включено адміністративне процесуальне (судове) право. 
Друга група науковців пов'язує термін "адміністративний 
процес" із діяльністю спеціалізованого (адміністративно-
го) суду [15, с. 53]. Цю позицію умовно можна назвати 
вузьким розумінням адміністративного процесу. 

Більше того, саме цей останній підхід відповідає 
сучасним європейським тенденціям розвитку адмініст-
ративної науки. Для прикладу, у Німеччині зміст по-
няття "адміністративний процес" включає лише судове 
провадження, тобто порядок вирішення адміністрати-
вно-правових спорів у суді [зазначається за роботою: 
22, с. 18]. Аналогічно – у Франції, Італії, Польщі, Туре-
ччині, де також існують спеціалізовані адміністративні 
суди та Іспанії, Нідерландах, Швейцарії, де існують 
спеціалізовані адміністративні палати у структурі за-
гальних судів [7, с. 11]. 

Отже, саме ця друга точка зору у світлі останніх на-
укових досліджень у сфері адміністративного процесу, 
які мали місце після прийняття КАС, містить оновлені 
підходи до розуміння терміну "адміністративний про-
цес" і є, на наш погляд, цілком обґрунтованою та такою, 
що відповідає реаліям сьогодення. 

А тому саме з огляду на ці дослідження ми доходи-
мо до однозначного висновку щодо неможливості від-

несення до його складу виконавчого провадження. Це 
пов'язано з тим, що, як зазначають автори цих дослі-
джень, адміністративний процес виникає виключно у 
спеціалізованому судовому органі – адміністративному 
суді з приводу порушення законних прав, свобод, інте-
ресів фізичних та юридичних осіб суб'єктами владних 
повноважень. Адміністративний процес визначається як 
урегульовані нормами адміністративного процесуаль-
ного права правовідносини, що виникають між адмініст-
ративним судом (курсив наш – О.Н.), сторонами та ін-
шими учасниками адміністративної справи, з приводу 
розгляду та вирішення цим судом публічно-правових 
спорів, учасниками яких є, по-перше, суб'єкти державно-
владних повноважень, по-друге, фізичні та юридичні 
особи. З викладеного можна зробити висновок, що адмі-
ністративний процес і адміністративна процедура є зов-
нішнім проявом діяльності відповідної судової та вико-
навчої влади. Тому неприпустимо ототожнювати ці два 
процеси, які є атрибутами двох незалежних одна від од-
ної гілок влади. Адміністративна процедура – ніщо інше, 
як вираження організаційно-розпорядчої та виконавчої 
діяльності суб'єктів публічного управління; правова кате-
горія виключно позасудового характеру [15, с. 50, 53]. 

Зважаючи на те, що виконання судових рішень по-
кладається на ДВС, то слід визнати неприйнятною точ-
ку зору про віднесення виконавчого провадження до 
адміністративного процесу. 

Водночас виникає питання щодо можливості відне-
сення його до однієї з адміністративних процедур (про-
ваджень) у складі адміністративного права (або адміні-
стративного процесу в широкому його розумінні). 

Для з'ясування вказаного питання звернемось до 
поняття адміністративного права та предмету його ре-
гулювання, а також адміністративного процесу (в широ-
кому його розумінні). 

Так, Колпаков В.К. зазначає, що за допомогою засо-
бів адміністративного права "здійснюються зовнішнє 
вираження і юридичне оформлення публічного інтере-
су в управлінні (курсив наш – О.Н.), де публічний інте-
рес – це інтерес соціальної спільності, що визнаний і 
задоволений державою. Визнання публічними управ-
лінських інтересів перетворює їхніх носіїв на суб'єкти 
публічного управління" (курсив наш – О.Н.) [14, с. 32]. 
Про обов'язковість наявності в адміністративному праві 
сфери державного управління йдеться й у інших робо-
тах цього автора [13, с. 314]. На основі викладеного 
Кузьменко О.В. (який підтримує так звану управлінську 
концепцію, тобто є представником широкого розуміння 
адміністративного процесу [19, с. 64-65]) доходить ви-
сновку, що "предметом адміністративного права є пра-
вові відносини, які складаються у сфері діяльності пуб-
лічної адміністрації по задоволенню публічних інтере-
сів" (курсив наш – О.Н.) [19, с. 49]. У свою чергу адмініс-
тративний процес він визначає як урегульовану адмініс-
тративно-процесуальними нормами діяльність публічної 
адміністрації, спрямовану на реалізацію норм відповід-
них матеріальних галузей права в ході розгляду і вирі-
шення індивідуально-конкретних справ по задоволенню 
публічних інтересів (курсив наш – О.Н.) [19, с. 50]. 

Ще один визнаний фахівець у галузі адміністратив-
ного права Стеценко С.Г. визначає адміністративне 
право як сукупність правових норм, які регулюють сус-
пільні відносини, що виникають у процесі публічного 
управління (курсив наш – О.Н.) економічною, соціально-
культурною та адміністративно-політичною сферами 
життя, а також у процесі забезпечення реалізації та 
захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб з боку органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування [34, с. 12]. Водночас 
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він вказує, що управлінська складова займає чільне 
місце серед складових предмета адміністративного 
права, а "інші складові предмета цієї галузі (публічно-
сервісна діяльність органів публічної адміністрації, реа-
лізація делегованих повноважень органами місцевого 
самоврядування та громадськими організаціями, засто-
сування заходів адміністративної відповідальності, ре-
алізація юрисдикції адміністративних судів), поза сумні-
вом, утілюються в життя за допомоги тих чи інших 
управлінських дій (курсив наш – О.Н.) [34, с. 45]. 

Про обов'язкову наявність у адміністративному пра-
ві та процесі сфери державного управління зазначаєть-
ся й у інших роботах зазначених вище та інших авторів 
[18, с. 24; 20, с. 23; 21, с. 15; 22, с. 18; 31, с. 89, 90; 32, 
с. 74; 33, с. 94]. 

Отже, спільною точкою перетину, ключовою кате-
горією для усіх дослідників у галузі адміністративного 
права і процесу, незалежно від підтримуваної кожним із 
них концепції, є наявність сфери державного, тобто 
публічного, управління. 

Для визначення питання, чи відноситься діяльність 
ДВС, пов'язана з виконанням передбачених законом 
рішень, у тому числі й рішень господарських судів, до 
сфери публічного управління, проаналізуємо термін 
"управління". 

Так, Стеценко С.Г. управління визначає як цілесп-
рямований вплив суб'єкта управління на об'єкт управ-
ління з метою створення ефективно функціонуючої сис-
теми та досягнення необхідних результатів. У свою 
чергу, система управління складається з таких частин: 
суб'єкт управління, об'єкт управління, управлінський 
вплив (курсив наш – О.Н.) та зворотний зв'язок [34, 
с. 46-47]. Причому управлінський вплив, який, на наш 
погляд, представляє для нас найбільший інтерес у ра-
курсі даного наукового дослідження, визначається ним 
як "процес керування, що здійснюється суб'єктом 
управління, завдяки якому забезпечується підпорядку-
вання об'єкта суб'єктові та реалізується на практиці 
мета управління" (курсив наш – О.Н.) [34, с. 46]. 

На наш погляд, при виконанні визначених законом 
рішень, у тому числі й рішень господарських судів, вка-
заний вище управлінський вплив суб'єкта управління на 
об'єкт управління відсутній. Це пов'язано з тим, що: 

1. державний виконавець, який безпосередньо 
здійснює передбачені рішенням та законом примусові 
заходи, не керує учасниками виконавчого провадження, 
а лише виконує вимоги (приписи) як самого документа, 
який підлягає виконанню, так і законодавства про вико-
навче провадження; 

2. при цьому "керування" не слід плутати та ототож-
нювати з обов'язковістю вимог державного виконавця, 
оскільки остання пов'язана та витікає з принципу обов'я-
зковості виконання судових рішень, який закріплений у 
ст. 124 Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-
ВР [2] (далі – КУ), а не з управлінських повноважень; 

3. підпорядкування (адміністративно-правове за 
своїм характером) об'єкта суб'єктові також відсутнє, 
оскільки у процесі виконавчого провадження ні сторони, 
ні інші учасники виконавчого провадження не підпоряд-
ковуються державному виконавцю. За загальним пра-
вилом, останній виконує визначені законом і конкрет-
ним рішенням дії, а учасники виконавчого провадження 
не мають права йому перешкоджати, а законні його 
вимоги зобов'язані виконувати. Однак це не означає, 
що вони йому підпорядковуються з адміністративно-
правової точки зору. Обов'язковість вимог державного 
виконавця можна порівняти з обов'язковістю вимог суд-
ді. Але ж цього не випливає, що цивільний чи господар-
ський процес регулюється нормами адміністративного 

(адміністративно-процесуального) права. Підпорядко-
ваність у виконавчому провадженні має свій специфіч-
ний прояв і розглядається виключно крізь призму обо-
в'язковості законних вимог державного виконавця, які 
спрямовані на виконання відповідного рішення. Отже, у 
даному випадку також не слід ототожнювати обов'язко-
вість вимог державного виконавця з підпорядкуванням 
(з адміністративно-правової точки зору); 

4. мета виконавчого провадження, як зазначалось 
вище, полягає у реальному захисті прав і охоронюва-
них законом інтересів суб'єктів та реалізується через 
завдання ДВС щодо своєчасного, повного і неупере-
дженого виконання рішень, передбачених законом 
(ст. 1 ЗУ "Про ДВС"). Отже, як бачимо, ці мета та за-
вдання за своєю суттю та змістом не є управлінськи-
ми, не є організаційними. Причому необхідно уточнити, 
що у даному випадку не аналізуються організаційні пов-
новаження Міністерства юстиції України у сфері вико-
навчого провадження як органу державної виконавчої 
влади, наділеного виконавчо-розпорядчими функціями. 

Однак слід відзначити складність досліджуваного 
питання, яка обумовлена генезисом норм, що регулю-
ють виконавче провадження, зокрема тим, що зміст 
виконавчих правовідносин відмежувався від цивільно-
процесуальних та господарсько-процесуальних, біля 
витоків яких знаходиться владна діяльність суду як од-
нієї з гілок державної влади, що знайшло свій відбиток у 
специфічних владних началах діяльності ДВС: вони 
випливають не з адміністративно-правового статусу 
ДВС, а з владної діяльності суду та обов'язковості 
виконання його рішень. 

Також важливо зауважити, що у даному випадку ана-
лізу підлягають лише відносини, безпосередньо пов'язані 
з провадженням виконавчих дій державним виконавцем 
при виконанні відповідного рішення, і не розглядаються 
відносини, пов'язані з організаційною структурою ДВС та 
її місцем у системі державних органів. 

Крім того, необхідно ще раз зауважити, що не випа-
дково нами було зроблено уточнення щодо специфіки 
"керування" та "підпорядкування" у виконавчому прова-
дженні, оскільки зроблені нами висновки стосуються 
виключно процедури виконання судових рішень і не 
стосуються організаційних повноважень Міністерства 
юстиції України у сфері виконавчого провадження як 
органу державної виконавчої влади, наділеного вико-
навчо-розпорядчими функціями, та організаційної стру-
ктури ДВС і її місця у системі державних органів. 

Отже, якщо при виконанні судового рішення управ-
лінський вплив суб'єкта управління на об'єкт управління 
відсутній, то це означає, що відсутні необхідні елемен-
ти (частини) системи управління. А якщо немає всіх 
елементів системи, то немає і самої системи. 

Більше того, управлінський вплив – це не єдиний 
елемент системи управління, який відсутній. Серед 
суб'єктів адміністративно-правового регулювання у 
сфері юстиції відсутня ДВС, яка безпосередньо виконує 
визначені законом рішення, а серед об'єктів управлін-
ня відсутні сторони та інші учасники виконавчого про-
вадження. Натомість до суб'єктів управління віднесено 
Міністерство юстиції України, а ДВС – до об'єктів 
управління [дивись, наприклад: 34, с. 572, 577]. Все це 
підтверджує правильність зроблених вище висновків 
щодо необхідності розмежування відносин, які виника-
ють при безпосередньому виконанні ДВС визначених 
законом рішень, та управлінських відносин, які виника-
ють між Міністерством юстиції України та ДВС. 

З вказаного можна зробити висновок, що у процесі 
реалізації державним виконавцем визначеного законом 
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рішення, в тому числі й рішення господарського суду, 
відсутні і управлінський вплив державного виконавця на 
сторін та інших учасників виконавчого провадження (так 
званий управлінський вплив суб'єкта управління на об'-
єкт), і ДВС не є суб'єктом управління, і сторони та інші 
учасники виконавчого провадження не є об'єктами 
управління. А це означає, що відсутня і сама система 
управління, а отже, і саме державне, тобто публічне 
управління. А якщо відсутнє публічне управління, то 
відсутні будь-які підстави відносити виконавче прова-
дження до числа адміністративних процедур (прова-
джень) у складі адміністративного права (або адміні-
стративного процесу в широкому його розумінні). 

Ще одним додатковим аргументом на користь за-
значеного вище є те, що сфера державного управління 
передбачає обов'язкову наявність виконавчо-
розпорядчих функцій [11, с. 111; 13, с. 53]. Про відсут-
ність таких функцій у ДВС свідчать, по-перше, завдання 
ДВС щодо своєчасного, повного і неупередженого при-
мусового виконання рішень, передбачених законом 
(ст.1 ЗУ "Про ДВС"), а, по-друге, про це свідчить і саме 
визначення виконавчого провадження, дане в ст.1 ЗУ 
"Про виконавче провадження": виконавче провадження 
як завершальна стадія судового провадження та при-
мусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) 
– це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у 
цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання 
рішень судів та інших органів (посадових осіб), які про-
вадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, 
визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими 
актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших 
законів, а також рішеннями, що відповідно до цього За-
кону підлягають примусовому виконанню. 

З урахуванням зазначеного вище вважаємо необ-
ґрунтованою точку зору, висловлену авторами одного 
з науково-практичних коментарів до ЗУ "Про виконав-
че провадження" стосовно того, що правовідносини, 
що виникають у виконавчому провадженні, є адмініст-
ративно-процесуальними, оскільки відносини між дер-
жавним виконавцем та сторонами виконавчого прова-
дження мають владний характер, є відносинами влади 
та підлеглості, адже ДВС – це орган держави [36, 
с. 117-118], а також інших прихильників адміністратив-
ної теорії належності виконавчого провадження, зок-
рема, Гука Б.М., Щербак С.В. стосовно того, що вико-
навче провадження є особливим видом управлінської 
діяльності [10, с. 5, 7; 39, с. 7]. 

Що ж до інших аргументів прихильників адміністра-
тивної теорії належності виконавчого провадження, які 
нами ще не аналізувались, однак мають бути розгляну-
ті, то до них належать такі: 

1) ДВС входить до структури Міністерства юстиції 
України, тобто примусове виконання рішень суду та 
інших юрисдикційних органів здійснюється органами 
державної виконавчої влади [37, с. 33-34]. Іншими сло-
вами кажучи, з позиції цих авторів органи примусового 
виконання після прийняття ЗУ "Про ДВС" віднесено до 
виконавчої гілки влади, тобто до системи адміністрати-
вних органів; 

2) державний виконавець має визначений законом 
правовий статус державного службовця; 

3) відповідальність у виконавчому провадженні є 
адміністративною і передбачається нормами Кодексу 
України про адміністративні правопорушення від 
7.12.1984 року № 8073-Х [1] з змінами і доповненнями 
(далі – КпАП) (ст.188-13 "Невиконання законних вимог 
державного виконавця") [37, с. 33]. 

Тобто підставою для виникнення і розвитку адміні-
стративної теорії належності виконавчого проваджен-
ня послугувало виведення ДВС із структури судової 
влади та віднесення її до системи органів Міністерст-
ва юстиції України (ст.1 ЗУ "Про ДВС"), яке, в свою 
чергу, належить до системи органів державної вико-
навчої влади, має управлінські повноваження та вла-
дно-розпорядчі функції. 

Однак, на наш погляд, не можна визначати місце 
виконавчого провадження в системі права України, ґру-
нтуючись на положеннях діючого законодавства стосо-
вно правового статусу Міністерства юстиції України, як 
це має місце в даному випадку, оскільки, по-перше, 
судові та інші визначені законом рішення виконує не 
Міністерство юстиції України, а ДВС, яка хоч і входить 
до системи його органів, однак має своє призначення. 
Тобто таке формулювання в Законі не дає, з нашої точ-
ки зору, підстав для автоматичного віднесення її до 
органу виконавчої влади, тобто до органу, який здійс-
нює управлінську діяльність, оскільки статус відповідно-
го органу визначається перш за все його функціями, 
завданнями і повноваженнями, а не формальними 
ознаками. Більше того, нами уже було визначено, що 
ДВС при виконанні визначеного законом рішення не 
виконує управлінські функції. Окрім того, навіть до са-
мої ст.1 ЗУ "Про ДВС", яка визначає її як орган Мініс-
терства юстиції України, є застереження щодо специфі-
ки її завдань: своєчасне, повне і неупереджене приму-
сове виконання рішень, передбачених законом. Щодо 
функцій і повноважень, то аналіз чинного законодавст-
ва дозволяє зробити висновок, що вся діяльність ДВС 
спрямована на виконання передбачених законом рі-
шень, а не на здійснення управлінських функцій. 

А, по-друге, перед теоретиками права стоять більш 
далекоглядні завдання, спрямовані на аналіз об'єктив-
них чинників, а тому й на вдосконалення чинного зако-
нодавства. Тим більше, що в наш час останнє дуже 
часто змінюється. Однак це не означає, що після кожної 
спроби законодавця по-новому врегулювати суспільні 
відносини теоретики можуть постійно змінювати точку 
зору на місце відповідних норм в системі права України. 

А тому, з огляду і на ці аргументи, навряд чи об-
ґрунтованою видається позиція прихильників відне-
сення виконавчого провадження до адміністративного 
чи адміністративно-процесуального права (в широко-
му його розумінні). 

Стосовно наступного аргументу щодо того, що від-
повідальність у виконавчому провадженні є адміністра-
тивною, то він взагалі не витримує ніякої критики, оскі-
льки за порушення норм законодавства про виконавче 
провадження передбачена також кримінальна відпові-
дальність. Так, ст.382 Кримінального кодексу України 
від 5.04.2001 р. № 2341-ІІІ [5] (далі – ККУ) передбачає 
кримінальну відповідальність за невиконання судового 
рішення [додатково дивись: 24, с. 464-465; 25, с. 748-
749]. Також відповідальність може наставати і за ст.367 
ККУ ("Службова недбалість"). Це не враховуючи статей, 
які передбачають кримінальну відповідальність за не-
виконання інших рішень судів (ст.ст.164, 165, 389, 390, 
393, 395) [26, с. 922-924, 949-952 та ін.]. 

Окрім того, цілком слушні аргументи для спросту-
вання адміністративної теорії виконавчого провадження 
висловлені авторами підручника "Цивільне виконавче 
право". Вони вказують, що підхід окремих дослідників 
до питання щодо місця цивільного примусового вико-
навчого права як інституту адміністративного права є 
хибним і далеким як від волі законодавця, так і від умов 
правової дійсності. У прихильників зазначеного підходу 
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закономірно повинні виникати численні питання. Напри-
клад: як бути з рівноправністю сторін виконавчого про-
вадження, яке є абсолютно не характерним адміністра-
тивному праву; як бути із принципом диспозитивності 
у виконавчому праві, який поки що не може бути ґрун-
товно пояснений у рамках адміністративно-правової 
концепції; як бути з правом стягувача на відкриття ви-
конавчого провадження та укладення мирової угоди та 
ін. [16, с. 35-36]. 

Таким чином, позиція науковців, які намагаються 
віднести виконавче провадження до адміністративно-
го права (процесу), не є достатньо обґрунтованою і 
послідовною. 

Отже, підсумовуючи зазначене вище вважаємо, що 
слід визнати неприйнятною точку зору про віднесення 
виконавчого провадження до адміністративного проце-
су (у вузькому його розумінні). Так само як і відсутні 
переконливі аргументи на користь віднесення його до 
сфери регулювання адміністративного права в якості 
однієї з його адміністративних процедур (проваджень) 
або адміністративного процесу в широкому його розу-
мінні, а тому і цю позицію вважаємо неприйнятною. 

На наш погляд, на сьогоднішній день є всі підстави 
стверджувати, що у системі права України формується 
окрема галузь – виконавче право. Виходячи з того, що 
формування кола суспільних відносин, які мають регу-
люватися ним, повинно здійснюватись за рахунок наяв-
ності того "оригінального", не притаманного будь-якій 
іншій галузі права "ядра", яке складають власне вико-
навчі відносини, а також за рахунок включення до нього 
інших, пов'язаних з ними відносин (господарських про-
цесуальних, цивільних процесуальних, адміністратив-
них, адміністративних процесуальних тощо), – все це 
підпадає під особливості предмета саме комплексної 
галузі права, – приходимо до висновку, що перед нами 
– комплексна галузь права. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ЯК ОБ'ЄКТ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
В статті досліджуються питання загальнотеоретичного розуміння функціонального призначення місцевого са-

моврядування, проводиться їх узагальнення та зроблено висновки щодо проблематики розуміння функціонального 
призначення місцевого самоврядування. 

Ключові слова: функціональний аналіз, місцеве самоврядування. 

В статье исследуются вопросы истории становления и развития правового регулирования кассационного прои-
зводства в гражданском процессе Украины. Автором исследовано становление правового регулирования кассацион-
ного производства, проведена характеристика этапов становления и обосновано тенденции его развития.  
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In the article the questions of history of becoming and development of the legal adjusting of appeal realization are probed in 
the civil legal proceeding of Ukraine. Аuthor is conduct a division into periods of becoming of the legal adjusting of appeal 
realization, the becoming stages are described and progress trends are selected. 
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Роль та значення будь-якого державно-правового 
явища чи процесу відображається, насамперед, у його 
функціях, що характеризують систему напрямів впливу 
цього процесу чи явища на правову реальність. Місце-
ве самоврядування як самостійний елемент управління 
суспільством є засобом самоорганізації суспільства та 
розбудови механізмів впорядкування відносин в середині 
відповідного соціального середовища. Значення та роль 
функцій у правознавстві, в тому числі і функцій місцевого 
самоврядування, має як практичне, так і теоретичне зна-
чення. Це пояснюється тим, що саме функції: 
 по-перше, характеризують особливості правово-

го впливу на розвиток суспільства; 
 по-друге, надають змогу узагальнити напрямки 

правового впливу на суспільні відносини, їх дослідити 
та виробити шляхи їх вдосконалення. 

Слід наголосити також і на принциповості наукового 
переосмислення державно-правових явищ та процесів 
в контексті їх функціонального аналізу, що надасть змо-
гу узагальнити їх призначення в сучасних умовах роз-
будови держави та права. На прикладі муніципальної 
влади О. В. Батанов приходить до висновку про те, що 
функціональний аналіз муніципальної влади: 
 сприятиме проникненню у політико-правову при-

роду цього виду публічної влади; 
 розкриватиме обсяг, характер і зміст діяльності 

суб'єктів системи місцевого самоврядування – терито-
ріальних громад, окремих жителів – членів цих терито-
ріальних громад, їх мікро-територіальних об'єднань, 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  

Лише визначивши функції муніципальної влади, мож-
на уявити, яку роль вона відіграє у механізмі вирішення 
питань місцевого значення та надання публічних послуг 
населенню, у громадянському суспільстві, політичній 
системі суспільства, конституційному механізмі взагалі 
та яке її соціально-політичне призначення [1]. Справед-
ливо зазначається вченими, що функціональна характе-
ристика явища місцевого самоврядування й досі зали-
шається неповною, а часом і суперечливою, що значною 
мірою перешкоджає проникненню в його справжню полі-
тико-правову природу, а, отже, виробленню прагматич-
них підходів щодо його розвитку в перспективі [2]. 

Беззаперечно, проведення функціонального аналізу 
державно-правових явищ, в тому числі і муніципальної 
влади, має ключове значення в юридичній науці, оскі-
льки відображає природу відповідного явища та роль 
тих суб'єктів, які визначають розвиток відповідного 
явища в юриспруденції. З огляду на принциповість міс-
цевого самоврядування як теоретико-правового і прак-
тичного явища в цій науковій роботі в якості об'єкту до-
слідження можливо виокремити проблематику загаль-
нотеоретичного розуміння функціонального призначен-

ня місцевого самоврядування. Вивчення вказаного пи-
тання надасть змогу встановити особливості ролі, зна-
чення та місця місцевого самоврядування в сучасних 
умовах функціонування та розбудови громадянського 
суспільства. Починаючи зазначене дослідження, на-
самперед, слід виокремити завдання, а саме:  
 узагальнити погляди вчених щодо розуміння фу-

нкціонального призначення місцевого самоврядування; 
 встановити особливості загальнотеоретичного ро-

зуміння функціонального призначення місцевого само-
врядування та обґрунтувати власне бачення проблема-
тики розуміння функцій місцевого самоврядування. 

Розглядаючи проблематику функціонального при-
значення місцевого самоврядування слід наголосити, 
що в юридичній літературі погляди вчених на вказані 
питання мають досить різновекторний характер. Не-
зважаючи на досить високий рівень "наукової активнос-
ті" у дослідженні місцевого самоврядування в цілому, 
та функцій місцевого самоврядування, зокрема, питан-
ня функціонального призначення місцевого самовряду-
вання не отримали остаточного і одностайного розу-
міння. На нашу думку, функціональне призначення 
будь-якого явища чи інституції громадянського суспіль-
ства має вихідний, основоположний характер, оскільки 
визначає його роль і значення для розвитку і розбудови 
самого громадянського суспільства. Тому і наукове до-
слідження особливостей функціонального призначення 
відповідного явища чи інституції потребує першочерго-
вої уваги зі сторони науковців, оскільки встановлення 
закономірностей функціонування має бути закладено в 
основу вдосконалення та розбудови відповідного яви-
ща або інституції.  

Виходячи з цього, слід наголосити, що місцеве са-
моврядування як ключовий інститут громадянського 
суспільства, потребує надання переосмислених науко-
во обґрунтованих відповідей на проблематику основних 
напрямів його функціонування, що надасть змогу за-
безпечити розвиток демократичних засад життєдіяль-
ності суспільства та держави.  

Складність наукового дослідження функціонально-
го призначення місцевого самоврядування підтвер-
джується також і міждисциплінарним характером міс-
цевого самоврядування як об'єкту юридичної науки, 
оскільки різноманітні аспекти функцій місцевого само-
врядування можуть становити об'єкт дослідження як 
науки теорії держави і права, так і ряду галузевих на-
ук, а саме: науки конституційного права, науки адміні-
стративного права тощо. 

В юридичній літературі неодноразово вченими під-
німалося питання необхідності вдосконалення місцево-
го самоврядування, в тому числі і в аспекті оптимізації 
його ролі і призначення у вирішенні питань місцевого 
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значення. На думку О. В. Батанова, інституціоналізація 
та розвиток (місцевого самоврядування – Т. К.) нероз-
ривно пов'язані з демократизацією державного і гро-
мадського життя, з розвитком в Україні інститутів гро-
мадянського суспільства та правової держави, що об'-
єктивно приводить до самообмеження держави, преро-
гатив державної влади та органів, які її реалізують, на 
користь інших суб'єктів політичної системи, а також де-
термінує визнання та легалізацію державою інших, не-
державних інтересів, які продукують локальні соціальні 
утворення – територіальні громади [3]. Саме в умовах 
трансформації ролі та призначення держави, як альте-
рнатива з'являються та розвиваються ті інституції, які є 
альтернативними державі та наділяються управлінсь-
кими повноваженнями. Тому слід погодитись з вченим в 
тому, що така зміна векторів функціонування держави в 
контексті її "самообмеження на користь інших недержав-
них суб'єктів", потребує насамперед, наукового пере-
осмислення функціонального призначення як держави, 
так і місцевого самоврядування як суб'єкта, що має вла-
дні повноваження та здійснює управління суспільством.  

На нашу думку, лише наука теорія держави і права 
здатна дослідити функціональне призначення місцево-
го самоврядування з позиції загальнотеоретичних зако-
номірностей їх сутності та динаміки розвитку, що на-
дасть змогу в цілому виявити закономірності зароджен-
ня, виникнення, розвитку та вдосконалення місцевого 
самоврядування як функціонального явища. Продов-
жуючи власну думку вчений наголошує на тому, що 
вагоме місце у системі методів наукового пізнання му-
ніципальної влади (як результату функціонування (вла-
дарювання) суб'єктами місцевого самоврядування – 
Т. К.) займає метод функціонального аналізу. Адже 
ключовим поняттям, за допомогою якого розкривається 
зміст і сутність системи місцевого самоврядування, є 
муніципальна влада, діяльність щодо її здійснення, фу-
нкції. Фактично у широкому розумінні систему місцевого 
самоврядування й утворюють різні організації, інститу-
ти, установи набуття муніципальної влади, боротьби за 
її утримання, використання, організацію та функціону-
вання. А те, як ця влада здобувається, як легально фу-
нкціонує у самому загальному сенсі й становить зміст 
системи місцевого самоврядування, а звідси – детермі-
нує систему її функцій [4]. 

Історія розвитку радянської науки теорії держави і 
права доводить той факт, що теоретичні закономірності 
зародження, виникнення, розвитку і функціонування 
місцевого самоврядування не мали статусу окремого 
напрямку дослідження, оскільки як таке місцеве само-
врядування не виокремлювалось, а на місцях діяли 
владні органи, що формувалися та функціонували на 
засадах загальної системи рад. Тому і в науці теорії 
держави і права не було приділено належної уваги міс-
цевому самоврядуванню як окремому інституту грома-
дянського суспільства та як форми противаги держав-
ній владі на місцях. Місцеве самоврядування виокрем-
люється в якості окремого напряму наукового дослі-
дження у вітчизняній науці теорії держави і права лише 
наприкінці ХХ століття, коли зароджується саме місце-
ве самоврядування як практичний інститут. Тому на 
сьогодні місцеве самоврядування в Україні знаходиться 
в стані розбудови як окремий напрям будівництва сис-
теми соціального управління, так і як напрям наукового 
дослідження юридичними науками, в тому числі і нау-
кою теорії держави і права.  

Аналізуючи юридичну літературу в сфері теорії 
держави і права, слід зазначити, що проблематика по-
няття, сутності та функціонального призначення місце-
вого самоврядування розкривається вченими в небага-

тьох літературних джерелах і, як правило, в навчальних 
підручниках в розділах з теорії держави. С. В. Бобров-
ник функціональне призначення місцевого самовряду-
вання окремо не розкриває, проте характеризуючи його 
сутність та роль у забезпеченні управління суспільст-
вом, проводить аналіз вказаних питань з позиції функ-
ціонального призначення місцевого самоврядування. 
Так, на думку професора, самоврядування, ключовим 
різновидом якого є і місцеве самоврядування:  
 по-перше, є типом соціального управління, за яко-

го об'єкт і суб'єкт управління збігаються, що надає мож-
ливість населенню управляти власними справами, спі-
льно приймати рішення та діяти з метою їх реалізації; 
 по-друге, є однією з форм організації людського 

співіснування, що базується на принципах свободи, 
рівності і безпосередньої участі в управлінні; 
 по-третє, воно становить політико-правовий ін-

ститут, у межах якого здійснюється управління місце-
вими справами через самоорганізацію місцевого насе-
лення та за згодою і за підтримки держави [5]. 

З огляду на це функціональним призначенням як 
самоврядування, так і місцевого самоврядування, буде 
надання місцевому населенню права управляти влас-
ними справами та приймати відповідні рішення, забез-
печення управління суспільством на демократичних 
засадах. Продовжуючи характеристику співвідношення 
органів місцевого самоврядування та органів держави, 
вченою проводиться аналіз їх спільних та відмінних 
рис, при чому окрема їх частина визначає спільність та 
відмінність цих органів саме на засадах їх функціональ-
ного призначення. Так до таких спільних рис, що засно-
вані на засадах функціонального призначення місцево-
го самоврядування, вченою відносяться наступні:  
 "органи держави, як і органи самоврядування, 

здійснюють спільні функції по управлінню суспільством 
шляхом встановлення і гарантування діяльності суб'єк-
тів; їх повноваження конкретизуються законами та під-
законними актами; 
 функціонують на основі принципу розподілу пов-

новажень та певним чином взаємодіють у процесі здій-
снення своїх повноважень". 

В свою чергу відмінність між органами місцевого 
самоврядування та органами держави також може бути 
виокремлено з позиції їх різного функціонального 
призначення, а саме: "повноваження органів держави 
визначають зміст управлінської функції держави, а 
повноваження органів місцевого самоврядування 
спрямовані на вирішення проблем певної території із 
самоврядування [6]. 

Окрім того, підбиваючи підсумки взаємодії органів 
місцевого самоврядування та органів держави, резю-
мується думка про те, що саме на функціональному 
рівні ця взаємодія і отримує свою реалізацію, оскільки 
вказані органи "забезпечують найбільш доцільний рі-
вень упорядкування суспільних відносин та забезпе-
чення функціонування суспільства як певним чином 
організованої соціальної системи" [7]. 

Так само і В. О. Котюк зробив спробу у власному 
підручнику з Загальної теорії держави і права провести 
розмежування органів державної влади на місцях та 
органів місцевого самоврядування. Вчений наголошує 
на тому, що таке співвідношення засноване на особли-
востях адміністративно-територіального устрою Украї-
ни, що засновується на системі принципів, які закріплені 
у ст. 123 Конституції України, а саме: 

1) принцип єдності й цілісності державної території;  
2) принцип поєднання централізації та децентралі-

зації у здійсненні державної влади;  
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3) принцип збалансованості соціально-економіч-
ного розвитку регіонів з урахуванням їхніх історичних, 
економічних, екологічних, географічних і демографічних 
особливостей, етнічних і культурних традицій [8].  

А вже реалізація цих принципів адміністративно-
територіального устрою України здійснюється в тому 
числі і на умовах паралельного функціонування органів 
державної влади на місцях та органів місцевого само-
врядування. Тому і розмежування цих органів, як і їх 
взаємодія, має бути засновано на засадах їх функціо-
нального призначення. 

О. Ф. Скакун, обґрунтовуючи власні погляди щодо 
сутності, змісту, суб'єктів та функціонального призна-
чення місцевого самоврядування, виходить з природи 
управління суспільством, в цілому, та громадою в пев-
ній місцевості, зокрема. На думку вченої, територія 
будь-якої держави поділяється на адміністративно-
територіальні одиниці, а соціальна природа адміністра-
тивно-територіальних утворень різноманітна. Тому мо-
жна виділити два шляхи їх утворення: 
 природний – поселення, міста, села, селища ви-

никають внаслідок історичного природного (общинного) 
групування людей для спільного життя (знизу); 
 штучний – райони, повіти (районне ланка), обла-

сті, губернії (обласне ланка) є результатом видання і 
реалізації актів державної влади (зверху). 

В адміністративно-територіальних одиницях, що 
сформувалися природним шляхом, як правило, обира-
ються органи самоврядування, які займаються місце-
вими справами. В адміністративно-територіальних оди-
ницях, сформованих штучним шляхом, управління здій-
снюється агентами держави (губернатором, префектом, 
головою районної адміністрації), призначуваними 
центральною владою – президентом, урядом. У таких 
адміністративно-територіальних одиницях можуть оби-
ратися органи місцевого самоврядування з тим, щоб 
представити інтереси природних адміністративно-
територіальних утворень [9]. 

В наступних літературних джерелах, автором яких є 
О. Ф. Скакун, професор акцентує увагу на проблемі 
співвідношення "місцевого державного управління та 
місцевого самоврядування" як загальнотеоретичного 
питання, що є об'єктом дослідження теорії держави і 
права як науки, та відображається в окремій темі теорії 
держави і права як навчальної дисципліни. Зокрема, 
вчена наголошує на тому, що місцеве самоврядування 
є спеціальною формою публічної влади та є особливим 
видом соціального управління. Воно виражається у 
здійсненні встановлених законом прав (можливостей) 
територіальних громад громадян та органів, що ними 
обираються, під свою відповідальність, змістом чого є 
можливість вирішувати всі питання місцевого значення 
в межах закону та виходячи з інтересів населення [10]. 
З огляду на таке розуміння місцевого самоврядування, 
слід відзначити, що в його основу знову ж таки закла-
дається ідея "здійснення прав з метою вирішення пи-
тань місцевого значення", що становить ключову особ-
ливість функціонального призначення місцевого само-
врядування. В подальшому вчена окремо не виділяє 
функції місцевого самоврядування, проте формулює 
так звані "напрями діяльності місцевого самоврядуван-
ня", до яких відносить: 

1) нормотворчість; 
2) правозастосування; 
3) контроль над правозастосуванням; 
4) представництво інтересів місцевого населення [11].  
Незважаючи на таке формулювання ("напрями дія-

льності місцевого самоврядування"), що відображає 
характеристику функцій будь-якого явища чи процесу в 

юриспруденції, все ж таки слід зазначити, що виокрем-
ленні напрями діяльності більше відображають види 
юридичної практичної діяльності, що здійснюється су-
б'єктами місцевого самоврядування та мають відповідні 
юридичні наслідки.  

Так само і, проводячи розмежування місцевих орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування, 
вченою наголошується на таких відмінностях, що мають 
характер функціонального призначення. Так до таких 
відмінностей відносяться: 
 по-перше, те, що органи місцевого самовряду-

вання здійснюють функції комунального (муніципально-
го) управління; 
 по-друге, те, що органи місцевого самовряду-

вання здійснюють свою діяльність на основі затвер-
джених програм соціально-економічного та культурного 
розвитку.  

А. М. Колодій та А. Ю. Олійник в своїх дослідженнях 
окремо не розглядають функціональне призначення 
місцевого самоврядування, проте акцентують увагу на 
тому, що саме законодавчо закріплене визначення міс-
цевого самоврядування в Україні як "гарантованого 
державою права та реальної здатності територіальної 
громади – жителів села чи добровільного об'єднання у 
сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – 
самостійно або під відповідальність органів та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 
місцевого значення у межах Конституції і законів Украї-
ни" вже наголошують на функціональному призначенні 
місцевого самоврядування, що виявляється у "вирі-
шенні питань місцевого значення" [12]. 

В. І. Червонюк, будучи прихильником державницької 
концепції місцевого самоврядування, зробив спробу 
розглянути місцеве самоврядування з позиції його по-
ходження від держави та державної влади в контексті 
його функціонального призначення. Тобто функції міс-
цевого самоврядування є похідними від функцій держа-
ви, що реалізуються на місцях. В цьому контексті вче-
ний зазначає про те, що саме держава по відношенню 
до місцевого самоврядування: 
 по-перше, сприяє створенню громадянського су-

спільства та підпорядковує місцеве самоврядування 
своєму служінню; 
 по-друге, забезпечує в рівних можливостях 

участь як органів держави, так і органів місцевого само-
врядування в усіх сферах життєдіяльності суспільства, 
засновуючись на принципах справедливості; 
 по-третє, визначає межі свого впливу в сфери 

повноважень інститутів місцевого самоврядування [13]. 
В свою чергу В. М. Сирих, розглядаючи особливос-

ті місцевого самоврядування та його призначення у 
суспільстві, окремо не виокремлює функції місцевого 
самоврядування, проте вважає що основним і єдиним 
призначенням місцевого самоврядування є створення 
альтернативного державній владі механізму управлін-
ня суспільством, який би сприяв тому, що "система 
відносин у суспільстві максимально сприяла б особис-
тості найбільш повно розкрити свою індивідуальність, 
досягнути успіху тощо" [14]. Таким чином вчений наго-
лошує на такому призначенні місцевого самовряду-
вання як забезпечення конкурентності з владою дер-
жави, яка реалізує інтереси і потреби держави. При 
чому місцеве самоврядування функціонує з метою 
сприяти реалізації потреб і інтересів індивідів поряд з 
реалізацією потреб та інтересів держави. Дещо подіб-
ними є погляди і А. Б. Венгерова, який вважає, що 
місцеве самоврядування виконує роль проміжної лан-
ки у взаємозв'язку між громадянами і державою, і саме 
на місцеве самоврядування покладається функція 
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забезпечення керованості суспільства без втручання 
органів державної влади [15].  

Альтернативними до вищезазначених є погляди 
вчених щодо розуміння функцій місцевого самовряду-
вання як таких, що походять від функцій держави. Від-
повідно до цього підходу вченими наголошується на 
тому, що місцеве самоврядування є проявом політичної 
функції держави щодо "цілепокладання" на органи міс-
цевого самоврядування завдань вирішення питань на 
місцевому рівні [16]. Такий підхід, на нашу думку, відо-
бражає тісний взаємозв'язок функціонального призна-
чення держави та місцевого самоврядування, проте 
применшує роль та значення місцевого самоврядуван-
ня як природної форми саморегулювання відносин від-
повідної територіальної громади, з огляду на історичні 
коріння місцевого самоврядування, його природу та 
сутність. Такі погляди вчених відображають примат 
держави як політико-територіальної організації влади, 
проте не в повній мірі враховують функціональний по-
тенціал інституцій самоврядування населення як засо-
бів управління суспільством.  

Узагальнюючи погляди вчених – теоретиків держави 
і права, які досліджували проблематику місцевого са-
моврядування як загальнотеоретичного інституту, мож-
ливо підсумувати наступне: 

1) місцеве самоврядування як окремий напрям до-
слідження теорії держави і права, виокремлюється ли-
ше в сучасній юридичній літературі та має досить епі-
зодичний характер дослідження; 

2) наукове дослідження місцевого самоврядування 
та його функціонального призначення на сьогодні пере-
важно зумовлюється тією чи іншою концепцією місцево-
го самоврядування та здійснюється, як правило, шля-
хом порівняння (співвідношення) з державно-владним 
впливом на суспільні відносини;  

3) наука теорія держави і права відчуває гострий 
дефіцит у наукових дослідженнях місцевого самовря-
дування як загальнотеоретичного феномену, в тому 

числі і дослідженнях проблематики його функціональ-
ного призначення; 

4) функціональне призначення місцевого самовря-
дування як правило розглядається опосередковано че-
рез визначення напрямків діяльності суб'єктів місцевого 
самоврядування або шляхом порівняння з функціону-
ванням органів державної влади та держави в цілому; 

5) місцеве самоврядування як об'єкт наукового 
юридичного дослідження набуває міждисциплінарного 
характеру, ключову роль в якому відіграє теорія держа-
ви і права як дисципліна, що вивчає загальні закономі-
рності місцевого самоврядування; 

6) функціональний аналіз як ключовий методологі-
чний напрям наукового дослідження державно-
правових явищ та процесів, набуває підвищеного рівня 
актуальності в умовах переосмислення місцевого са-
моврядування та його ролі в сучасних умовах розбудо-
ви громадянського суспільства в Україні. 
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РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ  

ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЗАХИСТ  
В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ СУДОЧИНСТВА 

 
Аналізуються проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні. Розглядається пра-

во людини і громадянина на захист у чинному законодавстві, проекті кримінально-процесуального кодексу, міжнарод-
них документах. Зіставляються визначення захисник і адвокат. Пропонується доопрацювання проекту кримінально-
процесуального кодексу № 9700. 

Ключові слова: кримінально-процесуальне законодавство, міжнародні документи, стандарти Ради Європи, проект 
кримінально-процесуального кодексу України № 9700, права і свободи людини, правова допомога, захисник, адвокат. 

Анализируются проблемы реформирования криминально-процессуального законодательства в Украине. Рассма-
тривается право человека и гражданина на защиту в действующем законодательстве, проекте криминально-
процессуального кодекса, международных документах. Сопоставляются определения защитник и адвокат. Предла-
гается доработка проекта криминально-процессуального кодекса № 9700. 

Ключевые слова: криминально-процессуальное законодательство, международные документы, стандарты Сове-
та Европы, проект криминально-процессуального кодекса Украины № 9700, права и свободы человека, правовая по-
мощь, защитник, адвокат.  

Problems of reforming of the criminal and procedural legislation in Ukraine are analyzed. It is considered a human right and the 
citizen on protection in the current legislation, the project of the criminal and procedural code, the international documents. Definitions 
the defender and the lawyer are compared. Completion of the project of the criminal and procedural code № 9700 is offered. 

Key words: criminal and procedural legislation, international instruments, standards of the Council of Europe, a project of 
criminal Procedure Code of Ukraine № 9700, human rights and freedoms, legal aid, a defender, a lawyer. 

 
Розвиток кримінально-процесуального законодавст-

ва в Україні супроводжується цілою низкою законопрое-
ктів, які пропонують внесення змін з метою удоскона-
лення Кримінально-процесуального кодексу від 
28.12.1960 року (далі – чинний КПК) [3], але законодав-
ство, яке регулює порядок здійснення кримінального 

судочинства, має забезпечувати не лише кримінальне 
покарання, а й гарантувати належне дотримання прав 
людини у кримінальному процесі та рівні процесуальні 
можливості сторін обвинувачення і захисту, які сприя-
тимуть реальному утвердженню змагальності криміна-
льного процесу.  
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В цілому внесення поодиноких змін не призведе до 
змістовної перебудови кримінального процесу, а для 
забезпечення нових соціально-політичних умов життя 
суспільства і держави у сучасних умовах потрібно при-
йняти новий Кримінально-процесуальний кодекс, ос-
новою якого буде не обвинувальна (інквізиційна), а 
змагальна модель кримінального судочинства в якій 
всі положення будуть відповідати Конституції України, 
міжнародним документам та європейським стандар-
там судочинства. 

Серед зареєстрованих проектів Кримінально-
процесуального кодексу у Верховній Раді України є 
проекти: № 7431 від 23.06.2001; № 3456 від 29.04.2003; 
№ 3456–1 від 19.05.2003; 3456–д від 18.11.2005;  
№ 0952 від 25.05.2006; № 1233 від 13.12.2007; № 9700 
від 13.01.2012 та Проект Кодексу України кримінально-
го процесу № 9700–1 від 13.01.2012. Робота над прое-
ктами Кримінально-процесуального кодексу потребує 
значних зусиль, реалізації завдань та міжнародних 
зобов'язань, які стоять перед Україною. Найбільш про-
гресивним та змістовним став проект Кримінально-
процесуального кодексу № 9700 (далі – проект КПК) 
[4], який потребує значної уваги з боку науковців та 
депутатів, як суб'єктів законодавчої ініціативи, з метою 
приведення норм проекту КПК до європейських стан-
дартів судочинства.  

Сьогодні існує багато точок зору стосовно внесення 
змін до кримінально-процесуального законодавства, а 
професійні дискусії з цих питань стають дедалі змістов-
ними, але у процесі удосконалення потрібне розуміння, 
наскільки треба удосконалити відповідні норми і чи по-
трібно йти саме таким шляхом удосконалень для реалі-
зації Україною міжнародних зобов'язань.  

Виникає питання, чому не внести змістовні зміни до 
існуючого чинного КПК та не привести у відповідність 
необхідні положення чинного КПК до вимог Ради Євро-
пи? Майже кожний проект кримінально-процесуального 
кодексу включає в себе дублювання деяких положень 
чинного КПК з відповідним внесенням змін. Це говорить 
про те, що чинний КПК складається з фундаментальних 
принципів, які вже відпрацьовані на теоретичному та 
практичному рівні, але щодо питань реалізації міжна-
родних стандартів судочинства, забезпечення кон-
ституційних прав людини, дії "європейських" правових 
норм потрібно удосконалити не лише окремі поло-
ження, а повністю переглянути існуючу систему кримі-
нальної юстиції [2]. 

Розглядаючи чинне кримінально-процесуальне за-
конодавство України з позиції стандартів Ради Європи у 
сфері захисту прав людини і основоположних свобод, 
можна дійти висновку, що чинний КПК відображає ідео-
логію та правові цінності, які вже не відповідають су-
часним потребам європейської спільноти. Рада Європи 
жорстко критикує чинний КПК, зокрема через практично 
повну відсутність змагальності та усунення сторони 
захисту від участі у збиранні та фіксації доказів; його 
надмірну авторитарність та забюрократизованість про-
цесу, в якому судове засідання відіграє дуже обмежену 
роль; відсутність ефективних гарантій належного судо-
чинства; надмірність та великою мірою неврегульова-
ність повноважень прокуратури, яка головним чином 
відповідає за забезпечення законності, а не за прове-
дення розслідування; відсутність судового контролю за 
діяльністю слідчих органів та міліції; сильний інститу-
ційний тиск щодо винесення обвинувального вироку та 
відсутність незалежності суддів; порушення демократи-
чних стандартів, щодо остаточності судового рішення; 
поваги до рішення суду, та ін. 

Для забезпечення зобов'язань перед Радою Євро-
пи, чинне кримінально – процесуальне законодавство 
України повинно бути побудоване на тих же демократи-
чних засадах, що й більшість кримінально-
процесуальних кодексів континентальної Європи, пови-
нно бути ефективним щодо захисту прав людини та 
бути надійною базою для основних реформ у криміна-
льному процесі України. 

Сьогодні проект КПК прийнятий за основу у першо-
му читанні 09.02.2012 та готується на друге читання. 
Проект КПК пройшов громадське обговорення на сайті 
Міністерства юстиції України, отримав позитивний ви-
сновок Європейської комісії за демократію через право, 
пройшов слухання у комітеті Верховної Ради України з 
питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності, перше читання у Верховній Раді України. 
Дивлячись на такі результати висновків і розглядів, мо-
жна стверджувати, що цей проект КПК може бути при-
йнятий у другому читанні, але розглядаючи проект КПК 
в контексті реалізації права людини на захист та стосо-
вно повноважень захисника, виникає бажання звернути 
увагу на норми чинного КПК та удосконалити відповідні 
норми проекту КПК в аспекті визначеної проблеми. 

Стосовно повноважень захисника та права людини і 
громадянина на захист, потрібно порівняти норми чин-
ного КПК із нормами проекту КПК і зроблені висновки 
співставити із міжнародними нормами. Крім того, необ-
хідно дослідити процесуальні повноваження суб'єктів, 
які мають право на захист, та суб'єктів, які уповноваже-
ні захищати права і свободи людини та громадянина у 
кримінальному процесі України.  

На думку автора, у процесі реалізації захисту прав і 
свобод людини і громадянина потрібно дотримува-
тись міжнародних та конституційних вимог, уникати 
звуження і обмеження реалізації прав та свобод люди-
ни і громадянина на захист.  

Спочатку треба звернути увагу на змагальність і 
диспозитивність, як на одні з головних принципів кримі-
нального процесу, та визначити сторони обвинувачення 
і захисту. Статтею 16–1 чинного КПК [3], встановлено, 
що розгляд справ у судах відбувається на засадах зма-
гальності. Державне обвинувачення в суді здійснює 
прокурор, також обвинувачення здійснює потерпілий 
або його представник. Захист підсудного здійснює сам 
підсудний, його захисник або законний представник. 
Прокурор, підсудний, його захисник чи законний пред-
ставник, потерпілий, цивільний позивач, цивільний від-
повідач та їх представники беруть участь у судовому 
засіданні як сторони і користуються рівними правами 
та свободою у наданні доказів, їх дослідженні та дове-
денні їх переконливості перед судом. Суд, зберігаючи 
об'єктивність і неупередженість, створює необхідні умо-
ви для виконання сторонами їх процесуальних обов'яз-
ків і здійснення наданих їм прав. Функція розгляду 
справи покладається на суд. 

Отже, чинний КПК закріплює змагальність, реаліза-
цію конституційних прав на захист, визначає сторони 
кримінального процесу та рівні права сторін. Це гово-
рить про те, що критика спрямована в сторону ненале-
жного забезпечення змагальності в існуючому криміна-
льному процесі знаходиться "на межі" реалізації цього 
принципу, його практичного застосування відповідно до 
моделі європейських стандартів судочинства. 

Статтею 21 чинного КПК передбачено, що підозрю-
ваному, обвинуваченому і підсудному забезпечується 
право на захист та право мати захисника. Особа, яка 
провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд зо-
бов'язані до першого допиту підозрюваного, обвинува-
ченого і підсудного роз'ясняти їм право мати захисни-
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ка і скласти про це протокол, а також надати підо-
зрюваному, обвинуваченому і підсудному можливість 
захищатися встановленими законом засобами від 
пред'явленого обвинувачення та забезпечити охорону 
їх особистих і майнових прав. Статтями 42, 43 обвину-
вачений та підозрюваний має право мати захисника і 
побачення з ним до першого допиту. Тобто чинний 
КПК закріплює посадові обов'язки органів, право обви-
нуваченого та підсудного знати, в чому його обвинува-
чують; право обвинуваченого і підсудного знати свої 
права та право мати захисника [3].  

Статтею 20, проекту КПК закріплено право підозрю-
ваного і обвинуваченого на захист, яке полягає у на-
данні можливості надати усні або письмові пояснення з 
приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і 
подавати докази, брати особисту участь у криміналь-
ному провадженні, а також користуватися правовою 
допомогою захисника.  

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд, зобов'язані 
роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому його права 
та забезпечити право на кваліфіковану правову допо-
могу з боку обраного ним або призначеного захисника. 
Підозрюваному, обвинуваченому правова допомога 
надається безоплатно – за рахунок держави. Участь у 
кримінальному провадженні захисника підозрюваного, 
обвинуваченого, представника потерпілого не звужує 
процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого, 
потерпілого [4]. 

Цією статтею у проекті КПК, на думку автора, закрі-
плюється важливе право збирати і подавати докази, 
брати особисту участь у кримінальному провадженні, 
підозрюваний і обвинувачений має право на кваліфіко-
вану правову допомогу безоплатно (за рахунок держа-
ви). Враховуючи можливість безоплатної правової до-
помоги за рахунок держави та відсутність в наведеній 
статті процесуального статусу підсудного, краще внес-
ти зміни і додати статус підсудного до обвинуваченого 
та закріпити право на безоплатну правову допомогу у 
виправданого, тоді ця норма буде відповідати всім про-
цесуальним статусам пов'язаним з презумпцією неви-
нуватості. Окрім того, норма, яка закріплює участь за-
хисника у кримінальному провадженні без звуження 
процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого, 
потерпілого, потребує детального аналізу закріплених 
прав після визначення статусу захисника, оскільки пра-
ва людини не можуть бути обмеженні участю захисника 
так само, як і право на вільний вибір захисника не по-
винно бути обмеженим. 

Говорячи про захист, потрібно звернути увагу на 
захисника у чинному КПК та проекті КПК, також порів-
няти права та процесуальні можливості захисника у 
чинному КПК та проекті КПК.  

Виникає необхідність дати визначення захиснику. 
Статтею 44 чинного КПК визначено, що захисником є 
особа, яка в порядку, встановленому законом, уповно-
важена здійснювати захист прав і законних інтересів 
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засуджено-
го, виправданого та надання їм необхідної юридичної 
допомоги при провадженні у кримінальній справі. Захи-
сниками допускаються особи, які мають свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю в Україні та 
інші фахівці у галузі права, які за законом мають право 
на надання правової допомоги особисто чи за дору-
ченням юридичної особи. У випадках і в порядку, пе-
редбачених чинним КПК, як захисники допускаються 
близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засуджено-
го, виправданого, його опікуни або піклувальники [3]. 

Ця норма дає визначення захиснику та встановлює 
вимоги до захисників та інших фахівців у галузі права, 

які за законом мають право на надання правової допо-
моги. Також закріплюється право допустити близьких 
родичів, як захисників до участі у справі. 

На відміну від чинного КПК, статтею 45 проекту КПК 
захисником є адвокат, який здійснює захист підозрю-
ваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, а 
також особи, стосовно якої передбачається застосу-
вання примусових заходів медичного чи виховного ха-
рактеру або вирішувалося питання про їх застосування. 
Захисником не може бути адвокат, який не внесений 
до Єдиного реєстру адвокатів та адвокатських 
утворень або виключений з нього [4]. 

Суперечливим, на думку автора, є визначення, яке 
дається захиснику у пунктах 1, 2 статті 45 проекту КПК, 
а саме те, що захисником є адвокат, який здійснює 
захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, 
виправданого, а також особи, стосовно якої передбача-
ється застосування примусових заходів медичного чи 
виховного характеру або вирішувалося питання про їх 
застосування, та те що захисником не може бути адво-
кат, який не внесений до Єдиного реєстру адвокатів 
та адвокатських утворень або виключений з нього.  

Аналізуючи статтю 45 проекту КПК виникає питання, 
чому не йдеться про інших фахівці у галузі права, які за 
законом мають право на надання правої допомоги? 
Наприклад, у Концепції реформування кримінальної 
юстиції закріплено можливість обирати захисника 
(представника) підозрюваним, обвинуваченим, потерпі-
лим, як правило, з числа адвокатів, при цьому слід 
забезпечити процесуальні гарантії конфіденційності 
спілкування захисника (представника) з підозрюваним, 
обвинуваченим, потерпілим. Органи досудового розслі-
дування, державний обвинувач і суд мають бути позба-
влені процесуальних можливостей втручатися у вибір 
захисника та перешкоджати його участі у справі [2]. 
Формулювання "як правило, з числа адвокатів" за сво-
єю суттю є диспозитивним правом людини на вільний 
вибір захисника своїх прав. З цього трактування можна 
зрозуміти, що Концепція реформування кримінальної 
юстиції чітко не визначає, що захисником повинен бути 
тільки адвокат, а в результаті у проекті КПК пропону-
ється чітке визначення захисника, як адвоката. Можна 
передбачити, що таким чином у проекті КПК пропону-
ється підвищити вимоги до надання правової допомоги, 
але як тоді бути з суб'єктами підприємницької діяльнос-
ті, які надають правову допомогу клієнтам у порядку, 
визначеному законодавством України і не входять до 
Єдиного реєстру адвокатів та адвокатських утворень? 

Щоб відповісти на ці суперечливі питання – потрібно 
дослідити норми Конституції України, а саме у частині 
третій статті 29 Конституції України закріплено поло-
ження, які гарантують кожному заарештованому чи за-
триманому можливість користуватися правовою допо-
могою захисника. 

Право на правову допомогу, свободу у виборі захи-
сника та право на безоплатну правову допомогу є у 
кожного, відповідно до частини першої статті 59 Кон-
ституції України [1].  

З одного боку можна сказати, що пунктом 1, статті 
45 проекту КПК це право можна реалізувати, обравши 
найкращого захисника серед інших, але це право, на 
думку автора, буде обмежене, оскільки статтею 45 про-
екту КПК чітко визначено, що захисником має бути ад-
вокат, який внесений до Єдиного реєстру адвокатів та 
адвокатських утворень. 

Також слід додати, що пунктами 7, 8 статті 12 Зако-
ну України "Про безоплатну правову допомогу" [6], ви-
значено, що органи місцевого самоврядування можуть 
залучати до надання безоплатної первинної правової 
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допомоги адвокатів або інших фахівців у відповідній 
галузі права. Адвокат, інший фахівець у відповідній 
галузі права чи юридична особа приватного права, з 
якими укладено договір про надання первинної право-
вої допомоги, зобов'язані надавати високоякісну допо-
могу в обсязі та строки, визначені договором.  

Отже, Законом України "Про безоплатну правову 
допомогу" закріплена можливість надання безоплатної 
правової допомоги за адвокатами, фахівцями у галузі 
права чи юридичними особами приватного права. На 
думки автора, норми, які забезпечують свободу вибору 
і не звужують права людини на захист повністю відпові-
дають частині першій статті 59 Конституції України.  

Другою частиною статті 59 Конституції України за-
кріплено право на захист від обвинувачення та надання 
правової допомоги, а при вирішенні справ у судах та 
інших державних органах в Україні діє адвокатура. 

Ця частина статті 59 Конституції України з першого 
погляду відповідає запропонованим змінам у проекті 
КПК, які виключають інших фахівців у галузі права і за-
лишають лише адвокатів, але ця норма тільки закріп-
лює правове регулювання діяльності і статус адвокату-
ри при реалізації адвокатурою своїх завдань відповідно 
до Закону України "Про адвокатуру" [5].  

Особливої уваги в даному випадку заслуговує стат-
тя 64 Конституції України, а саме те, що Конституційні 
права і свободи людини і громадянина не можуть бути 
обмежені крім випадків, передбачених Конституцією 
України. Не можуть бути обмежені права і свободи, 
передбачені статтею 59 Конституції України. 

Тепер слід звернути увагу на міжнародні документи, 
а саме на Загальну декларацію прав людини [7] та Кон-
венцію про захист прав і основоположних свобод [8]. 

Пунктом 1, статті 11 Загальної декларації прав лю-
дини [7] закріплено право кожної людини на захист від 
обвинувачення при якому людині забезпечують усі 
можливості для захисту. 

Підпунктом С, пункту 3, статті 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод [8] закріплено 
право захищати себе особисто чи використовувати 
юридичну допомогу захисника, вибраного на власний 
розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати 
юридичної допомоги захисника – одержувати таку до-
помогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси 
правосуддя. Отже, проаналізувавши цю статтю, можна 
стверджувати, що Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод закріплено право обирати 
захисника на власний розсуд.  

Підпунктами B, D пункту 3, статті 6 Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні права [9] закріплено 
право захищати себе особисто або за посередницт-
вом обраного захисника. Мати достатній час і мож-
ливості для підготовки свого захисту і спілкуватися з 
обраним самим ним захисником. 

Дослідивши міжнародні документи, які визнані Вер-
ховною Радою України (а відповідно до статті 9 Консти-
туції України чинні міжнародні договори, згода на обо-
в'язковість яких надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства України), мож-
на зробити висновок, що право на вільний вибір захис-
ника є похідним відповідно до норм закріплених у цих 
міжнародних документах. 

Слід також проаналізувати резолютивну частину рі-
шення Конституційного Суду України у справі за кон-
ституційним зверненням громадянина Солдатова Ген-
надія Івановича щодо офіційного тлумачення положень 
статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-
процесуального кодексу України, статей 268, 271 Коде-
ксу України про адміністративні правопорушення (спра-

ва про право вільного вибору захисника), м. Київ, 16 лис-
топада 2000 року Справа N 1–17/2000 N 13–рп/2000 [10].  

Конституційний Суд України вирішив:  
1. Положення частини першої статті 59 Конституції 

України про те, що "кожен є вільним у виборі захисника 
своїх прав", в аспекті конституційного звернення грома-
дянина Солдатова Г.І. треба розуміти як конституцій-
не право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного 
при захисті від обвинувачення та особи, яка притяга-
ється до адміністративної відповідальності, з метою 
отримання правової допомоги вибирати захисником 
своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі права і за за-
коном має право на надання правової допомоги особи-
сто чи за дорученням юридичної особи.  

2. Положення частини другої статті 59 Конституції 
України про те, що "для забезпечення права на захист 
від обвинувачення в Україні діє адвокатура", треба ро-
зуміти як одну із конституційних гарантій, що надає 
підозрюваному, обвинуваченому і підсудному можли-
вість реалізувати своє право вільно вибирати захисни-
ком у кримінальному судочинстві адвоката – особу, яка 
має право на заняття адвокатською діяльністю.  

3. Визнати такими, що не відповідають Консти-
туції України (є неконституційними): – положення 
частини першої статті 44 Кримінально-процесуального 
кодексу України, за яким обмежується право на віль-
ний вибір підозрюваним, обвинуваченим і підсудним як 
захисника своїх прав, крім адвоката, іншого фахівця у 
галузі права, який за законом має право на надання 
правової допомоги особисто чи за дорученням юри-
дичної особи. 

Дослідивши рішення Конституційного Суду України 
[10], можна сказати, що вільний вибір захисника, який є 
фахівцем у галузі права і за законом має право на на-
дання правової допомоги особисто чи за дорученням 
юридичної особи та вільний вибір захисника у криміна-
льному судочинстві, адвоката, особу, яка має право на 
заняття адвокатською діяльністю є конституційним 
правом громадянина, а обмеження права на вільний 
вибір захисника, крім адвоката, іншого фахівця у галузі 
права, який за законом має право на надання правової 
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи 
є неконституційним.  

Чинним законодавством чітко визначено те що, за-
хисником є особа, яка в порядку, встановленому зако-
ном, уповноважена здійснювати захист прав і законних 
інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 
засудженого, виправданого та надання їм необхідної 
юридичної допомоги при провадженні у кримінальній 
справі. Як захисники допускаються особи, які мають 
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяль-
ністю в Україні та інші фахівці у галузі права, які за 
законом мають право на надання правової допомоги 
особисто чи за дорученням юридичної особи.  

З огляду на проведене дослідження у проекті кримі-
нально-процесуального кодексу України № 9700 доці-
льно виключити обмеження конституційних прав люди-
ни щодо надання правової допомоги та замінити визна-
чення захисника, як адвоката на захисника, як фахівця 
у галузі права, яке є у чинному законодавстві України. 
На думку автора, у процесі реалізації прав і свобод лю-
дини і громадянина на захист, потрібно уникати зву-
ження змісту та обсягу існуючих конституційних 
прав і свобод. Диспозитивне право на вільний вибір 
захисника та інших фахівців у галузі права, які за зако-
ном мають право на надання правової допомоги, закрі-
плене у новому кримінально-процесуальному кодексі 
України, буде повністю відповідати європейським стан-
дартам судочинства та конституційним правам і свобо-
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дам людини і громадянина, що у свою чергу дозволить 
Україні "уніфікувати" кримінальний процес та належним 
чином виконати зобов'язання перед Радою Європи. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ  

У СФЕРІ ПРАЦІ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я 
 
У статті здійснено аналіз норм міжнародного та національного трудового законодавства, а також досвіду зару-

біжних країн щодо захисту від дискримінації за станом здоров'я. Досліджено спеціальні гарантії щодо захисту окре-
мих категорій працівників, які найчастіше зазнають дискримінації за станом здоров'я: осіб з обмеженими можливос-
тями (інвалідів), хворих на ВІЛ/СНІД, осіб із генетичними захворюваннями. Внесено пропозиції по вдосконаленню пра-
вового забезпечення і правозастосовної практики у вказаній сфері. 
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В статье осуществлен анализ норм международного и национального трудового законодательства, а также опы-
та зарубежных стран по защите от дискриминации по состоянию здоровья. Исследованы специальные гарантии за-
щиты отдельных категорий работников, которые зачастую подвергаются дискриминации по состоянию здоровья: 
лиц с ограниченными возможностями (инвалидов), больных ВИЧ/СПИДом, лиц с генетическими заболеваниями. Внесены 
предложения по усовершенствованию правового обеспечения и правоприменительной практики в указанной сфере. 
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The article analyzes the international and national labour legislation and practices of foreign countries concerning protection 
against discrimination for reasons of health. Investigated specific guarantees to protect certain categories of employees, who 
often exposed to this type of discrimination: people with disabilities (the invalid), HIV/AIDS, people with genetic diseases. 
Determined proposals on improvement of legal basis and law enforcement practice in researched sphere.  
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Недопущення дискримінації, зокрема у сфері праці, 

в сучасному суспільстві сприймається як правова аксі-
ома. Норми стосовно рівності прав та можливостей 
відображені міжнародними актами та національним 
законодавством. Зокрема, відповідно до ст. 3 Конститу-
ції України, людина, її права і свободи, а також соціаль-
на рівність та рівноправність є найвищою соціальною 
цінністю [1]. А ст. 24 Основного Закону регламентує 
недопущення привілеїв та обмежень за будь-якими 
дискримінаційними ознаками. Нормативно закріплено 
рівність трудових прав працівників і ст. 2-1 Кодексу за-
конів про працю [2]. Проте, на практиці, дискримінаційні 
дії роботодавців, особливо в процесі добору кадрів, 
набувають все більшого поширення.  

Конвенція Міжнародної організації праці № 111 про 
дискримінацію в галузі праці та занять 1958 р. (ратифі-
кована Україною 30 червня 1961 р.) визначає найваж-
ливіші дискримінаційні ознаки – раса, колір шкіри, 
стать, вік, релігія, політичні переконання, національна 
приналежність, соціальне походження [3]. Даний пере-
лік, згідно з нормами Конвенції, виправдано не є вичер-
пним, оскільки розвиток суспільних відносин призводить 
до виникнення нових видів дискримінації. Так, останнім 
часом все більшого поширення набуває дискримінація 
у сфері праці за станом здоров'я. При цьому, якщо дис-
кримінація за ознакою інвалідності є вже "традиційною" 
українському суспільстві, то сьогодні вона поширилась і 
на осіб з вадами здоров'я, які не впливають взагалі, або 
мінімально впливають на виконання трудової функції.  

Дослідженням проблеми захисту від дискримінації 
за станом здоров'я займались І. Козуб, В. Лось, В. Ря-
буха, Т. Семигіна, І. Твердовський, О. Тищенко, А. Тю-
тюнник тощо. Крім того, ця проблем постійно перебуває 
в центрі уваги правозахисних організацій, зокрема 
Української Гельсінської спілки з прав людини та Хар-
ківської правозахисної групи. Метою даної статті є ана-
ліз діючого міжнародного і національного законодавст-
ва щодо недопущення дискримінації за станом здоро-
в'я, виявлення проблем та внесення пропозицій стосо-
вно вдосконалення практики реалізації нормативних 
положень у цій сфері. 

Стан здоров'я як дискримінаційна ознака не виділя-
ється окремо міжнародним та національним законодав-
ством, в тому числі і Конвенцією МОП № 111, яка є осно-
воположною щодо регламентації заборони дискримінації 
у сфері праці [3]. Це пояснюється, в першу чергу, тим, 
що Конвенція відображає традиційні види дискримінації, 
які були найбільш поширеними на момент прийняття 
цього акту. І хоча перелік ознак, за якими може проводи-
тись дискримінація, не носить вичерпного характеру, 
доцільним є перегляд Конвенції з метою доповнення 
цього переліку тими ознаками, які в сучасному суспільст-
ві все більше застосовуються роботодавцями, в тому 
числі і стану здоров'я. Саме таким шляхом пішли розро-
бники проекту Трудового кодексу України №1108, ст. 3 
якого містить значно розширений перелік дискримінацій-
них ознак порівняно з аналізованою Конвенцією та дію-
чим національним законодавством [4]. До таких ознак у 
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проекті віднесено і стан здоров'я, в тому числі інвалід-
ність та наявність чи підозра захворювання на ВІЛ/СНІД. 

Стан здоров'я особи залежно від виду та характеру 
захворювання може як впливати на виконання трудових 
обов'язків, так і не позначатись на працездатності осо-
би взагалі. В першому випадку мова йде про інвалідів, в 
другому – про осіб, які мають інші захворювання, зок-
рема туберкульоз, ВІЛ/СНІД, певні генетичні хвороби 
тощо. Дослідження вказаних категорій потребує різних 
підходів, оскільки обмеження щодо прийняття на робо-
ту за станом здоров'я можуть бути як виправданими, 
так і дискримінаційними. 

Особи з обмеженими можливостями (інваліди) на 
ринку праці відносяться до найменш конкурентоспро-
можної категорії працівників, що посилює їх незахище-
ність від дискримінації у сфері праці. В Україні у 2011 р. 
кількість осіб з порушеннями фізичного чи психічного 
розвитку становила 2,71 млн. (5,9% від загальної кіль-
кості населення), хоча цю цифру слід вважати заниже-
ною. Невідповідність офіційної статистики обумовлена 
відсутністю можливості, а в певних випадках і бажання 
людей з вадами здоров'я отримати статус інваліда. 
Крім того, в Україні немає єдиної системи моніторингу 
стану людей з інвалідністю, оскільки "статистична звіт-
ність збирається різними державними органами відо-
кремлено, має різну методологічну базу збору первин-
них даних, що унеможливлює їх порівняння і аналіз для 
визначення потреб інвалідів" [5].  

Проте, навіть якщо брати до уваги офіційні дані, чи-
сельність осіб з інвалідністю є настільки значною, що 
необхідне надання таким особам посиленого правового 
захисту з метою забезпечення рівності їх прав та мож-
ливостей, зокрема і у сфері праці. 

Згідно зі ст. 27 Конвенції ООН про права інвалідів 
від 13 грудня 2006 р. (ратифікованої Україною 16 груд-
ня 2009 р.), забороняється дискримінація за ознакою 
інвалідності у всіх питаннях, які стосуються зайнятості, 
зокрема умов прийому на роботу, наймання та зайня-
тості, збереження роботи, просування по службі та без-
печних і здорових умов праці [6]. На забороні дискримі-
нації стосовно інвалідів наголошено і ст. 1 Закону Укра-
їни "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні" від 21 березня 1991 р. [7]. 

Перш, ніж перейти до аналізу проблем реалізації 
нормативних положень щодо заборони дискримінації 
інвалідів у сфері праці, необхідно дати визначення по-
няттю "інвалід". Так, "Стандартними правилами забез-
печення рівних можливостей для інвалідів" 20 грудня 
1993 р. під терміном "інвалід" розуміють будь-яку особу, 
яка не може самостійно забезпечити ведення цілком 
або частково свого особистого і/або соціального життя 
через недолік від уродженого або не уродженого харак-
теру, фізичних або розумових здібностей [8]. А Закон 
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні" інвалідом визнає особу зі стійким розладом 
функцій організму, зумовленим захворюванням, наслід-
ком травм або з уродженими дефектами, що призво-
дить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в 
соціальній допомозі і захисті [7]. Щодо інвалідності у 
сфері праці, то відповідно до Рекомендації МОП №168 
щодо професійної реабілітації та працевлаштування 
інвалідів 1983 р., термін "інвалід" поширюється на осіб, 
можливості котрих отримувати та зберігати підходящу 
роботу і просуватись по службі значно обмежені у зв'яз-
ку з належним чином підтвердженим фізичним або пси-
хічним дефектом [9].  

У сучасному законодавстві більшості розвинених 
країн світу термін "інвалід" не вживається. Натомість, 

використовуються поняття "особи з обмеженими мож-
ливостями", "особи з обмеженою працездатністю", 
"особи з особливими потребами" тощо. Такий підхід є 
обґрунтованим, оскільки дозволяє розглядати осіб з 
певними фізичними або психічними вадами як таких, 
що є певною мірою працездатними, хоча й потребують 
додаткового правового захисту. Крім того, в суспільстві 
сам термін "інвалід" часто викликає упередження та 
стереотипи, з огляду на що доцільним вважаємо заміну 
його в законодавстві поняттям "особи з обмеженими 
можливостями". 

Незважаючи на проголошення рівності трудових 
прав осіб з обмеженими можливостями, на практиці 
вона часто не переростає в рівність можливостей. 
Адже, в більшості випадків, їх працевлаштування 
ускладнюється потребою в створенні спеціальних умов 
для виконання трудової функції, що зумовлює додатко-
ві витрати роботодавця. Саме тому, останнім економіч-
но невигідно укладати трудові договори із особами з 
обмеженими можливостями. А навіть у випадку їх пра-
цевлаштування, робота таких осіб часто вважається 
малокваліфікованою, і, відповідно, низькооплачуваною.  

В доктрині національного трудового права норми 
щодо трудової діяльності осіб з обмеженими можливо-
стями є спеціальними, оскільки встановлюють для них 
додаткові пільги та гарантії. Це так звана "політика по-
зитивних дій", яка не вважається дискримінацією щодо 
інших працівників. Проте, як зазначається в доповіді 
правозахисних організацій щодо реалізації прав люди-
ни, "в Україні політика "позитивних дій" по відношенню 
до людей з інвалідністю підміняється існуванням певно-
го набору пільг, процес отримання яких іноді сам по 
собі стає дуже принизливою процедурою" [10]. 

Закон України "Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні" встановлює норматив робочих місць 
для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% серед-
ньооблікової чисельності штатних працівників обліково-
го складу за рік, а якщо працює 8-25 осіб, – у кількості 
одного робочого місця [7]. За невиконання вказаного 
нормативу законодавство передбачає накладення на 
роботодавців адміністративно-господарських санкцій.  

Позитивно оцінюючи саму ідею встановлення квоту-
вання щодо працевлаштування осіб з обмеженими мо-
жливостями, необхідно визнати значні недоліки її впро-
вадження в Україні. По-перше, названим Законом вста-
новлено обов'язок роботодавців самостійно здійснюва-
ти працевлаштування цих осіб відповідно до вказаних 
нормативів. Проте, вважаємо, що пошук підходящої 
роботи для осіб з обмеженими можливостями повинна 
здійснювати держава в особі уповноважених органів, 
зокрема, Державної служби зайнятості. Саме тому, 
більш обґрунтованим є встановлення обов'язку для 
роботодавців лише облаштовувати робочі місця або 
створювати спеціальні робочі місця для таких осіб, а їх 
підбором та направленням для працевлаштування зо-
бов'язати займатись Державну службу зайнятості. І як-
що остання не направляє особу з обмеженими можли-
востями на відповідне підприємство, установу, органі-
зацію для укладення трудового договору, роботодавець 
не повинен сплачувати штрафних санкцій.  

По-друге, законодавством не враховано той факт, 
що умови праці на підприємствах окремих галузей (на-
приклад, пов'язаних з особливим фізичним наванта-
женням або підвищеною мобільністю) можуть бути не-
придатними для працевлаштування осіб з обмеженими 
можливостями. У таких підприємств, як зазначається в 
аналітичному звіті Правничого комітету Європейської 
Бізнес Асоціації, "не залишається іншого вибору, як 
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сплачувати штраф або утримуватися від розкриття фа-
ктичної середньооблікової чисельності працюючих та 
(або) розміру середньорічної зарплати [11, с.3]. Тому, 
встановлення вказаних нормативів для всіх без винятку 
роботодавців є необґрунтованим, так як для підпри-
ємств зі шкідливими і небезпечними умовами праці 
штрафні санкції стають, фактично, ще одним "подат-
ком". Пропонуємо в національному законодавстві закрі-
пити підхід, згідно якого відсоток робочих місць для обо-
в'язкового працевлаштування інвалідів буде визначатися 
виходячи не з середньооблікової чисельності працівни-
ків, а з кількості робочих місць, на яких можуть реально 
працювати особи з обмеженими можливостями. 

З іншого боку, встановлення нормативів робочих 
місць для осіб з обмеженими можливостями не вирішує 
проблему їх працевлаштування. Найчастіше роботода-
вцю простіше сплачувати штраф кожного року, ніж об-
лаштовувати робоче місце для вказаних осіб і встанов-
лювати для них інші пільги, передбачені законодавст-
вом. Так, за даними Міністерства соціальної політики 
України, за 2010 р. 5767 роботодавців сплатили адміні-
стративно-господарські санкції за невиконання норма-
тиву робочих місць для працевлаштування інвалідів. 
При цьому, ця цифра збільшилась більш як у тричі по-
рівняно з 2009 р., коли кількість таких роботодавців 
становила 1716 [12]. 

Крім того, за інформацією Рахункової палати, пере-
важна більшість бюджетних установ ігнорує реєстрацію 
у Фонді соціального захисту інвалідів, подання звітності 
з працевлаштування, а відтак і виконання нормативу. Із 
51,3 тис. бюджетних установ (у 2010 р.), наявних у базі 
Пенсійного фонду України, зареєструвалися у Фонді 
соціального захисту інвалідів та подали до нього звіт-
ність менше половини, а норматив виконують лише 
11,3 тис. таких установ [5]. Така ситуація негативно ві-
дображається на сучасному стані працевлаштування 
осіб з обмеженими можливостями, оскільки державні 
підприємства, установи організації не тільки не викону-
ють встановлену квоту робочих місць для інвалідів, але 
й показують приклад для наслідування для роботодав-
ців приватної сфери. Вважаємо, що підприємства, 
установи, організації державної форми власності, і, в 
першу чергу, органи державної влади та місцевого са-
моврядування, повинні стати "модельним роботодав-
цем", що забезпечує реалізацію трудових прав усіх ка-
тегорій громадян, в тому числі інвалідів, не допускаючи 
їх дискримінації у сфері праці. Тим більше, що доступ 
осіб з обмеженими можливостями до державної служби 
сприятиме врахуванню та захисту інтересів цієї катего-
рії при прийнятті державних/місцевих рішень. 

Ще однією проблемою залишається нераціональне 
використання коштів, отриманих в якості адміністратив-
но-господарських санкцій від роботодавців. Згідно з 
п. 43 "Державної програми розвитку системи реабіліта-
ції та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, психічними захворюваннями та розумо-
вою відсталістю на період до 2011 року", затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України 12 травня 
2007 р., встановлено необхідність спрямовувати не 
менш як третину коштів, що надходять до Фонду соціа-
льного захисту інвалідів від застосування санкцій, на 
створення нових робочих місць для працевлаштування 
інвалідів [13]. Проте, за результатами аудиту Рахунко-
вої палати щодо ефективності використання коштів 
державного бюджету у 2008-2009 рр. на соціальну, тру-
дову та професійну реабілітацію інвалідів у Львівській, 
Волинській, Рівненській і Тернопільській областях було 
встановлено, що лише 15% коштів використані для ре-

алізації вказаного завдання, тоді як 85% – на оснащен-
ня реабілітаційних центрів та забезпечення діяльності 
відділень Фонду [14]. Крім того, аудит показав, що пока-
зники відділень Фонду щодо створення робочих місць є 
завищеними та необґрунтованими: переважна їх части-
на фактично не підтверджена, а окремі з них взагалі не 
мають відношення до працевлаштування інвалідів [14].  

Отже, діючий підхід до системи квотування робочих 
місць не забезпечує реалізацію основного завдання 
такого квотування – працевлаштування осіб з обмеже-
ними можливостями. Саме тому, необхідним є розробка 
додаткового комплексу заходів щодо недопущення дис-
кримінації інвалідів у сфері праці.  

На основі аналізу міжнародно-правових актів, такі 
заходи можна умовно поділити на три групи: 1) щодо 
включення осіб з обмеженими можливостями у вільний 
ринок праці; 2) щодо створення спеціалізованих підпри-
ємств для їх працевлаштування; 3) щодо розширення 
можливостей для індивідуальної трудової діяльності, 
підприємництва, організації власної справи.  

Перша група заходів повинна включати, зокрема, 
вдосконалення професійної реабілітації, професійної 
підготовки та перекваліфікації осіб з обмеженими мож-
ливостями. В даному випадку необхідним є встанов-
лення індивідуального підходу до вказаних осіб, залеж-
но від ступеня втрати працездатності, розумових та 
фізичних здібностей особи, який може бути здійснено 
лише спеціально підготовленими фахівцями.  

Крім того, до цієї групи заходів потрібно включити 
обов'язковість працевлаштування осіб з обмеженими 
можливостями в державному секторі, в тому числі, в 
органах публічної влади (за рахунок виконання встано-
влених квот), а також стимулювання їх працевлашту-
вання в приватному секторі. Таке стимулювання може 
здійснюватись за рахунок надання роботодавцям дота-
цій, зокрема, для облаштування робочих місць. Хоча 
надання таких дотацій законодавчо встановлено ("По-
рядок надання дотацій роботодавцю за рахунок коштів 
Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеці-
альних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у 
державній службі зайнятості", затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. (в редак-
ції від 23 листопада 2011 р.) [15], за інформацією Рахун-
кової палати цей механізм не використовується [14].  

Можливими є надання роботодавцям інших пільг, на-
приклад, звільнення від сплати страхових внесків щодо 
працевлаштованих осіб з обмеженими можливостями. 
Слід також звернути увагу на можливість додаткового 
стимулювання роботодавців, які "перевиконують квоту" 
щодо працевлаштування осіб з обмеженими можливос-
тями. В Німеччині, наприклад, такі роботодавці одержу-
ють 80% заробітку кожного додаткового інваліда у вигля-
ді субсидій (протягом перших двох років), в Швеції – 50% 
(протягом всього часу), в Угорщині – 35% [11, с.6]. 

Що стосується спеціалізованих підприємств для пра-
цевлаштування осіб з обмеженими можливостями, то 
вони повинні створюватись державою або спільно з не-
державними підприємствами, установами, організаціями 
у випадках, коли зайнятість неможливо забезпечити на 
вільному ринку праці. Проте, на сьогодні не тільки не 
створюються нові підприємства, але й "робочі місця на 
діючих спеціалізованих підприємствах (зокрема, громад-
ських організацій інвалідів Українське товариство глухих і 
Українське товариство сліпих) скорочуються" [5].  

Не реалізуються в Україні сьогодні і заходи третьої 
групи, щодо розширення можливостей для індивідуаль-
ної діяльності, підприємництва осіб з обмеженими мож-
ливостями, для чого необхідним є також надання фі-
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нансової допомоги та додаткових пільг державою для 
осіб, які бажають займатись такою діяльністю. 

Нарівні з удосконаленням системи квотування ро-
бочих місць, вжиття комплексу названих заходів сприя-
тиме покращенню ситуації щодо зайнятості осіб з об-
меженими можливостями в Україні. Водночас, необхід-
ним є подолання існуючих в суспільстві стереотипів та 
упереджень щодо осіб з обмеженими можливостями. 
Зокрема, Конвенція про права інвалідів встановлює, що 
для цього необхідно здійснювати заходи щодо ведення 
суспільно-просвітних кампаній, покликаних виховувати 
сприйнятливість до прав інвалідів; сприяти визнанню 
навичок, чеснот і здібностей інвалідів; спонукання ЗМІ до 
такого зображення інвалідів тощо. Така діяльність про-
водиться в Україні громадськими організаціями, проте, 
повинна здійснюватись за активної участі держави.  

Адже інвалідність сьогодні – не просто медична па-
тологія та особиста проблема, а проблема суспільства, 
оскільки їх обмежені можливості часто є наслідком со-
ціальних умов, що перешкоджають самореалізації, в 
тому числі у сфері праці. Тому необхідною є зміна на-
правленості законодавства на реальне забезпечення 
прав осіб з обмеженими можливостями, а не просто їх 
соціальний захист. Просвітницька робота та підвищен-
ня правової культури населення, нарівні з законодав-
чими змінами, сприятиме не просто забороні дискримі-
нації, але, в подальшому, її недопущенні щодо осіб з 
обмеженими можливостями.  

Ще однією вразливою категорією осіб, що зазнають 
дискримінації у сфері праці за станом здоров'я, є хворі 
на ВІЛ/СНІД. У 2005 році Україна посідала перше місце 
серед країн Східної Європи за швидкістю поширення 
ВІЛ/СНІДу, в 2011 р. цей показник знижено (4 місце). За 
даними Державної служби України з питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворю-
вань, у 2011 р. в Україні офіційно зареєстровано 204403 
ВІЛ-інфіковані особи, при цьому, тільки у січні 2012 року 
офіційно зареєстровано 1620 осіб [16]. Такі цифри пока-
зують небезпечність та поширеність ВІЛ/СНІДу серед 
населення нашої держави, що зумовлює необхідність 
вжиття відповідних правових заходів для додаткового 
захисту цією категорії, зокрема і у сфері праці. 

Так, за даними дослідження Всеукраїнської мережі 
людей, які живуть з ВІЛ, кожен десятий з опитаних по-
відомив про втрату через СНІД оплачуваної роботи, а 
ще 9% респондентів з цієї причини довелось змінити 
місце роботи [17, с.112]. Варто погодитись з О.В. Тище-
нко, що СНІД призводить до порушень основоположних 
трудових прав, що виявляється в дискримінації та стиг-
матизації працівників, що мають проблему ВІЛ/СНІДу 
[18, с.157]. Дискримінація стає перепоною для ВІЛ-
позитивних людей як на шляху до отримання певних 
професій чи кар'єрного просування в процесі трудової 
діяльності, так і взагалі перешкоджає отриманню ними 
роботи чи тієї винагороди за працю, якої вони заслуго-
вують [17, с.112]. 

Крім вищеназваної Конвенції МОП №111, що міс-
тить загальну заборону дискримінації у сфері праці, 
важливе значення має підписана Україною Декларація 
про прихильність справі боротьби із ВІЛ/СНІДом, ухва-
лена ООН 27 червня 2001 р., яка зобов'язує уряди кра-
їн-членів розробляти національну та директивну базу, 
яка б забезпечувала захист на робочому місці прав та 
гідності осіб, які живуть із ВІЛ/СНІДом [19]. У посібнику 
МОП "ВІЛ/СНІД та сфера праці", схваленому в Женеві у 
2001 р., вказується, що ВІЛ-інфіковані працівники пови-
нні мати змогу виконувати доступну та підходящу робо-

ту, якщо вона не протипоказана їм за медичними пока-
заннями, так довго, як і при інших захворюваннях [20]. 

В Україні на сьогодні нормативно-правова база що-
до боротьби з дискримінацією ВІЛ-позитивних людей, 
залишається обмеженою. Так, згідно з ч.3 ст.14 Закону 
"Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 
імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний 
захист людей, які живуть з ВІЛ" від 12 грудня 1991 р. (в 
редакції від 23 грудня 2010 р.), дискримінація особи на 
підставі наявності в неї ВІЛ-інфекції, а також належності 
людини до груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ 
забороняється [21]. При цьому, до груп підвищеного 
ризику згідно з законом відносяться групи населення, 
яким з урахуванням особливостей їх поведінки та пове-
дінки їхнього оточення загрожує підвищений ризик кон-
такту з джерелом ВІЛ. А відповідно до ст. 16 цього ж 
закону, звільнення з роботи, відмова у прийнятті на 
роботу, обмеження інших прав людей, які живуть з ВІЛ, 
на підставі їх ВІЛ-позитивного статусу забороняється. 
Неправомірні дії посадових осіб, які порушують права 
людей, які живуть з ВІЛ, їхніх рідних і близьких, можуть 
бути оскаржені до суду [21].  

Згідно ч. 3 ст. 22 КЗпП, вимоги щодо стану здоров'я 
працівника, можуть встановлюватись законодавством 
[2]. Водночас, ч. 2 ст. 24 КЗпП регламентує обов'язок 
осіб, що мають намір укласти трудовий договір, подавати 
документ про стан здоров'я лише у випадках, передба-
чених законодавством. Ця норма стосується тих праців-
ників, трудова діяльність яких пов'язана, зокрема, з об-
слуговуванням населення або підвищеною небезпекою 
для оточуючих, а також неповнолітніх. Відповідно, від 
осіб, щодо яких законодавчо не встановлено необхіднос-
ті проходити попередні медичні огляди, роботодавець не 
має права вимагати документів про стан здоров'я.  

Незважаючи на наявність правової бази щодо забо-
рони дискримінації хворих на СНІД, на практиці робото-
давці з великою обережністю ставляться до таких осіб, 
намагаються уникнути прийому їх на роботу, або при 
першій нагоді звільнити, якщо дізнаються про наявність 
такого захворювання. І це відбувається незважаючи на 
те, що науково доведено: ВІЛ не передається побуто-
вим шляхом та найчастіше не впливає негативно на 
профпридатність. Вважаємо, що основною причиною 
дискримінації цієї категорії є упередження, які супрово-
джують СНІД.  

Дискримінація працівників, дійсно або ймовірно хво-
рих ВІЛ/СНІДом, може приймати різні форми. Широко 
поширена сьогодні вимога пройти тестування на ВІЛ 
при прийомі на роботу і відмова в працевлаштуванні у 
разі позитивного результату. При цьому, варто відзна-
чити, що трудовим законодавством не передбачено 
обов'язковість ВІЛ-тестування працівників при прохо-
дженні медичних оглядів. Тому, роботодавець не може 
вимагати від працівника надання документу, який під-
тверджує чи спростовує захворювання на СНІД. Тим 
більше, ст.186 Цивільного кодексу гарантує право на 
таємницю про стан свого здоров'я, діагноз, а також про 
відомості, одержані при медичному обстеженні [22].  

Дискримінація може також виявлятися в інших фор-
мах, таких як переміщення на посади, що вимагають 
нижчої кваліфікації і навиків; відмова у страхових випла-
тах для покриття витрат, пов'язаних з ВІЛ/СНІДом; зни-
ження заробітної плати, звільнення з роботи при збере-
женій працездатності тощо. Іноді вороже відношення до 
ВІЛ-інфікованих працівників змушують їх звільнятись. 

Поширеність дискримінації по відношенню до ВІЛ-
позитивних осіб зумовлює необхідність проведення 
ефективної політику щодо захисту цієї категорії праців-
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ників. Вважаємо, що найперше потрібно внести до тру-
дового законодавства норми щодо недопущення дис-
кримінації людей, хворих на ВІЛ/СНІД. Позитивно в да-
ному аспекті слід відзначити положення ст. 4 Проекту 
Трудового кодексу № 1108, де серед дискримінаційних 
підстав окремо зазначено підозру чи наявність захво-
рювання на ВІЛ-СНІД [4]. 

Необхідним є створення умов для продовження тру-
дової діяльності ВІЛ-позитивних осіб. З огляду на це, по-
трібно забезпечити ефективну реалізацію щодо цієї кате-
горії працівників норми КЗпП, яка визначає: якщо праців-
ник за станом здоров'я потребує надання іншої роботи, 
роботодавець зобов'язаний перевести його, за згодою, 
тимчасово або без обмеження терміну [2, ст.170]. 

Для успішної боротьби з дискримінацією хворих на 
СНІД важливе значення має соціальний діалог між ро-
ботодавцями і працівниками за участю держави. Слуш-
ним є твердження В. Лося щодо необхідності запрова-
дження додатково заходів не законодавчого характеру, 
як от ініціатив на виробництві, покликаних змінити ста-
влення і поведінку роботодавців та працівників до лю-
дей, хворих на СНІД. Прикладом слугувати практичний 
посібник МОП "ВІЛ/СНІД та сфера праці" [20], який ви-
користовується багатьма країнами, а також колективні 
угоди, які укладаються на рівні галузей або окремих 
підприємств [17, с.112]. 

Але, найголовніше, сьогодні потрібно сформувати 
толерантне ставлення суспільства до ВІЛ-позитивних 
людей. І тут необхідним є підвищення правової культу-
ри населення, а також проведення роз'яснювальної 
роботи, в тому числі за допомогою ЗМІ. Потрібно усві-
домити, що, на жаль, сьогодні від СНІДу ніхто не за-
страхований, проте, способи його поширення є достат-
ньо обмеженими. Тому дискримінація в трудових відно-
синах осіб, хворих на ВІЛ/СНІД, є не лише незаконною, 
але й необґрунтованою. 

Дискримінації у сфері праці можуть піддаватись й 
особи з іншими захворюваннями, в тому числі генетич-
ними. У деяких країнах результати генетичного тесту-
вання впливають на вирішення подальшої роботи пра-
цівника, оскільки роботодавці зацікавлені у звільненні 
осіб, генетичний код яких свідчить про схильність до 
певної хвороби в майбутньому [23]. Тому, в даному ви-
падку рішення про відмову в працевлаштуванні, що 
прийняте на підставі ймовірних захворювань людини в 
майбутньому, а не її спроможності виконувати роботу, 
також є дискримінацією. Така дискримінація на робочо-
му місці доведена та опротестована рядом судів у 
всьому світі. Деякі країни-члени ЄС, зокрема, Франція, 
Швеція та Данія, внесли пропозиції про введення зако-
ну щодо заборони генетичної дискримінації. А в таких 
країнах як Австрія, Нідерланди, Люксембург, Греція та 
Італія, заборонений або обмежений збір генетичної 
інформації про працівників без їхньої згоди [24]. Такі 
законодавчі норми необхідно передбачити і в націона-
льному законодавстві. 

Отже, для ефективної боротьби з дискримінацією за 
станом здоров'я у сфері праці необхідним є як вдоско-
налення діючого національного законодавства та меха-
нізму його реалізації, так і подолання існуючих в суспі-
льстві стереотипів та упереджень, які зумовлюють таку 
дискримінацію. Лише комплексний підхід дозволить 
забезпечити недопущення трудової дискримінації за 
станом здоров'я. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Обґрунтована актуальність уточнення кола суб'єктів господарювання у сфері реалізації вугільної продукції, з 

урахуванням особливостей їх правового статусу та змісту здійснюваної ними діяльності. Проведено аналіз норма-
тивно-правових актів, що визначають поняття "гірничі підприємства", "вугледобувні підприємства", "вуглепереро-
бні підприємства", які є безпосередніми виробниками вугільної продукції. Доведена необхідність участі коксохімічних 
підприємств у реалізації такої продукції. Визначена доцільність проведення біржової торгівлі вугільною продукцією 
тільки за участю її безпосередніх виробників без залучення до цієї торгівлі посередників.  

Ключові слова: вугільна продукція, реалізація, вугільна промисловість, господарська діяльність, суб'єкти госпо-
дарювання, біржова торгівля, гірничі підприємства, вугільні підприємства.  

Обоснована актуальность уточнения круга субъектов хозяйствования в сфере реализации угольной продукции, с 
учетом особенностей их правового статуса и содержания осуществляемой ими деятельности. Проведен анализ 
нормативно-правовых актов, определяющих понятие "горные предприятия", "угледобывающие предприятия", 
"углеперерабатывающие предприятия", которые являются непосредственными производителями угольной проду-
кции. Доказана необходимость участия коксохимических предприятий в реализации этой продукции. Определена це-
лесообразность проведения биржевой торговли угольной продукцией только при участии ее непосредственных 
производителей без привлечения к этой торговле посредников. 

Ключевые слова: угольная продукция, реализация, угольная промышленность, хозяйственная деятельность, 
субъекты хозяйствования, биржевая торговля, горные предприятия, угольные предприятия. 

The urgency of clarifying the terms of business entities in the sale of coal products, taking into account the peculiarities of 
their legal status and content of their activities. The analysis of the regulations defining the term "mining company", "coal 
mines", "coal-processing enterprises", which are the direct manufacturers of coal products. The necessity of the participation of 
coke enterprises in the implementation of this product. Determined the usefulness of the exchange trading of coal production 
only with the participation of direct producers without the involvement of middlemen in this trade. 

Key words: coal production, sale, coal industry, economic activity, business entities, exchange trade, mining companies, coal 
companies. 

 
Вугільна промисловість України відноситься до най-

важливіших галузей економіки, оскільки її продукція є 
одним із основних національних енергоресурсів, який 
може бути альтернативою газу, що певним чином за-
безпечує енергетичну незалежність держави. В зв'язку 
з цим активізується процес реформування саме цієї 
галузі, який супроводжується її структурною перебудо-
вою. Все це спричинило суттєві зміні в організації та 
здійсненні видобутку та переробки вугілля, основною 
завершальною стадією яких є реалізація вугільної про-
дукції. Значимість цієї стадії полягає в тому що саме від 
неї залежить рентабельність діяльності виробників цієї 
продукції, зокрема, вугледобувних та вуглепереробних 
підприємств. Однак вони не є поодинокими на оптовому 
ринку вугільної продукції, оскільки на ньому присутні й 
інші посередники, у тому числі й державне підприємст-
во "Вугілля України", які намагаються придбавати у вуг-
ледобувних та вуглепереробних підприємств продукцію 
за найнижчою ціною, а реалізувати її споживачам як 
можна дорожче. Все це негативно впливає, з одного 
боку, на ефективність діяльності безпосередніх вироб-
ників вугільної продукції, а, з іншого боку, на розвиток 
інших галузей економіки, які є основними споживачами 
такою продукції. А тому питання визначення кола су-
б'єктів господарювання, які реалізують вугільну продук-
цію, потребує відповідного уточнення. До того ж особ-
ливо гостро встає вирішення саме цього питання після 
схвалення Кабінетом Міністрів України 26 жовтня 
2011 р. Концепції переходу на біржову форму продажу 
вугілля, реалізація якої потребує удосконалення відпо-
відної законодавчої бази [13]. Таке удосконалення, пе-
ред усім, стосується уточнення кола саме цих суб'єктів, 
оскільки від цього в певній мірі залежить формування 
ціни на цей енергоносій, про широке застосування якого 
замість газу наголошують в останній час органи держа-
вної влади [1].  

Питання суб'єктного складу у вугільній промислово-
сті досліджувались в юридичній та економічній літера-
турі іншими авторами, серед яких А.Г. Бобкова [2, 
с. 152-159], О.І. Чілікін [16], М.О. Вебер [3, с. 150-152], 
О.Ю. Ілларіонов [8, с. 90-97] та ін. Разом з тим до тепе-
рішнього часу залишається невирішеним питання щодо 

окреслення саме кола суб'єктів господарювання у сфері 
реалізації вугільної продукції, що також підтверджуєть-
ся положеннями Концепції переходу на біржову форму 
продажу вугілля, згідно з якою до недоліків існуючого 
вугільного ринку відноситься наявність посередників на 
ринку цієї продукції, у тому числі й державного підпри-
ємства "Вугілля України".  

Вищевикладене вказує на те, що однією з проблем, 
рішення якої є актуальним в даний час є уточнення ко-
ла суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію 
вугільної продукції та обмеження участі у цьому процесі 
посередників. А тому метою цієї статті є обґрунту-
вання пропозицій щодо уточнення суб'єктного складу 
у цій сфері господарювання з урахуванням особливос-
тей їх правового статусу та змісту здійснюваної ни-
ми діяльності.  

Для вирішення цієї проблеми необхідно чітко визна-
чити, по-перше, суб'єктів, для яких реалізація вугільної 
продукції є безпосередньо завершальним етапом виро-
бництва, тобто вони виступають як виробники цієї про-
дукції, а, по-друге, суб'єктів, які безпосередньо органі-
зовують цю реалізацію. 

До першої групи, зокрема, відносяться суб'єкти гос-
подарювання, які здійснюють діяльність у вугільній 
промисловості. А тому для обґрунтування їх безпосе-
редньої участі в реалізації вугільної продукції необхідно 
більш детально визначити хто є такими суб'єктами гос-
подарювання, а саме їх види.  

До теперішнього часу ці суб'єкти визначаються зага-
льними нормами господарського законодавства і спеціа-
льними нормами гірничого законодавства. Так, відповід-
но до ч. 2 ст. 55 Господарського кодексу України (далі – 
ГК України) до суб'єктів господарювання відносяться: 

– господарські організації – юридичні особи, створе-
ні відповідно до Цивільного кодексу України, державні, 
комунальні та інші підприємства, створені відповідно до 
цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійс-
нюють господарську діяльність та зареєстровані у вста-
новленому законом порядку;  

– громадяни України, іноземці та особи без грома-
дянства, що здійснюють господарську діяльність й за-
реєстровані відповідно до закону як підприємці [7]. 
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Саме цей перелік суб'єктів господарювання підтвер-
джується в ст. 263 ГК України, що визначає положення 
про господарсько-торговельну діяльності, одним із ви-
дів якої, на думку автора,, безпосередньо є реалізація 
вугільної продукції [5, с. 78].  

Більш детальніше визначаються ці суб'єкти в спеціа-
льному законодавстві, а саме в Гірничому законі України, 
в ст. 1 якого закріплено, що видобуток корисних копалин 
здійснюють гірничі підприємства [6]. А оскільки у відпові-
дності з постановою Кабінету Міністрів України від 
12 грудня 1994 р. "Про затвердження переліків корисних 
копалин загальнодержавного та місцевого значення" до 
корисних копалин загальнодержавного значення відно-
сяться антрацит, буре та кам'яне вугілля [12], то гірничі 
підприємства безпосередньо займаються видобутком 
вугілля, невід'ємною складовою якого є його реалізація. 

Разом з тим положення Гірничого закону України 
потребують більш детального аналізу щодо визначення 
цих підприємств. Це зумовлено тим, що, по-перше, у 
цьому Законі гірничі підприємства визначаються не як 
суб'єкти господарювання, а як цілісні технічно та органі-
заційно відокремлені майнові комплекси засобів та ре-
сурсів для видобутку корисних копалин, будівництва й 
експлуатації об'єктів із застосуванням гірничих техноло-
гій. Що не відповідає, перед усім, положенням Консти-
туції України, у відповідних статтях якої підприємство 
розглядається як суб'єкт, а не об'єкт права (ст.ст. 46, 
86, 142, 143 та ін.) [9]. А тому необхідно підтримати точ-
ку зору М.О. Вебер, відносно того, що неприпустиме 
ототожнення гірничого підприємства та цілісного май-
нового комплексу. Оскільки самі по собі такі комплекси 
будь-яких суб'єктів господарювання, у тому числі гірни-
чих підприємств, не можуть функціонувати без участі 
трудових колективів та органів управління. А тому, як 
справедливо вважає цей автор, не має підстав для ото-
тожнення гірничого підприємства з майном [4, с. 183], 
як це зроблено в Цивільному кодексі України [15]. 

По-друге, в Гірничому законі України уточнюється 
що до гірничих підприємств відносяться шахти, рудни-
ки, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики 
тощо, а також визначаються поняття "шахта" та "ка-
р'єр". Разом з тим, поза увагою законодавця залишило-
ся визначення поняття "збагачувальна фабрика" як 
суб'єкта господарювання, що реалізує вугільну продук-
цію. І це, незважаючи на те, що згідно з ст. 2 дія цього 
Закону поширюється на правовідносини у сфері діяль-
ності гірничих підприємств, що займаються не тільки 
видобутком а й переробкою корисних копалин, яку здійс-
нюють збагачувальні фабрики, що є гірничими підприєм-
ствами у відповідності з ст. 1 Гірничого закону України.  

По-третє, в Гірничому законі України звужується ко-
ло суб'єктів господарювання, які можуть видобувати та 
переробляти вугілля, оскільки у відповідності до ст. 1 
цього Закону видобуток та переробку корисних копа-
лин, у тому числі вугілля, здійснюють тільки гірничі під-
приємства, а тому обмежується право громадян-
підприємців щодо участі у цій сфері господарювання.  

Звідси, згідно з Гірничим законом України видобу-
ток, переробку, а також реалізацію вугілля і вугільної 
продукції можуть здійснювати тільки гірничі підприємст-
ва. Разом з тим цей Закон потребує відповідного до-
опрацювання щодо визначення гірничого підприємства 
як суб'єкта господарювання, а також поняття "збагачу-
вальна фабрика", що безпосередньо здійснює переро-
бку вугілля, результатом якої і є вугільна продукція.  

Більш детальніше суб'єкти господарювання у сфері 
реалізації вугільної продукції визначаються в перспек-
тивному законодавстві, зокрема в проекті Закону Украї-
ни "Про вугільну промисловість". Так, в ст.1 цього прое-

кту визначається поняття "вугільна промисловість", під 
якою пропонується розуміти, по-перше, галузь економі-
ки, що забезпечує споживачів вугільною продукцією; по-
друге, сукупність вугледобувних, вуглепереробних, ша-
хтобудівельних підприємств, наукових установ разом з 
об'єктами інфраструктури, що забезпечують видобу-
вання вугілля, його первісну переробку та постачання 
вугільної продукції споживачам [14]. Тобто суб'єктами, 
які безпосередньо реалізують вугільну продукцію, у 
цьому проекті Закону визначаються вугледобувні та 
вуглепереробні підприємства.  

До того ж на відміну від Гірничого закону України в 
проекті Закону України "Про вугільну промисловість" 
вугільні підприємства представлені уже як суб'єкти гос-
подарювання, а не об'єкти. Так, зокрема, згідно з ст. 1 
цього проекту Закону вугледобувне підприємство – це 
юридична особа будь-якої організаційно-правової фор-
ми та будь-якої форми власності, предметом діяльності 
якої є видобування вугілля. Це може бути підприємство, 
до складу якого входять одна чи декілька шахт, розрізів 
із статусом структурного підрозділу, або самостійна 
шахта, розріз. Під вугледобувним підприємством у цьо-
му проекті Закону розуміється також акціонерна, хол-
дингова компанія, до складу якої входять шахти, розрі-
зи із статусом її дочірніх підприємств. 

Разом з тим вищевказаний проект Закону потребує 
доопрацювання щодо уточнення окремих положень, 
пов'язаних з визначенням суб'єктів господарювання у 
вугільній промисловості. Так, виходячи зі змісту проекту 
Закону України "Про вугільну промисловість", він не 
узгоджується з Гірничим законом України, оскільки в 
останньому використовується узагальнююче поняття 
гірничі підприємства, а проекті Закону не вказано що 
вугільні підприємства є різновидом гірничих. Також в 
проекті Закону як і в Гірничому законі України не приді-
ляється належна увага вуглепереробним підприємст-
вам, до яких відносяться збагачувальні фабрики.  

А тому, незважаючи на те, що в цьому проекті більш 
чітко визначаються суб'єкти господарювання у вугільній 
промисловості, він потребує відповідного доопрацю-
вання, оскільки необхідно уточнити, що вугільні підпри-
ємства є різновидом гірничих підприємств, а також ви-
значити поняття вуглепереробного підприємства, яким 
є, зокрема, збагачувальна фабрика.  

Крім того, необхідно виділити й інші суб'єкти госпо-
дарювання, які причетні до реалізації вугільної продук-
ції, враховуючи особливості їх технологічного змісту 
діяльності, незважаючи на те що вони не є суб'єктами 
вугільної промисловості. До таких суб'єктів зокрема 
відносяться коксохімічні підприємства, для яких основ-
ною сировиною виробництва є коксівне вугілля, шляхом 
переробки якого вони виготовляють кокс, та інші побічні 
продукти (бензол, сульфат, кислоту тощо). 

Звідси, суб'єктами, для яких реалізація вугільної 
продукції являється завершальним етапом виробницт-
ва є вугледобувні, вуглепереробні та коксохімічні під-
приємства, а тому вони мають приймати безпосередню 
участь у цій реалізації.  

Як було сказано раніше, до суб'єктів господарюван-
ня у сфері реалізації вугільної продукції, окрім виробни-
ків вугільної продукції, необхідно віднести й тих, хто 
приймає участь в організація цієї реалізації. Такими 
суб'єктами у відповідності з Концепцією переходу на 
біржову форму продажу вугілля є товарні біржі. Але, 
враховуючи особливості цього процесу, необхідно 
більш детально розглянути питання щодо кола членів 
таких бірж та їх видів. 

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про товарну бі-
ржу" така біржа є організацією, що об'єднує юридичних і 



ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 91/2012 ~ 115 ~ 
 

 

фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну 
діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні 
біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропо-
зицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення 
товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій. 
Товарна біржа діє на основі самоврядування, господар-
ської самостійності, є юридичною особою, має відокре-
млене майно, самостійний баланс, власні поточні та 
вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатку із своїм 
найменуванням. Вона не займається комерційним по-
середництвом і не має на меті одержання прибутку [11].  

Окрім того, у ст. 279 ГК України товарна біржа ви-
значається особливим суб'єктом господарювання, який 
надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні 
попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, 
упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним тор-
говельним операціям. З точки зору Ю.О. Моїсеєва, кож-
ний із цих напрямів є обов'язковим для товарної біржі. 
Однак функціонування цих бірж в умовах ринкової еко-
номіки, на його, думку передбачає наявність й інших 
напрямів діяльності, зокрема, забезпечення клірінга та 
розрахунків, надання депозитарних послуг, розповсю-
дження інформації, навчання учасників ринку тощо. При 
цьому ці напрями діяльності товарної біржі повинні відпо-
відати меті торговельно-біржової діяльності [10, с. 849], 
що має безпосереднє відношення й до товарних бірж, які 
приймають участь у реалізації вугільної продукції.  

В.С. Щербина робить висновок, що біржа є госпо-
дарською організацією, яка виконує певні, а саме рин-
кові регулятивні (організаційні та економічні) функції в 
економіці завдяки виявленню курсу товарних цін, попи-
ту і пропозиції. Основна її мета – сприяти зведенню в 
одному місці (на біржі) попиту і пропозиції на певні то-
вари, обслуговування їх обороту. До того ж цей автор 
розглядає товарну біржу як регулятор цін. На його ду-
мку, завдяки коливанню біржового попиту і біржової 
пропозиції тут не може бути державного регулювання 
цін [17, с. 150, 152].  

Враховуючи положення ст. 1 Закону України "Про 
товарну біржу", щодо визначення біржі як організації, 
що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють 
виробничу і комерційну діяльність, а також ч. 3 ст. 279 
ГК України, відповідно до якої товарна біржа створю-
ється на основі добровільного об'єднання заінтересо-
ваних суб'єктів господарювання, необхідно наголоси-
ти, що членами такої біржі можуть бути тільки суб'єкти 
господарювання.  

Отже, безпосереднім учасником відносин у сфері 
реалізації вугільної продукції мають бути товарні біржі, 
які узгоджують попит та пропозицію на цю продукцію та 
організовують її реалізацію.  

Але у відносинах реалізації вугільної продукції, з 
метою стабілізації ціни на вугільну продукцію, коло та-
ких суб'єктів господарювання необхідно обмежити, з 
одного боку виробниками цієї продукції, а, з іншого боку 
безпосередніми споживачами такої продукції, які мо-
жуть укладати біржові угоди у відповідності з Законом 
України "Про товарну біржу". Таке обмеження кола су-
б'єктів, які можуть укладати біржові угоди на відповід-
них торгах, зумовлено необхідністю виключення посе-
редників з цього процесу, участь яких значно впливає 
на підвищення цін на вугільну продукцію.  

До того ж обмеження кола суб'єктів біржових торгів 
суттєво впливає на вид товарної біржі, оскільки якщо її 

членами будуть тільки виробники вугільної продукції, то 
відповідно асортимент такої біржі буде представлений 
тільки цією продукцією, яка буде виключним предметом 
біржової торгівлі, а сама біржа вузькоспеціалізованою.  

Звідси, вважається доцільним обмежити коло суб'єк-
тів господарювання, які можуть бути членами товарної 
біржі, яка реалізує вугільну продукцію, вугільними, вугле-
переробними та коксохімічними підприємствами, виклю-
чним предметом біржової торгівлі якої буде саме вугіль-
на продукція, а сама біржа вузькоспеціалізованою.  

Таким чином, вищенаведене дає можливість зробити 
висновок, що коло суб'єктів господарювання, які мають 
реалізувати вугільну продукцію необхідно обмежити вугі-
льними, вуглепереробними та коксохімічними підприємс-
тва, як безпосередньо виробляють цю продукції, а також 
вузькоспеціалізованими товарними біржами, створеними 
цими виробниками, які здатні узгодити попит та пропози-
цію на цю продукцію та організувати її реалізацію, з ме-
тою стабілізації ціни на цей біржовий товар.  

Запропоноване вище коло суб'єктів господарювання 
у сфері реалізації вугільної продукції доцільно визначи-
ти у законодавстві, з метою виключення посередників 
та формування реальної ціни на цей вітчизняний енер-
гоносій, як альтернативний газу.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЖИТЛО 

 
У статті досліджуються правові категорії "охорона права на житло" та "захист права на житло", і співвідно-

шення між ними.  
Стаття направлена на изучение сущности правовых категорий "охрана права на жилище" и "защита права на 

жилище", их соотношение.  

Ключевые слова: право на жилище, защита права на жилище, способы защиты, формы защиты, средства защи-
ты, охрана защиты права.  
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The articles provides research of the following legal categories: "ensuring of housing rights", and "securing of housing 
rights", as well as correlation among them.  

Ключові слова: право на житло, захист права на житло, способи захисту, форма захисту, засіб захисту, охорона 
захисту права.  

 
Проблема захисту та охорони природних прав гро-

мадян як для науки теорії держави та права, так і для 
інших юридичних наук, не є новою. Її досліджували, 
зокрема, О.Дзера, М.Галянтич, Н.Кузнєцова, П. Рабіно-
вич, З.Ромовська, Н.Саніахметова, Р.Шишка, Р. Стефа-
нчук, Я.Шевченко, С.Фурса, Є.Фурса, Є.Харитонов, 
М.Штефан та інші. Однак, в умовах розробки нового 
Житлового кодексу України виникає необхідність виро-
блення дієвих механізмів охорони та захисту житлових 
прав громадян в Україні.  

Поняття "захист прав" та "охорона прав", а також 
"право на захист" та "право на охорону" є різними за 
змістом юридичними поняттями, які досліджуються як 
наукою цивільного права, так й іншими науками. Метою 
статті є дослідження теоретичних аспектів захисту та 
охорони прав громадян на житло, визначення їх спів-
відношення.  

Поняття "захист" та "охорона" прав в доктрині циві-
льного права розглядаються по-різному. Так, вони є 
тотожними (А.Арзамасцев, В.Тарасова, С.Донцов) або 
"захист" розглядається як більш вузьке поняття в порів-
нянні з "охороною" (Н.Автаєва, В.Бутилін, С.Вавженчук, 
Н.Матузов), або кожне з них має власний зміст 
(О.Дзера, Н.Кузнєцова, В.Косак) тощо.  

Так, А.Арзамасцев, С.Донцов та В.Темченко вважа-
ють, що на практиці не прийнято розрізняти поняття 
"захист" та "охорона" прав; у нормативному контексті 
вони вживаються як синоніми чи схожі за значенням 
поняття [2]. 

М.Галянтич звертає увагу на те, що охорона без за-
хисту самостійно існувати не може; захист виявляється 
тільки в момент порушення встановленого режиму охо-
рони прав і законних інтересів громадян на житло [5, 
с. 424]. А.Дрішлюка та Л.Лічмана зазначають, що між 
цими поняттями існує межа, яка пов'язується із настан-
ням правопорушення [7, с.305]. О.Скакун також розгля-
дає ці поняття через призму правопорушення: механізм 
охорони прав людини включає заходи з профілактики 
правопорушень для утвердження правомірної поведін-
ки особи, а механізм захисту прав людини – заходи, що 
призводять до відновлення порушених прав неправомі-
рними діями і відповідальності особи, яка вчинила ці 
правопорушення [17]. Аналогічну точку зору мають 
О.Лукашева та О.Богданова [10].  

На думку Т.Пащук, що охорона здійснюється без 
юрисдикційної діяльності компетентних органів (без 
процедури вирішення правового спору) і спрямована на 
попередження порушення прав людини; захист – в про-
цесі юрисдикційної діяльності (в порядку вирішення 
правового спору), результатом якої є застосування 
будь-якого різновиду державного примусу [15].  

Прибічники іншої концепції розмежовують ці два по-
няття. Так, охорона – це встановлення загального пра-
вового режиму, а захист – це засоби, які застосовують-
ся у випадку, коли права та свободи людини порушені 
чи оспорюються [4].  

Законодавство України не розкриває значення тер-
мінів "охорона прав" та "захист прав", вживаючи їх у 
різному значенні. Наприклад, в статтях 14, 24, 34, 35, 
39, 44, 49, 51, 54, 138 тощо Конституції України термін 
"охорона" вживається у значенні "охорона здоров'я", 
"охорона праці", "охорона прав і свобод", "охорона 
звання Президента" тощо; термін "захист" – "захист 
конституційних прав" (стаття 8), "захист мов національ-
них меншин" (стаття 10), "захист прав" (стаття 13), "со-
ціальний захист", "захист суверенітету і територіальної 
цілісності" (стаття 17) тощо. В законах України, які регу-
люють відносини щодо охорони певних об'єктів (напри-
клад, охорона культурної спадщини), поряд з нормами 
щодо охорони певних об'єктів, в окремий розділ виділе-
но питання захисту (наприклад, в Законі України "Про 
охорону культурної спадщини" розділ VІ "Захист тради-
ційного характеру середовища та об'єктів культурної 
спадщини"). Цивільний кодекс України не дає визна-
чення зазначених термінів, але мова, зокрема, йдеться 
про судовий захист (стаття 3), права на захист цивіль-
ного права та інтересу (глава 3), захист цивільних прав 
(статті 16 – 18, 67, 69, 152, 200, 256, 275, 386 тощо), а 
також про охорону здоров'я (стаття 283), охорону інте-
ресів особи (стаття 308), охорону комерційного на-
йменування (стаття 489), охорону комерційної таємниці 
(стаття 507) тощо. В Житловому кодексі України звер-
тається увага на соціальний захист (стаття 4), охорону 
житлового фонду (стаття 1), житлові права, що охоро-
няються законом (стаття 9) тощо.  

В тлумачних словниках "охорона" означає берегти, 
оберігати, захищати, тримати в цілісності, спасати; слід-
кувати, щоб не зробили шкоди кому-небудь або чому-
небудь; оберігати від небезпеки, забезпечувати від за-
грози нападу, стерегти; захищати від чого-небудь [13].  

В доктрині термін "охорона" розглядається, зокрема, 
через призму охорони цивільних (житлових) прав, пра-
вових засобів охорони, охоронної функції цивільного 
права, правової охорони тощо. Так, М.Галянтич зазна-
чає, що охорона житлових прав – це сукупність механі-
змів, які забезпечують нормальний хід реалізації права 
громадян на житло [5, с.425]. На думку Л. Красавчико-
вої, охорона за своєю структурою диференціюється на 
три гілки: регулятивну, забезпечуючу та захисну [9]. 
О.Іоффе розрізняє охорону відносин власності в широ-
кому значенні, як нормальний та безперешкодний роз-
виток економічних відносин, а також охорону відносин у 
вузькому значенні, як захист [8].  
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На наш погляд, правову категорію "охорона житло-
вих прав" можна розглядати як сукупність заходів пра-
вового, економічного, політичного, організаційного та 
іншого характеру, визначених нормами права, та які 
спрямовані на забезпечення природного права грома-
дян на житло та створення належних умов для реаліза-
ції ними цього права. Здійснення охорони житлових 
прав, зокрема, відбувається шляхом встановлення у 
законі обов'язкової для всіх міри належної поведінки 
особи стосовно охоронюваного об'єкту – житлових 
прав, а також наслідків, що наступають при порушенні, 
встановленої законом такої поведінки.  

 Охорона права громадян на житло, на нашу думку, 
це діяльність уповноважених суб'єктів щодо захисту 
природного права громадян на житло, гарантованого 
державою. Тобто, охорона права громадян на житло 
зводиться до передбачених законом засобів та спосо-
бів, які спрямовані на забезпечення, відновлення та 
визнання права на житло при його порушенні, неви-
знанні чи оспорюванні. Житловий кодекс України пе-
редбачає, що охорона права громадян на житло забез-
печується, наприклад, такими способами, як: броню-
вання жилого приміщення та видача охоронного свідо-
цтва (статті 73-75), збереження жилого приміщення за 
тимчасово відсутніми громадянами (стаття 71), висе-
лення із наданням громадянам іншого благоустроєного 
жилого приміщення (статті 110-112) тощо. Відповідно 
до норм Цивільного кодексу України (статті 1283 та 
1284) охорона спадкового майна здійснюється в інтере-
сах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спа-
дкодавця з метою збереження його до прийняття спад-
щини спадкоємцями.  

В тлумачних словниках термін "захист" розкривається, 
зокрема, як: активна протидія негативному впливу; те, що 
слугує обороною або рятує від чогось неприємного, не-
безпечного; охорона, заступництво, підтримка [19].  

В доктрині поняття "захист" розглядається як: сукуп-
ність засобів юридичного характеру, направлених на 
боротьбу з протиправними діями людей, з правопору-
шеннями; засоби, які попереджують правопорушення, 
та забезпечують ліквідацію їх наслідків [3]; система 
юридичних норм, направлених на попередження пра-
вопорушення та усунення їх наслідків [11]; державно-
примусова діяльність, направлена на відновлення по-
рушеного права, забезпечення виконання юридичного 
обв'язку [1] тощо.  

Особливостями юридичної природи захисту, на ду-
мку Т.Підклубної, є: правозастосовча діяльність – здій-
снюється компетентним органом чи управомоченою 
особою самостійно; механізм реалізації діяльності га-
рантується державою; мета діяльності – відновлення 
порушеного, оспорюваного чи невизнаного права або 
інтересу; підставою застосування захисту прав та інте-
ресів є їх порушення, невизнання чи оспорювання; обо-
в'язкова наявність суб'єкта – особи, суб'єктивне право 
або інтерес якої порушено, невизнано чи оспорюється; 
захист цивільних прав та інтересів містить диспозитив-
ний характер [14].  

У доктрині термін "захист" досліджується, зокрема, 
через призму "захисту прав власника", "захисту цивіль-
них прав", "права на захист" тощо. Так, Я.Шевченко, під 
поняттям "захист права власника" розуміє забезпечен-
ня чи відновлення порушеного права власності компе-
тентним органом або самим власником [21, с. 539], а 
під "захистом цивільних прав" – застосування цивільно-
правових засобів з метою забезпечення цивільних прав 
[21, с. 540 – 541].  

Як вбачається із доктринальних визначень, у понятті 
"захист" на першому плані існує процесуальний зміст – 

можливість здійснення уповноваженою особою чи ком-
петентними органами спеціальної діяльності, направ-
леної на попередження правопорушення та відновлен-
ня порушеного, невизнаного або оспорюваного права. 
Система захисту прав громадян на житло в її цілісності, 
включає в себе не тільки державну, але й суспільну 
складову. Тобто, захист права громадян на житло здій-
снюється не лише державою в особі органів державної 
влади, їх посадових та службових осіб, органами місце-
вого самоврядування, але й інститутом громадянського 
суспільства, зокрема, різноманітними неурядовими, 
правозахисними та іншими як національними, так і між-
народними організаціями, шляхом самозахисту.  

Тобто, зміст захисту права громадян на житло, зок-
рема, виявляється у законодавчо передбаченій можли-
вості уповноваженої особи використовувати з метою 
захисту порушеного, невизнаного або оспорюваного 
права дозволені законом дії, в тому числі й дії самоза-
хисту, з вимогою примусити зобов'язану особу до пра-
вомірної поведінки, та відновлення порушеного, неви-
знаного або оспорюваного права.  

Ознаками захисту права громадян на житло, зокре-
ма, є те, що така діяльність: є правовою діяльністю – 
ґрунтується на нормах права; охоронно-право-
застосувальною діяльністю; здійснюється з метою здій-
снення юридичного обов'язку, необхідного для реаліза-
ції права людини, або для відновлення цього права у 
разі його порушення, або для попередження чи припи-
нення такого порушення; спрямована на забезпечення 
приватного інтересу; ініціюється, в більшості випадків, 
особою, суб'єктивне право, якої порушене, невизнане 
або оспорюється; не повинна суперечити моральним 
засадам суспільства тощо.  

Проаналізувавши доктринальні бачення щодо змісту 
понять "захист права громадян на житло" та "захист 
житлових прав", відмітимо, що перше поняття стосуєть-
ся правозастосувальної діяльності, а друге – як право-
застосувальної, так і правотворчої діяльності; захист 
житлових прав – це не тільки захист права, а й юридич-
на допомога, яка надається юрисдикційними і неюрис-
дикційними органами, такий захист відбувається на всіх 
стадіях реалізації цього права, тоді як захист права 
громадян на житло – на стадії користування; мета захи-
сту житлового права – забезпечення правового захисту 
громадянина в цілому, мета іншого – захистити від по-
рушення або відновити порушене, невизнане або оспо-
рюване право; захист права громадян на житло поши-
рюється на суб'єктивне право, а захист житлового пра-
ва – на об'єктивне та суб'єктивне право тощо.  

Крім цього, в доктрині "захист" розглядається через 
призму "права громадян на захист". Так, в широкому 
значенні "право громадян на захист" є природним, са-
мостійним, універсальним, конституційно визначеним 
та гарантованим державою правом людини. Це право 
входить до основи правового статусу особи; визначає 
зміст та спрямованість діяльності держави; забезпе-
чення цього права є одним із головних обов'язків дер-
жави. Зміст права на захист полягає у забезпеченні 
кожного громадянина в Україні реальної можливості 
вимагати від держави створення необхідних умов для 
захисту свого суб'єктивного права. Право на захист не 
може бути обмежено, крім випадків, передбачених Кон-
ституцією України.  

З позиції теорії конституційного права захисту, зок-
рема, підлягають житлові права людини, до яких, на-
приклад, відносяться: право на житло (стаття 47 Кон-
ституції), право на достатній життєвий рівень, що вклю-
чає також достатнє житло (стаття 48 Конституції), недо-
торканість житла (стаття 30 Конституції України) тощо. 
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 Цивільне законодавство забезпечує захист цих 
прав за допомогою засобів та способів захисту на під-
ставі загальних засад, які включають неприпустимість 
свавільного втручання у сферу особистого життя, не-
припустимість позбавлення права власності на житло, 
крім випадків встановлених Конституцією та законами 
України; свободи договору; судового та адміністратив-
ного захисту цивільного права та інтересу; справедли-
вості, добросовісності та розумності (стаття 3 ЦК Украї-
ни). Цивільний кодекс України містить імперативні вимо-
ги до суб'єктів житлових відносин: при здійсненні свого 
права утримуватися від дій, які могли б порушити права 
інших осіб, не допускати дій, що вчиняються з наміром 
завдати шкоди іншій особі, а також щодо зловживання 
правом в інших формах (стаття 13 ЦК України). У разі 
недодержання особою при здійсненні свого права пе-
редбачених вище вимог, суд може зобов'язати її припи-
нити зловживання своїм правом (стаття 13 ЦК України).  

Традиційною вважається концепція, згідно якої пра-
во громадян на захист є складовою частиною суб'єкти-
вного права, поряд з правом на власні дії, а також пра-
вом вимагати певної поведінки від зобов'язаних осіб 
[18]. Існує й інша точка зору. Так, право на захист роз-
глядається не як складова суб'єктивного права, а як 
самостійне окреме суб'єктивне право, що виникає в 
момент порушення чи оспорювання охоронюваного 
законом регулятивного суб'єктивного права, та реалізу-
ється в рамках охоронного цивільного правовідношен-
ня, що виникає при цьому [16]. Тобто, самостійність 
права на захист зумовлена особливістю його виникнен-
ня. Зокрема, такі погляди узгоджуються із статтею 15 
ЦК України, відповідно до якої право на захист свого 
цивільного права особа має у випадку його порушення, 
невизнання або оспорювання. Право на захист особа 
здійснює на свій розсуд (стаття 20 ЦК). Існує й третя 
концепція, за якою право на захист вважається одним із 
правомочностей суб'єктивного права, але в результаті 
правопорушення воно трансформується в самостійне 
суб'єктивне право [12].  

В суб'єктивному значенні право громадян на захист 
– це самостійне суб'єктивне цивільне право, яке вини-
кає в момент порушення регулятивного цивільного пра-
ва та виникнення правоохоронного цивільного правові-
дношення, та яке пов'язане із усуненням перешкод у 
здійсненні права, попередженням у майбутньому пра-
вопорушень, зупиненням існуючого правопорушення, 
відновленням порушених, невизнаних або оспорюваних 
житлових прав, притягненням винної особи до цивіль-
но-правової відповідальності тощо.  

Тобто, суб'єктивне право на захист може здійснюва-
тися як за допомогою безпосередніх дій зацікавленої 
особи, так і за допомогою владних дій компетентних 
державних та/чи недержавних правозахисних органів. 
Право на захист виникає у особи, яка наділена регуля-
тивним суб'єктивним правом, у випадку його порушен-
ня, невизнання або оспорювання. Захисту підлягають 
не тільки суб'єктивне право, але й інтерес, які охороня-
ються законом, та не суперечать загальним засадам 
цивільного законодавства (стаття 15 ЦК України).  

Зміст права на захист В.Грібанов розглядає як ви-
могу, яка складається із двох можливостей: матеріаль-
но-правової та процесуальної [6]. Матеріально-
правовий зміст суб'єктивного права на захист містить 
вид та міру поведінки уповноваженої особи у встанов-
леній законом формі за допомогою передбачених зако-
ном правових засобів використовувати не заборонені 
правові способи примусової дії на правопорушника, 
включаючи міри самозахисту або юрисдикційного захи-
сту [20]. Процесуальна сторона допомагає уповноваже-
ній особі звернутися у встановленому законом порядку 
до відповідних органів державної влади, органів місцево-

го самоврядування, до інших уповноважених суб'єктів 
захисту, включаючи міждержавні організації правового 
захисту, з вимогою про примушення зобов'язуючої особи 
до певної поведінки, або ж самостійно врегулювати спір.  

Тобто, як слушно зазначає М.Галянтич, зміст права 
на захист визначається комплексним поєднанням норм 
матеріального та процесуального права, які встановлю-
ють: зміст правоохоронних заходів; підстави їх застосу-
вання; коло суб'єктів, уповноважених їх застосовувати; 
процесуальний і процедурний порядок їх застосування; 
матеріально-правові та процесуальні права суб'єктів, 
щодо яких застосовуються відповідні заходи. Право на 
захист – це юридично закріплене право особи звернути-
ся з вимогою про відновлення порушеного права або 
припинення порушення права [7, с.309]. Однак, останнє 
положення потребує уточнення, оскільки не враховано 
інституту самозахисту, який інколи не співпадає з право-
захисною діяльністю компетентних органів.  

Таким чином, право на захист є можливістю здійс-
нення уповноваженою особою самостійних фактичних 
та юридичних дій без звернення за захистом до визна-
чених законом органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, їх посадових та службових 
осіб, шляхом застосування особою засобів протидії, які 
не заборонені законом та не суперечать моральним 
засадам суспільства (у формі самозахисту), або шля-
хом звернення за захистом до визначених законом ор-
ганів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання, їх посадових та службових осіб, чи інших упов-
новажених законом суб'єктів захисту для застосування 
примусових заходів цивільно-правового захисту та при-
тягнення винної особи до відповідальності у встанов-
леному законом порядку.  

Тобто, як вбачається із доктринальних визначень 
поняття "право громадян на захист" подібне до поняття 
"захист права громадян на житло".  

Узагальнюючи правові визначення "охорони прав" 
та "захисту прав" відмітимо, що "охорона житлових 
прав" – це сукупність організаційних, правових та інших 
заходів, передбачених законом, що не порушують зага-
льних моральних принципів суспільства, та які забезпе-
чують громадянам реалізацію їх природних житлових 
прав. До охоронних заходів в широкому розумінні від-
носяться заходи, за допомогою яких забезпечується як 
розвиток цих прав, так і відновлення прав у випадку 
порушення, невизнання чи оспорювання. В основі охо-
рони житлових прав визначальним також є принцип 
забезпечення непорушності житлових прав. Поняття 
"захист житлових прав" за своїм змістом є вужчим по-
няттям у порівнянні з "охороною житлових прав".  

Захист права громадян на житло пов'язується із 
правозастосовною діяльністю уповноважених законом 
органів. Коли право порушене – в дію вступає захист. 
Залежно від форми та суб'єкту захисту, зокрема, розрі-
зняють захист права громадян на житло міжнародно-
правовими органами (Європейським судом з прав лю-
дини), Президентом України, органами державної вла-
ди та місцевого самоврядування, їх посадовими особа-
ми, захист неурядовими правозахисними організаціями, 
захист прав нотаріусом, самозахист тощо.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ СТИМУЛЮВАННЯ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ 
 

В статті проаналізовано недоліки і переваги теоретичних підходів до розуміння правового стимулювання. На ос-
нові поєднання найкращих рис розглянутих підходів обґрунтовано формування власної концепції стимулювання в 
рамках екологічного права. 

Ключові слова: концепції правового стимулювання, стимулювання в екологічному праві, екологічно-правомірна 
поведінка, засоби стимулювання, механізм правового регулювання екологічних відносин. 

В статье проанализированы недостатки и преимущества теоретических подходов к пониманию правового сти-
мулирования. На основе сочетания лучших качеств рассмотренных подходов обосновано формирование собствен-
ной концепции стимулирования в рамках экологического права. 
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The article analyzes advantages and disadvantages of theoretical approaches to understanding the legal incentives. Based 
on a combination of considered approaches best qualities the formation of the incentive concept is justified in the framework of 
the environmental law. 
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Поняття стимулювання відоме у різних сферах сус-

пільної діяльності. Як спосіб досягнення необхідної ме-
ти стимулювання застосовується в маркетингу, мене-
джменті, економіці; як метод виклику реакції або впливу 
на процеси – в медицині, психології, фізіології, біохімії 
тощо. Окремі аспекти застосування стимулювання 
(стимуляції) вивчаються цілим рядом технічних, фізико-
математичних, соціологічних, педагогічних, сільськогос-
подарських, ветеринарних, фармацевтичних наук, а 
також наук з державного управління. Властиве стиму-
лювання і праву та може розглядатися у якості само-
стійного правового явища. Про це свідчить і активне 
оперування ним як способом досягнення позитивної 
правової поведінки у законодавстві, і неабиякий інтерес 
до стимулювання у правовій доктрині. 

Сфера досліджень стимулювання як правової кате-
горії на сьогоднішній день стає дедалі ширшою. Окремі 
проблеми правового стимулювання розглядалися і в 
межах загальної теорії права, і представниками галузе-
вих юридичних наук. Починаючи з середини 1980-х рр. 
у літературі стали виділяти стимулюючу функцію права, 
стимулюючі норми права, норми-стимули, стимулюван-
ня почало розглядатися як один із способів реалізації 
правових норм, як один із основних правових засобів, 
що входять до методу правового регулювання, в якості 

                                                           
* Як сукупність прийомів, застосовуваних для виклику реа-

кції або впливу на біохімічні, психологічні, фізіологічні процеси 
тощо більш вживаним є термін "стимуляція", а "стимулювання" 
використовується в якості синоніму. 

міжгалузевого правового принципу, самостійного мето-
ду і правового засобу забезпечення правомірної пове-
дінки і правової активності особистості, в якості позити-
вно-стимулюючого методу правового регулювання, не в 
якості метода правового регулювання в традиційному 
значенні слова, а в якості більш об'ємного елемента 
інформаційної дії права [2, с. 52; 8, с. 3; 20]. Досліджен-
ня окремих особливостей стимулювання проводилося у 
межах цивільного, господарського, трудового, адмініст-
ративного, кримінального права.  

На загальнотеоретичному рівні найбільш вагомі до-
слідження правового стимулювання були проведені 
такими вченими, як С.С. Алексєєв, В.М. Ведяхін,  
В.Г. Красовська, В.М. Кудрявцев, О.В. Левін, І.М. Луце-
нко, О.В. Малько, С.В. Мірошник та Р.О. Халфіна. Од-
ним із перших на правові стимули звернув увагу в своїх 
роботах науковець В.М. Кудрявцев. В якості самостій-
ного предмету вивчення правові стимули і обмеження 
досліджував О.В. Малько, а С.В. Мірошник навіть роз-
робила теорію правового стимулювання. 

В сучасній українській теорії права стимулюванню 
приділяється вкрай мало уваги: в підручниках про пра-
вове стимулювання або не згадується взагалі, або 
йдеться побіжно у розрізі тем юридичної відповідально-
сті, правового регулювання, правової поведінки тощо. 
Серед українських теоретиків зазначену проблематику 
відносно недавно почали розробляти В.Г. Красовська 
та І.М. Луценко. 

Питання стимулювання раціонального природокорис-
тування з точки зору економічних закономірностей акти-
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вно досліджуються відносно новою економічною наукою 
– економікою природокористування, де таке стимулю-
вання розглядається як сукупність ринкових інструментів, 
за допомогою яких мінімізуються екологічні витрати. В 
науці екологічного права теж приділяється увага питан-
ням економічного стимулювання раціонального викорис-
тання природних ресурсів (С.В. Архіпкін, В.В. Костиць-
кий, Б.Г. Розовський, М.В. Шульга), стимулювання охо-
рони навколишнього природного середовища (В.І. Бар-
шинов, О.В. Даниленко, Н.Р. Кобецька, М.В. Краснова, 
Т.В. Петрова), стимулювання в галузі забезпечення еко-
логічної безпеки (В.І. Андрейцев, С.М. Романко). 

"Визначте точно значення слів, і ви позбавите людс-
тво половини помилок" – цей відомий і широко цитова-
ний вислів Рене Декарта стосується в тому числі термі-
нології обраного напряму дослідження. 

Складна правова природа стимулювання проявля-
ється вже при перших спробах дати його чітке визна-
чення. При цьому виникає ряд питань, без розгляду 
яких неможливе повноцінне предметне дослідження. 

На нашу думку, змістовне наповнення поняття пра-
вового стимулювання головним чином залежить від 
вирішення трьох наступних питань. По-перше, чи мож-
на говорити про існування стимулів негативного харак-
теру? По-друге, чи підлягає стимулюванню лише акти-
вна, а чи також пасивна правомірна поведінка особи? 
Врешті-решт, чи слід включати до змісту стимулювання 
так зване загальне сприяння, покликане створити від-
повідні умови (наприклад, у вигляді законодавчого роз-
ширення прав громадян, деталізації процедур реаліза-
ції прав у підзаконних актах, або ж закріплення у декла-
ративних нормах загального обов'язку держави сприяти 
певним категоріям суб'єктів)? 

Власне термін "стимул" походить від латинського 
слова stimulus, що використовувалося римлянами для 
позначення загостреного прута або гостроконечної 
палиці, якою поганяли тварин [7, с. 667; 22]. Великий 
тлумачний словник сучасної української мови визна-
чає стимул наступним чином: 1. Те, що викликає заці-
кавленість у здійсненні чого-небудь; спонукальна при-
чина до здійснення чогось. 2. Подразник, який викли-
кає реакцію [3, с. 1195]. 

Вживання слів "стимулювання", "заохочення", "еко-
номічні важелі", "стимули", "стимулюючі заходи" тощо у 
текстах нормативно-правових актів України стало на-
стільки розповсюдженим, що здається абсолютно зро-
зумілим. При цьому законодавча дефініція стимулю-
вання відсутня. Виняток складає Закон України "Про 
стимулювання розвитку регіонів" від 8 вересня 
2005 року № 2850-IV [17], в якому таке стимулювання 
визначається через комплекс правових, організаційних, 
наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих на 
досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєд-
нання економічних, соціальних та екологічних інтересів 
на загальнодержавному та регіональному рівнях, мак-
симально ефективного використання потенціалу регіо-
нів в інтересах їх жителів та держави в цілому. Однак 
подібне визначення стимулювання не відображає його 
сутнісні ознаки, а лише характеризує загальну спрямо-
ваність відповідних заходів у сфері розвитку регіонів. 

Разом із тим, наведене визначення в частині його 
складових є корисним для наукового опосередкування 
поняття стимулювання в екологічному праві: як компле-
ксу правових, організаційних, економічних (фінансових) 
та інших заходів, здійснюваних за допомогою відповід-
них засобів і спрямованих на ефективне використання 
природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення 
екологічної безпеки. 

Так, власне правовими засобами стимулювання в 
екологічному праві можуть виступати самі правові нор-
ми, в яких визначаються стимули позитивного та/або 

негативного характеру. Наприклад, ст. 3 (п. "й") Закону 
України "Про охорону навколишнього природного сере-
довища" від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ [16] закрі-
плює принцип охорони навколишнього природного се-
редовища, який виражається у поєднанні заходів сти-
мулювання і відповідальності в означеній галузі. Зна-
чення такої норми, з одного боку, носить імперативний, 
владний характер, а з іншого – дозволяє враховувати 
поєднання моделей майбутньої поведінки суб'єктів еко-
логічних правовідносин. 

З таких позицій стимулювання "вплітається" у меха-
нізм правового регулювання екологічних відносин як 
правовий засіб впливу на поведінку його суб'єктів. 

Водночас, стимулювання в екологічному праві ви-
ражає певне організаційне начало, що дозволяє роз-
глядати його через призму організаційних засобів, осо-
бливо коли виникає потреба відповісти на питання: хто і 
як застосовує у відповідних правовідносинах засоби 
стимулювання. При цьому ми беремо до уваги ті випад-
ки стимулювання в екологічному праві, які чітко окрес-
люють коло суб'єктів екологічно-стимуляційних відно-
син: а) суб'єкти, які застосовують засоби стимулювання; 
б) суб'єкти, щодо яких застосовуються такі засоби. На-
приклад, Порядок використання у 2010 році коштів 
Стабілізаційного фонду, виділених для здійснення за-
ходів з охорони та підвищення родючості ґрунтів, за-
тверджений Постановою КМУ від 29 вересня 2010 року 
№ 892 [14] визначає коло суб'єктів, уповноважених при-
ймати рішення щодо застосування заходів стимулюван-
ня на кожному конкретному етапі та відповідному рівні 
(Мінагрополітики України, управління агропромислового 
розвитку місцевих органів виконавчої влади та спеціаль-
но утворювані комісії на місцях), вимоги до суб'єктів, що 
мають право на отримання економічних стимулів у ви-
гляді компенсації та інші організаційні вимоги і правила 
щодо проведення таких заходів стимулювання.   

Відповідно екологічно-економічними засобами доці-
льно розглядати існуючу згідно з екологічним законодав-
ством систему податкових та інших грошових пільг, ком-
пенсацій, субсидій, дотацій та заохочень. Зокрема, такі 
засоби передбачені ст. 48 Закону України "Про охорону 
навколишнього природного середовища", п. 4 ст. 29 Во-
дного кодексу України [4], ст. 205 Земельного кодексу 
України [6] тощо. Вони закріплені у ряді норм Податково-
го кодексу України [11] (наприклад, звільнення від плати 
за землю заповідників, заказників, ботанічних садів тощо 
згідно пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282; звільнення від сплати 
екологічного податку за розміщення окремих видів відхо-
дів як вторинної сировини п. 240.5 ст. 240). 

Відповідаючи на окреслені нами вище питання слід 
притримуватися принципу, згідно з яким змістовної єд-
ності і, відповідно, несуперечності всіх юридичних по-
нять можна досягти "лише при наявності вихідного за-
гального юридичного поняття і відповідності йому всіх 
більш конкретних юридичних понять" [18, с. 5]. Виснов-
ки і положення теорії держави і права "необхідні для 
галузевих наук в якості вихідних, основоположних при 
дослідженні спеціальних галузевих питань" [19, с. 14], 
вони слугують "вихідною базою, основою для розробки 
менш загальних, спеціальних понять у рамках галузе-
вих юридичних дисциплін" [10, с. 46]. Сукупність юри-
дичних понять лише тоді утворює цілісну і несупереч-
ливу систему, коли вони виражають один і той же юри-
дико-змістовний початок, представлений в абстрактно-
му вигляді у вихідному загальному юридичному понятті 
і конкретизований в системі понять всієї юридичної нау-
ки загалом [18, c. 5]. У зв'язку із цим питання правового 
стимулювання охорони навколишнього природного се-
редовища, раціонального використання природних ре-
сурсів та забезпечення екологічної безпеки, яке вивча-
ється екологічним правом, слід досліджувати у нероз-
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ривній єдності та на основі вже існуючих загальнотео-
ретичних правових напрацювань. 

В правовій доктрині сформувалося два основні під-
ходи до розуміння поняття стимулювання. Представни-
ки так званої вузької концепції вважають, що правове 
стимулювання може нести для особи наслідки лише 
позитивного характеру, проявляється у заходах заохо-
чення і слугує своєрідною винагородою для стимульо-
ваного суб'єкта за його соціально корисну поведінку. 
Найбільш яскраво зазначений підхід відображено у 
працях О.В. Малько, В.Г. Красовської, О.В. Левіна. Інші 
правознавці (наприклад, Р.О. Халфіна), притримуючись 
широкої концепції стимулювання, відносять до цього 
поняття не лише заохочувальні, але і обмежувальні за-
ходи (впровадження заборон, встановлення відповіда-
льності за порушення правових норм, покладання додат-
кових обов'язків). Відповідно говорять про позитивне 
стимулювання та негативне або "дестимулювання". 

Основні положення широкої концепції правового 
стимулювання, перенесені у площину екологічного пра-
ва, можна звести до наступного:  

1. Обґрунтовується позиція розгляду всього ком-
плексу заходів впливу на рішення природоохоронного 
характеру, що приймаються суб'єктами права. Більше 
того, деякі автори вважають, що саме юридична відпо-
відальність відіграє роль потужного стимулу і становить 
міцну основу стимулювання взагалі. 

2. Визначальним моментом є досягнення постав-
леної цілі (збільшення площ родючих земель, зменшен-
ня обсягів утворення відходів, покращення якісних ха-
рактеристик навколишнього природного середовища). 

3. До уваги не береться процес впливу норми пра-
ва на психіку стимульованого суб'єкта. 

4. У якості додаткового аргументу єдності заохо-
чень та обмежень наводять їх спільну етапність при 
стимулюванні: 1) закріплення стимулу в нормі права,  
2) доведення інформації до стимульованих суб'єктів,  
3) вплив норми права на психіку та свідомість, 4) вчи-
нення суб'єктом соціально корисної дії, 5) застосування 
санкції (з тією лише різницею, чи виражена санкція у 
позитивній формі, чи у негативній). 

В межах екологічного права широкий підхід яскраво 
представлено у роботах Б.Г. Розовського і В.І. Баршино-
ва. Зокрема, у своїй монографії "Правове стимулювання 
раціонального природокористування" Б.Г. Розовський 
аналізує можливості використання норм цивільного, тру-
дового та кримінального права для попередження за-
бруднення навколишнього природного середовища [21]. 
Сучасний російський вчений Баршинов В.І. в основу сво-
го дисертаційного дослідження заклав положення про 
необхідність поєднання економічних та адміністративних 
(обмежувальних) заходів для досягнення цілей стимулю-
вання охорони навколишнього середовища [1]. 

Віддаючи перевагу широкому підходу до поняття 
правового стимулювання, слід пам'ятати і про його не-
доліки. Зокрема, необґрунтованим вважаємо злиття 
понять юридичної відповідальності та стимулювання. В 
чому унікальність відповідальності, якщо вона охоплю-
ється поняттям стимулювання і представлена як нега-
тивний різновид? Безперечно, закріплення у правових 
нормах заходів відповідальності стимулює особу утри-
муватися від правопорушень, однак і все право в ціло-
му носить стимулюючий характер. Будь-яка інформа-
ція, доведена до суб'єктів, теж здійснює певний стиму-
люючий вплив. Разом із тим, невже це означає, що ко-
жну норму можна назвати правовим стимулом, а усі 
правові явища слід відносити до стимулювання.  

Відповідальність (у розумінні негативних заходів, 
ретроспективна) встановлюється за неправомірну по-
ведінку. По суті, в особи відсутній вибір, до неї застосо-
вуються примусові заходи. Разом із тим, очевидно, що 

примус, як елемент негативної відповідальності, не 
властивий стимулюванню у власному розумінні цього 
слова, суперечить його внутрішньому змісту. 

Розуміння стимулювання в екологічному праві з по-
зицій вузької концепції ґрунтується на таких основних 
моментах: 

1. До стимулювання відносяться лише позитивні 
заходи: надання пільг, заохочень, додаткових прав. 

2. Основною функцією стимулу вважають розвиток 
у стимульованого суб'єкта бажання вчинити дію, тобто 
аналізується інформаційно-психологічний вплив право-
вих стимулів на особу. 

3. Оскільки важливим є процес формування такого 
бажання, то імперативна норма, яка встановлює забо-
рону, обмежує волю суб'єктів права і не може бути ви-
знана стимулом. 

4. Вважають, що досягнення заохоченням та обме-
женням спільної мети у вигляді соціально корисної та еко-
логічно-правомірної поведінки не є достатнім аргументом 
для їх обопільного віднесення до поняття стимулювання. 

Прикладом вузького підходу до стимулювання в еко-
логічному праві можна назвати роботу Даниленко О.В., в 
якій вчена проводить оцінку організаційно-правового 
механізму заохочення за виконання вимог і заходів з 
охорони навколишнього середовища державними та 
громадськими організаціями [5]. 

На нашу думку, не позбавлена суперечностей та 
недоліків і вузька концепція правового стимулювання. 
Особливо це проявляється в екологічному праві, при 
аналізі ряду правових норм. Зокрема, чи можна віднес-
ти, за такого підходу, до стимулювання імперативну 
норму ст. 326 Податкового кодексу України? В зазначе-
ній статті йдеться про те, що у разі відсутності вимірю-
вальних приладів, якщо можливість їх встановлення 
існує, збір за спеціальне використання води сплачуєть-
ся у двократному розмірі. Отже, з одного боку передба-
чаються негативні наслідки у вигляді збільшення розмі-
ру сплачуваної суми податку, з іншого боку – вказана 
норма не забороняє спеціальне використання води без 
вимірювальних приладів. Як ми бачимо, залишається 
свобода вибору: платити подвійний податок чи встано-
вити спеціальні вимірювальні прилади. На наше пере-
конання, саме такі заходи і слід називати негативним 
стимулюванням: вони не належать до заходів юридич-
ної відповідальності, оскільки передбачаються за пове-
дінку, що не виходить за рамки правомірної і згідно за-
кону не визнається деліктом, однак очевидно, що вони 
безпосередньо спрямовані на стимулювання суб'єктів 
здійснювати заходи природоохоронного характеру. 

Безумовно, обидві концепції мають раціональне зе-
рно і їх положення можуть бути застосовані в межах 
екологічного права. Саме тому ми пропонуємо поєдна-
ти їх найкращі риси, в результаті чого до стимулювання 
слід віднести заходи позитивного та негативного харак-
теру, що спонукають до правової активності, за виклю-
ченням заходів ретроспективної відповідальності. При 
цьому не заперечується стимулююча функція відпові-
дальності, однак вона залишається окремою самостій-
ною категорією, з властивим їй примусом. 

В сучасному українському законодавстві простежу-
ється домінування вузького розуміння стимулювання. 
Так, у вже згадуваному вище п. "й" ст. 3 Закону України 
"Про охорону навколишнього природного середовища" 
говориться про принцип "поєднання заходів стимулю-
вання і відповідальності у справі охорони навколишньо-
го природного середовища", а ст. 48 зазначеного зако-
ну серед визначених шляхів здійснення стимулювання 
раціонального використання природних ресурсів та 
охорони навколишнього природного середовища не 
передбачає заходів відповідальності. Вказаний підхід 
збережено і в Законі України "Про Основні засади 



~ 122 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

 

(стратегію) державної екологічної політики України на 
період до 2020 року" № 2818-VI від 21 грудня 2010 року 
[15], і в природоресурсному (ст. 205 Земельного кодек-
су України, ст. 99 Лісового кодексу України [9]), і в при-
родоохоронному (наприклад, ст. 40 Закону України "Про 
відходи" [12]) законодавстві, а також у ряді інших законо-
давчих та підзаконних нормативно-правових актів. 

Разом із тим, законодавець постійно наголошує на 
необхідності проводити збалансовану екологічну полі-
тику, яка, з одного боку, спрямована на підвищення 
вимог і відповідальності до суб'єктів екологічних право-
відносин, а з іншого боку – на розширення меж стиму-
лювання впровадження природоохоронних заходів. 
Лише поєднання заходів стимулювання і відповідаль-
ності у механізмі правового регулювання екологічних 
відносин та комплексне правове регулювання здатні 
створити належний рівень забезпечення екологічної 
безпеки, збереження та відтворення природних ресур-
сів та охорони навколишнього природного середовища. 

Від того, як ми розуміємо правове стимулювання, чи 
включаємо до нього заходи юридичної відповідальнос-
ті, в значній мірі залежить відповідь на друге окреслене 
нами питання. 

Річ у тому, що юридична відповідальність наступає 
за правопорушення як у формі дії, так і у формі бездія-
льності. Відповідно, якщо правове стимулювання роз-
глядати у широкому розумінні, то у більшості випадків 
стимулюватися буде саме пасивна форма поведінки – 
утримання від вчинення правопорушень. Разом із тим, 
вважаємо, що основне призначення правового стиму-
лювання в екологічному праві полягає в активізації еко-
логічно-правомірної поведінки суб'єктів. Навіть у тих 
випадках, коли мова йде про стимулювання господа-
рюючого суб'єкта до зменшення негативного впливу на 
навколишнє природне середовище шляхом скорочення 
викидів і скидів, зменшення рівнів забруднення тощо, 
такий суб'єкт господарювання здійснює активну право-
мірну поведінку: встановлює додаткове очисне облад-
нання, оптимізує виробництво, впроваджує новітні тех-
нології тощо. Таким чином, при правовому стимулю-
ванні відбувається інтенсифікація суспільно корисної 
діяльності і особа заохочується до правової активності. 

Стимулювання може бути виражене у законодавстві 
словами "надання переваг", "першочергове забезпе-
чення отримують…", "пріоритет надається…" тощо. 
Однак чи завжди вживання зазначених конструкцій го-
ворить про обов'язкову наявність стимулювання? 

Назвемо умовно вживання подібних словосполучень 
одним із випадків загального сприяння. Мова йде також 
про такі поширені явища: а) закріплення прав громадян 
або їх деталізація у законодавстві, що сприяє їх право-
вій активності (наприклад, Положення про порядок на-
дання екологічної інформації, затверджене Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного сере-
довища № 169 від 18.12.2003 [13]); б) закріплення у 
нормах обов'язку державних органів, органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб "сприяти", "ство-
рювати належні умови", "надавати допомогу" тощо. 

Вважаємо, що загальне сприяння слід відокремлю-
вати від правового стимулювання, оскільки перше лише 
закладає основи для подальшого, більш детального 
правового регулювання, виражає загальну спрямова-
ність державної політики у тій чи іншій сфері, створює 
правовий "фон". На відміну від нього правове стимулю-
вання має більш чітку вираженість, зазвичай передба-
чає конкретні права і обов'язки суб'єктів правовідносин, 
проявляється у потужному правовому регулюванні. 

Підсумовуючи викладене вище, вважаємо, що сти-
мулювання в екологічному праві слід розглядати з на-
ступних позицій: 

1. До засобів стимулювання слід відносити як за-
охочувальні, так і частину негативних (окрім ретроспек-
тивної відповідальності). 

2. Засоби правового стимулювання в ряді випадків 
можуть відігравати допоміжну роль у боротьбі з екологі-
чними правопорушеннями, а однією із функцій юридич-
ної відповідальності визнається стимулююча. Однак ці 
правові явища не слід ототожнювати. 

3. Основне призначення стимулювання полягає в 
активізації екологічно-правомірної поведінки суб'єктів, в 
тому числі суспільно необхідної діяльності. Бездіяль-
ність не підлягає стимулюванню, отже заохочується 
активна екологічно-правова поведінка. 

4. Правове екологічне стимулювання слід відрізня-
ти від загального сприяння, яке лише створює підґрунтя 
для подальшого правового регулювання. 

З урахуванням сказаного, стимулювання в екологіч-
ному праві доцільно розглядати як визначену екологіч-
ним законодавством систему правових, організаційних, 
економічних та інших заохочувальних засобів, які спря-
мовані на підвищення рівня суспільно необхідної еколо-
гічно-правової поведінки суб'єктів у галузі ефективного 
використання природних ресурсів, охорони навколиш-
нього природного середовища та забезпечення еколо-
гічної безпеки.  

 
1. Баршинов В.И. Правовое регулирование стимулирования охраны 

окружающей среды: дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 2009. – 
183 с. 2. Ведяхин В.М. Правовые стимулы: понятие, виды // Правоведе-
ние. – 1992. – № 1. – С. 52-54. 3. Великий тлумачний словник сучасної 
української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ "Пе-
рун", 2004. – 1440 с. 4. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року  
№ 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. –  
Ст. 189. 5. Даниленко О.В. Стимулирование охраны природы в народ-
ном хозяйстве (организационно-правовые проблемы). – М.: Наука, 
1989. – 128 с. 6. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року  
№ 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27. 
7. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Рус. яз., 1998. 
– 848 с. 8. Левин О.В. Стимулирование в праве. Теоретические и прак-
тические аспекты: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – Саранск, 2006. – 
172 с. 9. Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 
2006 року № 3404-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. –  
№ 21. – Ст. 170. 10. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учеб-
ник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 
640 с. 11. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI 
// Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13 (№ 13-14, № 15-16, 
№ 17). – Ст. 112. 12. Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 
року № 187/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36. 
– Ст. 242. 13. Про затвердження Положення про порядок надання еко-
логічної інформації: Наказ Міністерства охорони навколишнього приро-
дного середовища України від 18 грудня 2003 року № 169 // Офіційний 
вісник України. – 2004. – № 6. – Ст. 358. 14. Про затвердження Порядку 
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, виділених для 
здійснення заходів з охорони та підвищення родючості ґрунтів: Поста-
нова Кабінету Міністрів від 29 вересня 2010 року № 892 // Офіційний 
вісник України. – 2010. – № 74. – Ст. 2635. 15. Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року: 
Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI // Відомості Верховної 
Ради України. – 2011. – № 26. – Ст. 218. 16. Про охорону навколишньо-
го природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року  
№ 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. –  
Ст. 546. 17. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 8 
вересня 2005 року № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України. – 
2005. – № 51. – Ст. 548. 18. Проблемы общей теории права и государс-
тва: Учебник для вузов / Под общ. ред. академика РАН, д.ю.н., проф. 
В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2004. – 832 с. 19. Радько Т.Н. Теория 
государства и права: учеб. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2010. – 752 с.  
20. Ревина С.Н. К вопросу о применении правовых стимулов [Електро-
нний ресурс]: Статья с сайта rusnauka.com. – Режим доступа: 
http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Pravo/9_83212.doc.htm. 21. Роз-
овский Б.Г. Правовое стимулирование рационального природопользо-
вания. – К.: "Наукова думка", 1981. – 238 с. 22. Стимул [Електронний 
ресурс] : Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Стимул. – Назва з екрана. 

Надійшла  до  редколег і ї  30 .0 1 . 12  



 

 

 
 
 

Н а у к о в е  в и д а н н я  
 
 

 
 
 

В ІСНИК  
 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 
 

Випуск 91 
 
 
 
 

Друкується за авторською редакцією 
 
 
 
 
 

Оригінал-макет виготовлено Видавничо-поліграфічним центром "Київський університет" 
 
 
 
 
 
 

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей. 
Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали. Рукописи та дискети не повертаються. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Формат 60х841/8. Ум. друк. арк. 14,3. Наклад 300. Зам. № 212-6088. 
Гарнітура Arial. Папір офсетний. Друк офсетний. Вид. № Ю 2.  

Підписано до друку 27.04.12 
  

Видавець і виготовлювач 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" 

01601, Київ, б-р Т. Шевченка, 14, кімн. 43  
 (38044) 239 3222; (38044) 239 3172; тел./факс (38044) 239 3128 

e-mail: vpc@univ.kiev.ua 
http: vpc.univ.kiev.ua 

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1103 від 31.10.02 


