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ВИП У С К  4 ( 9 8 )  
 

УДК 343.9 
Н. Клименко, д-р юрид. наук, проф. 

КНУ імені Тараса Шевченка, Київ 
 

М.Я. СЕГАЙ – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-КРИМІНАЛІСТ І ЕКСПЕРТ 
 

Розглядається життєвий шлях відомого вченого-криміналіста України М.Я. Сегая. Надається аналіз основних на-
прямів його наукової діяльності. 

Ключові слова: криміналістика, вчені, експерт. 
 

Михайло Якович Сегай (1923-2013) – досвідчений 
експерт, вчений-криміналіст, доктор юридичних наук, 
професор, академік Академії правових наук України, 
заслужений діяч науки і техніки України, учасник Вели-
кої вітчизняної війни. Після закінчення середньої школи, 
він був призваний в діючу армію. Всі роки Великої віт-
чизняної війни був на фронті, має державні нагороди. 

Закінчив юридичний факультет Київського держав-
ного університету імені Тараса Шевченка. З 1950 по 
1996 р. р. працював у Київському НДІСЕ молодшим, 
старшим науковим співробітником, завідувачем відділу 
криміналістичних досліджень, заступником директора з 
наукової роботи (в 1963-1983 р. р.), а потім директором 
інституту (з 1979 по 1981 р. р.). 

У 1959 р. Михайло Якович захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
на тему: "Криміналістична ідентифікація та особливості 
її застосування в окремих видах криміналістичної екс-
пертизи. Вся його робота була пов'язана з КНДІСЕ. Як 
талановитий криміналіст і вчений, науковий керівник 
інституту, М.Я. Сегай керував написанням робіт бага-
тьох співробітників інституту: Н.І. Клименко, В.М. При-
щепи, В.М. Палій, Г.В. Прохорова-Лукіна, В.Є. Бергера 
та інших, які стали кандидатами і докторами наук. Він 
вніс вагомий внесок у розвиток наукових основ судових 
експертиз, а також у впровадження в експертну практи-
ку нових методів дослідження речових доказів, вихо-
вання молодих судових експертів. М.Я. Сегай був чле-
ном декількох спеціалізованих вчених рад по захисту 
дисертацій, постійно приймав участь у підготовці судо-
вих кадрів. Всього, як керівник і консультант, він підго-
тував 2 доктори та 20 кандидатів наук. 

В 1970 р. Михайло Якович видав фундаментальну мо-
нографію "Методологія судової ідентифікації" (Київ), а 
через декілька місяців захистив докторську дисертацію на 
цю ж тему. Це була на той час одна з двох докторських 
дисертацій в галузі криміналістичної ідентифікації: другу 
дисертацію в тому ж році захистив В.Я. Колдін (РФ). 

Сегай М.Я. своєрідно визначив предмет судової 
ідентифікації, який, на його думку, "составляет законо-
мерности возникновения, обнаружения, исследования 
и использования идентификационных связей, обуслов-
ленных взаимодействием и взаимным отображением 
свойств отождествляемого объекта и материальной 
среды события преступления". Дисертація була зна-
менною віхою на творчому шляху цього видатного вче-
ного-криміналіста. Михайло Якович був визнаний одним 
із лідерів криміналістичної науки в Україні. 

В 1993 р. йому присвоюють звання заслуженого діяча 
науки і техніки України і в тому ж році його обирають 
членом-кореспондентом Академії правових наук України. 

З 1993 по 1994 рік він за сумісництвом викладав 
криміналістику на юридичному факультеті КНУ імені 
Тараса Шевченка. З липня 1994 р. за сумісництвом, а з 
грудня 1996 р. постійно працював вченим секретарем, 
а потім головним науковим співробітником Київського 
регіонального центру Академії правових наук України. 

 Основними напрямками його наукової діяльності 
були криміналістика і судова експертиза (правові та 
методологічні питання).  

10 років (з 1955 по 1965 р. р.) М.Я. Сегай був вченим 
секретарем і членом редакційної колегії республікансь-
кого міжнародного науково-методичного збірника "Кри-
миналистика и судебная экспертиза", який був створе-
ний за ініціативою проф. В.П. Колмакова. У збірнику 
публікуються наукові праці з питань криміналістики і 
судової експертизи, матеріали узагальнення слідчої та 
судової практики, судової експертизи, оцінки і викорис-
тання висновків експертизи. Збірник має наступні роз-
діли: загальні питання криміналістики і судової експер-
тизи, криміналістична техніка і судова практика викори-
стання судових експертиз. 

М.Я. Сегай – автор понад 180 наукових праць (6 мо-
нографій, 10 методичних посібників) з питань судової 
ідентифікації, тактики підготовки і проведення судових 
експертиз, сучасних можливостей, експертизи матеріа-
льних слідів-відображень). Найбільш відомі з них: "Ме-
тодология судебной идентификации" (1970), "Судебные 
экспертизы" 1981 г. (гл. Тактика подготовки, назначения 
и проведения судебной экспертизы), "Методики трасо-
логических исследований изделий массового произ-
водства" 1983 г., "Современные возможности судебных 
экспертиз в свете достижений науки и техники" 1987, 
"Судебная экспертиза материальных следов-
отображений (проблемы методологии)" 1997 г., Науко-
во-практичний коментар до Закону України "Про судову 
експертизу" у науково-практичному посібнику "Експер-
тиза у судові практиці" 2010 р. [1]. 

Основні наукові ідеї, над якими працював М.Я Се-
гай – це: 

1) Теорія і методологія судової ідентифікації. 
Розвиваючи ідеї робіт С.М. Потапова, А.І. Вінберга і 
М.В. Терзієва, Колдіна, що заклали основи цієї теорії, 
автор обґрунтував концепцію ототожнення шуканих 
об'єктів за їх зв'язками взаємодії з матеріальним сере-
довищем події злочину як відображаюча і відображаєма 
сторони. В цьому аспекті досліджені гносеологічні, пси-
хологічні і логічні основи судової ідентифікації і надана 
розгорнута методика використання прямих, зворотних і 
зустрічних ідентифікаційних зв'язків під час проведення 
слідчих дій в процесі експертного ототожнення і впіз-
нання. Крім запропонованого В.Я. Колдіним поняття 
"шуканий" і "превіряємий" об'єкти М.Я. Сегай ввів у нау-
ку і практику поняття "ідентифікаційні прямі і зворотні 
зв'язки" [2, 3]. З'явилися такі терміни як "ідентифікацій-
ний період" (В.П. Колмаков), "ідентифікаційне поле" 
(А.О. Ейсман) та інші. Поряд з розробкою проблем іде-
нтифікації за матеріально-фіксованим відображенням 
були досліджені процеси ідентифікації за мисленим 
образом. Цей аспект теорії ідентифікації носить тактич-
ний характер (пред'явлення для впізнання та інші слідчі 
дії). А.І. Вінберг, а за ним В.П. Колмаков і Котюк І.І. за-
пропонували включити в зміст загальних положень 
криміналістичної тактики тактичні основи криміналісти-
чної ідентифікації – вчення про ідентифікацію та іден-
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тифікаційні ознаки, які виявляються слідчим під час 
проведення окремих слідчих дій.[4-6]. 

Характеризуючи цей етап розвитку теорії криміналіс-
тичної ідентифікації, М.Я. Сегай писав: "За двадцать 
пять лет, пройденных со времени опубликования работы 
С.М. Потапова "Введения в криминалистику", теория 
судебной идентификации, отражая закономерность раз-
вития всей науки криминалистики и используемых ею 
достижений естественных и технических наук, подня-
лась на качественно новую ступень развития" [3, с. 5]. 

2. Разом зі своїм учнем, директором інституту, При-
щепою В.М. та іншими співробітниками експертних 
установ, М.Я. Сегай розробив методику трасо логічного 
дослідження виробів масового виробництва, як різно-
виду трасологічної експертизи. На підставі вивчення 
закономірностей виникнення ознак зовнішньої будови 
на матеріалах і виробах, які дозволяють індивідуалізу-
вати і ототожнити як самі предмети масового виготов-
лення (заводське взуття, автомобільні шини, фарні роз-
сіювачі, кабельну продукцію та інші різні вироби з плас-
тмаси, скла, металу, кераміки), так і конкретні джерела 
їх виготовлення. Методика трасологічного дослідження 
кожного з цих видів виробів заснована на вивченні су-
часної технології виготовлення таких предметів: а) фо-
рмування способом лиття під тиском, вулканізації, пре-
сування; б) штампування; в) прокату; г) волочіння; 
д) екструзія; е) різання; ж) шліфування [8, 9]. Методика 
охоплює всі їх основні види, що випускаються вітчизня-
ною промисловістю, включає повні класифікаційні і іде-
нтифікаційні характеристики виробів і сукупності індиві-
дуальних їх ознак, що виникають в процесі механізова-
ного виробництва; містить схеми експертного дослі-
дження кожного з чотирьох видів виробів та їх видів-
відображень або розділених частин. 

В спеціальних додатках [9] містяться описання зага-
льної будови конструктивних особливостей і інших ха-
рактеристик слідоутворюючих поверхонь, які дозволя-
ють визначити вид, модель, фасон і джерело виготов-
лення виробу за його слідом або розділеними частина-
ми. Для розсіювачів та шин наведені також типи, марки 
і моделі відповідних освітлювальних приладів і транс-
портних засобів, для комплектування яких призначені 
вироби або на яких вони можуть бути встановлені. 

Можливість практичної реалізації дослідження ви-
робів масового виробництва визначається вирішенням 
трьох задач: а) визначення природи і споживчого при-
значення представленого виробу; б) встановлення кон-
кретного джерела виготовлення досліджуваного виробу 
(завод, що виготовляв, конкретний виробничий агрегат, 
механізм тощо); в) встановлення тотожності конкретно-
го виробу за його розділеними частинами або за його 
слідами – відображеннями. 

Вказані фактори визначають загальну методику і 
особливості окремих експертних методик ідентифікації 
виробів масового виробництва і джерел їх виготовлення. 

3. Разом зі своєю ученицею В.М. Палій М.Я. Сегай 
провів криміналістичне дослідження документів, які в 
період науково-технічного прогресу зазнали суттєвих 
змін. Це уніфікація машиноорієнтованих документів, яка 
заключається у встановленні єдиного комплексу їх ви-
дів, різновидностей форм (єдиних правил їх складання, 
оформлення і створення трафаретних текстів). Спеціа-
льні правила складення і оформлення документів, що 
забезпечують їх юридичне значення і створюють умови 
для машинної обробки інформації, передбачені Єдиною 
державною системою діловодства (ЕДСД) і відповідни-
ми стандартами. Дотримання стандартних вимог ство-
рює певний комплекс реквізитів (складових частин) і 
порядок їх розміщення. Такими реквізитами є: установа 

автора; вид документа, заголовок документа; адреса; 
дата; позначення про відповідність тексту документа; 
посвідчення документа (підпис, затвердження, відбиток 
печатки); позначення про походження і виконання до-
кумента [10]. Існує три метода уніфікації текстів: трафа-
рет, анкета і таблиця. Розміщення реквізитів у формах 
машиноорієнтованих документів відповідає макету 
перфорації або структурі записів на магнітних стрічках, 
що спрощує складення програм для ЕОМ. При цьому 
вимоги побудови, оформлення і заповнення машино-
орієнтованих документів відповідає технічним можли-
востям пишучих машин. Однотипне розміщення одно-
рідної інформації в документах дозволяє під час їх 
оформлення і розробки використовувати різні технічні 
засоби дослідження: машини, електричні датчики, ну-
мератори тощо. Вказано, що типографським способом 
або з використанням множувальної техніки виконується 
постійна інформація, машинописним способом з вико-
ристанням різних технічних засобів обробки документів 
– перемінна. В машиноорієнтованих документах виді-
ляють також певні інформаційні поля постійної частини 
тексту. Машинограма створюється на основі інформа-
ції, що зберігається в пам'яті технічного засобу. Як об'-
єкт криміналістичного дослідження вона характеризу-
ється інформаційними ознаками друкованого тексту, які 
дозволяють вирішувати класифікаційні діагностичні 
задачі встановлення роду, виду, типу, моделі знакодру-
куючого пристрою і його стану (встановлення факту 
внесення змін в друкований документ, часу виготов-
лення документу тощо). Якщо відомий апарат, є мож-
ливість проводити ідентифікаційні дослідження. Знання 
особливостей правової і криміналістичної характерис-
тик цих документів надає допомогу слідчим і експертам 
у встановленні суттєвих обставин кримінальних справ, 
що розслідуються, пов'язаних з їх використанням. За-
значено, що перспективними напрямами дослідження 
документів є дослідження машинограм, документів з 
елементами захисту, документів, виготовлених засоба-
ми оперативної поліграфії та друкуючими пристроями 
для персональних комп'ютерів, електронних документів 
у середовищі їх існування тощо. 

4. Сегай М.Я. разом із В.К. Стринжою і В.Г. Прохо-
ровим-Лукіним дослідив матеріальні сліди відобра-
ження і методи вирішення основних класів експертних 
задач [11-14]. 

Теорія і практика судової експертизи матеріальних 
слідів злочину (слідів-відображень) об'єднані єдністю 
об'єкта, задач і методів дослідження, що утворюють за-
гальний міжгалузевий предмет і методологію експертно-
го пізнання. Класифікація об'єктів судової експертизи на 
безпосередні (матеріальні джерела інформації і їх сліди-
відображення) і загальні (коло обставин, що пізнаються 
на підставі інформації, відображеної в слідах) слугує 
онтологічною базою як для об'єктивної постановки і кла-
сифікації основних експертних задач, що обумовлені 
змістом інформації, яка характеризує взаємодіючі об'єкти 
і процес їх взаємодії, так і для розробки основних мето-
дів їх виділення. Відомості про об'єкти, що взаємодіють, і 
процеси їх взаємодії складають єдину інформаційну базу 
для вирішення трьох основних класів експертних задач і 
підкреслюють їх діалектичну єдність. 

Першим класом експертних задач є індивідуалізація 
осіб, які здійснили злочин (і обумовлена цим індивідуа-
лізація знарядь злочину і об'єктів злочинного посяган-
ня). Отже, одна з визначаючих задач в становленню 
фактично обставин події, яка розслідується, є індивіду-
алізація матеріальних тіл живої і неживої природи зі 
слідами, які вони залишили: конкретний (ідентичний) 
об'єкт будь-якої фізичної природи (тверде, рідинне або 
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газоподібне тіло) за будь-якими його проявами – зовні-
шній будові, сплаву, функціональним якостям або енер-
гетичним характеристикам. 

Другий клас експертних задач обумовлений потре-
бами практики, має метою визначення природи, якос-
тей і стану об'єктів, що взаємодіють. Це є змістом діаг-
ностичних задач. 

Третій клас задач включає визначення процесу (ме-
ханізму і умов) об'єктів, які взаємодіють. Цей клас ви-
значає за слідами динаміку і основи взаємодії об'єктів. 
Він теж характеризує потреби слідчої практики з вста-
новлення зовнішніх дій руху об'єктів, які контактують.  

Проте, як вказують автори, не існує якого-небудь 
одного типу задач, ідентифікаційних, діагностичних або 
ситуаційних. Елементи кожного із них містяться в трьох 
названих підходах їх вирішення. Тому діалектика їх ви-
користання приховано або явно присутня в трьох під-
ходах їх вирішення повинна бути в центрі методологіч-
них проблем теорії і практики експертного вчення. 

Сегай М.Я і Стринжа В.К. пропонують в основу фо-
рмування таких загальних (міжгалузевих) вчень поклас-
ти загальні принципи експертного пізнання [16], які по-
єднані з особливостями "слідової інформації", що вико-
ристовується обізнаними особами для вирішення екс-
пертних задач. Зокрема, вони пропонують сформулю-
вати три загальних вчення з метою розробки єдиних 
методологічних основ судово-експертного дослідження: 

а) матеріальних слідів-відображень (що обслуговує 
"блок" кримінальних, судово-технічних і судово-
медичних експертиз); 

б) ідеальних слідів-відображень (об'єднує судово-
психіатричні і судово-психологічні експертизи, що до-
сліджують акти поведінки людей); 

в) слідів-позначень (судово-експертна документалі-
стика) об'єднує різні судово-експертні пізнання обста-
вин події, яка досліджується ("блок" судово-економічних 
експертиз) [16].  

В роботі розроблені концептуальні основи теорії і 
практики судової експертизи матеріальних слідів зло-
чину (слідів-відображень), що об'єднані єдністю об'єк-
тів, цілей і основних методів дослідження, що утворю-
ють самостійний міжгалузевий предмет і методологію 
експертного пізнання. 

5. В своїх останніх роботах, опублікованих у Віснику 
Академії правових наук України [17, 18], М.Я Сегай роз-
глянув питання розвитку і становлення судової експер-
тології – нової науки про судову експертизу і умови, що 
сприяли її становленню. Він, як і багто інших вчених-
криміналістів України і СНД (Н.І. Клименко, А.В. Іщенко, 
П.Д. Біленчук, В.Г. Прохоров-Лукін та інші) визнав судову 
експертологію самостійною галуззю юридичної науки [14, 
19, 20, 21], вчені розійшлися у трактуванні її місця в сис-
темі інших галузей знань. М.Я. Сегай визначив судову 
експертологію як науку про закономірності й методологію 
формування й розвитку судових експертиз, закономірно-
сті дослідження їх об'єктів, здійснюваного на основі спе-
ціальних знань, трансформованих на базі галузевих наук 
у систему наукових методів, методик та засобів вирішен-
ня експертних задач у межах правової регламентації. 
Своєрідно упорядкував М.Я. Сегай структуру судової 
експертології. Виходячи з того, що до системи науки су-
дової експертології входять концептуальні основи судо-
во-експертної діяльності в цілому і особливості їх вико-
ристання різними судово-експертними галузями знань, 
він виокремив у ній наступні розділи. 

І. Загальна частина: 
– предмет і система судової експертології; 
– правові основи судово-експертної діяльності; 
– методологічні основи судово-експертної діяльності; 

– науково-організаційні основи судово-експертної 
діяльності. 

ІІ. Особлива частина. Особливості використання 
концептуальних основ судово-експертної діяльності 
різними судово-експертними галузями знань: 

– криміналістичною галуззю судово-експертного знання, 
– біологічними галузями судово-експертного знання, 
– медичними галузями судово-експертного знання, 
– психіатричними галузями судово-експертного знання, 
– психологічними галузями судово-експертного знання. 
Отже, судова експертологія безпосередньо не вклю-

чає до свого предмета і системи науки спеціальні судо-
во-експертні галузі знань і відповідну їм судово-
експертну практику, проте розробляє загально-
методологічні засади такої діяльності, адаптовані до те-
орії і практики конкретних видів судових експертиз. Кла-
сифікація експертних завдань у судовій експертології теж 
не є безспірною. Різні вчені пропонують свою класифіка-
цію. М.Я. Сегай вважає, що завдання загальної теорії 
судової експертології є аналогічними завданням кримі-
налістики, які сформулював Р.С. Бєлкін [21]. Їх можна 
поділити на загальні, окремі (спеціальні і конкретні). 

– Загальні завдання – це створення наукової бази з 
метою функціонування і розвитку галузі використання 
спеціальних знань в експертизі для потреб судочинст-
ва, сприяння боротьбі зі злочинністю та іншими право-
порушеннями, вирішення цивільно-правових спорів. 

– Окремі (спеціальні) завдання – це: 
 вивчення закономірностей формування і розвит-

ку конкретних видів судових експертиз, розширення їх 
можливостей; 

 розроблення і вдосконалення експертних техно-
логій, засобів, методів і методик; 

 формування наукових основ нових видів і родів 
судових експертиз у зв'язку з появою нових об'єктів 
(комп'ютерна, мистецтвознавча тощо); 

 розроблення експертних заходів попередження 
злочинів; 

 розроблення програмного забезпечення автома-
тизованого робочого місця (АРМ) експерта різних видів 
експертиз; 

 вивчення і впровадження передового експертно-
го досвіду; 

 прогнозування процесів експертної практичної 
діяльності і завдань наукових досліджень. 

3. Конкретні завдання – це завдання "сьогодення", 
які ставить перед наукою експертологією практика з 
метою задоволення тих потреб, що виникли.  

Об'єкт судової експертології М.Я. Сегай і В.К. Стри-
нжа (1997 р.) трактують в широкому розумінні як факти-
чні обставини, що пізнаються засобами експертизи на 
підставі матеріальних джерел інтеграції. 

М.Я. Сегай вважає, що сутність знань кожної науки 
вивчається виключно її предметом як частиною об'єкти-
вної дійсності, яку вивчає конкретна наука. Використання 
інших наук (фізики, хімії, біології, математики тощо) не 
змінює її предмет, ці знання лише пристосовуються для 
вирішення завдань, які на цю науку покладені [17]. 

Обсяг предмета судової експертології не обмежуєть-
ся вивченням лише закономірностей, притаманних зага-
льній методології і структурі експертного пізнання. Як 
будь-яка теорія вона реалізує себе в практичній діяльно-
сті тієї галузі, яку вона обслуговує. Не включаючи до сво-
го предмета галузі судово-експертні знання і практичні 
види судової експертизи, вона обслуговує експертну 
практику опосередковано шляхом розробки теоретичних 
засад і засобів експертної методології, що охоплює типо-
ві методи і методики. М.Я. Сегай, як і інші вчені, вважає, 
що подальше становлення експертології вимагає більш 
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чіткого визначення об'єкта і предмета науки, її концепту-
альних основ, її методології, що повинні спиратися на 
модель експертного пізнання і міжгалузеві вчення для 
них онтолого-гносеологічних орієнтирів [18]. 

Судова експертологія, як вірно зазначає М.Я. Сегай, 
не може обходити осторонь розроблення наукових за-
сад організаційно-управлінського аспекту, які б забез-
печували найефективніше функціонування державних 
судово-експертних установ як важливої складової судо-
устрою і судочинства [17]. Нарешті судова експертоло-
гія як наука повинна "потурбуватися" про відновлення 
своїх кадрів як науковців, так і експертів-професіоналів. 
Тому невідкладним завданням нової науки є розроб-
лення предмету і змісту її навчальної дисципліни "Су-
дова експертологія". Такий навчальний курс стане умо-
вою розроблення атестаційних програм при присвоєнні 
експертних спеціалізацій, навчальних планів магістра-
тури і аспірантури. 

В бібліографічній довідці до 75-річчя з дня наро-
дження М.Я. Сегая говорилося: "Имя профессора 
М.Я. Сегая, криминалиста и судебного эксперта, хо-
рошо известно широким юридическим кругам Украины 
и за ее рубежами. Высокий профессионализм, глубо-
кая порядочность, доброжелательность завоевали 
М.Я. Сегаю заслуженное уважение и любовь его коллег 
и друзей". Під цими словами розпишуться всі, хто знав 
Михайла Яковича.  
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Проблематика виконавчого провадження в Україні є 

нині актуальною. Насамперед, це обумовлено тим, що 
стан примусового виконання рішень судів та інших ор-
ганів та посадових осіб, з усією очевидністю, зумовле-
ний існуванням істотних проблем, про що свідчать зве-
рнення громадян України до Європейського суду з прав 
людини зі скаргами на невиконання таких рішень. 

В Україні проблемам виконавчого провадження, 
удосконаленню законодавства, яке регулює організа-
ційні питання виконавчої служби приділяється увага з 
боку держави, але як показує практика, ті претензій до 
законодавства про виконавче провадження, які нині 
мають місце не можуть бути вирішенні без участі вчених, 
які спеціалізуються на дослідженні діяльності з примусо-
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вого виконання юрисдикційних актів. При цьому слід 
вважати не зовсім виправданими кроки з удосконалення 
лише організаційної структури виконавчої служби. 

Так, Указом Президента України "Про затвердження 
Положення про Державну виконавчу службу України" 
від 6 квітня 2011 № 385 /2011 відповідно до п. 15 статті 
106 Конституції України було створено центральний 
орган виконавчої влади – Державна виконавча служба 
України (ДВС України), діяльність якої забезпечує реа-
лізацію державної політики у сфері організації примусо-
вого виконання рішень судів та інших органів (посадо-
вих осіб) відповідно до закону. 

22.05.13 р. у Комітеті з питань правової політики 
Верховної Ради України відбулися парламентські слу-
хання про стан примусового виконання рішень судів, 
інших органів і посадових осіб в Україні. На слуханнях 
мали місце критичні зауваження голів вищих судів в 
Україні про стан виконавчого провадження. Висловлю-
валися пропозиції про доцільність перепідпорядкування 
державних виконавців судам, як це мало місце в Україні 
до 1998 р. Тобто, нещодавно нормативно був закріпле-
ний особливий статус Державної виконавчої служби і, в 
той же час, пропонуються кроки, які повинні повернути 
державних виконавців у підпорядкування судам. Але 
видається, що такі заходи не дадуть позитивних ре-
зультатів, оскільки проблеми назріли всередині вико-
навчого провадження, яке треба привести у відповід-
ність сучасним суспільним відносинам. Також слід за-
значити, що до Закону України "Про виконавче прова-
дження" останнім часом вносяться зміни, але вони є 
незначними та безсистемними.  

Нині слід встановити основні проблеми, які мають мі-
сце при примусовому виконанні рішень судів та інших 
органів, виявити причини невиконання таких рішень, щоб 
можна було говорити про завтрашній день такого важли-
вого виду діяльності держави як виконавче провадження. 
Те, що виконавча служба є важливою ланкою у правовій 
системі кожної держави, це очевидно, але якими повинні 
бути основи її діяльності приватно-правовими чи держа-
вними – це знову таки предмет для дискусії. 

Одне очевидно, що якою б не була діяльність вико-
навчої служби, вона повинна бути чітко регламентована 
законодавством, з метою усунення зловживань з боку 
осіб, які уповноваженні державою на виконання даної 
юрисдикційної функції, їхніми повноваженнями. 

При цьому, не заперечуючи необхідність вдоскона-
лення окремих норм законодавства, вважаємо, що нау-
ковий підхід до вирішення багатьох питань виконавчого 
провадження має бути кардинально іншим. 

Вчені сьогодні повинні продукувати не окремі "реце-
пти" щодо поліпшення норм законодавства про вико-
навче провадження, а говорити про глобальні пробле-
ми, які пов'язані з примусовим виконанням судових ак-
тів, актів інших органів і посадових осіб. 

У контексті досліджуваної тематики, про проблеми 
звернення стягнення на майно боржника в Україні слід 
говорити в різних аспектах, а саме: 

1) про сутність і зміст інституту "звернення стягнен-
ня на майно боржника"; 

2) про передумови звернення стягнення саме на 
майно боржника; 

3) про необхідність створення чіткої та законодавчо 
встановленої процедури цього провадження; 

4) про конкретні дії державного виконавця щодо 
звернення стягнення на майно боржника, зокрема про 
такі проблеми як, наприклад: 

 вилучення майна у примусовому порядку; 

 звернення стягнення на майно при солідарній 
або субсидіарній відповідальності, яке однозначно не 
регламентовано в законі; 

 звернення стягнення на предмет іпотеки, який 
може супроводжуватися проблемами з виселенням, 
зняттям з реєстрації, речовими правами тощо; 

 про вилучення транспортних засобів, які також 
можуть вилучатися ДАІ, в гаражах, у третіх осіб тощо. 

Говорячи про сутність інституту "звернення стягнен-
ня на майно боржника" з теоретичної точки зору, на-
самперед, слід звернути увагу на законодавче регулю-
вання цього питання, як в Україні, так і в РФ. 

З цією метою проведемо короткий порівняльний 
аналіз відповідного законодавства. 

Згідно зі ст. 32 Закону України "Про виконавче про-
вадження" (далі – Закон України) звернення стягнення 
на грошові кошти та інше майно (майнові права) борж-
ника, у тому числі, якщо вони знаходяться в інших осіб 
або належать боржникові від інших осіб належить до 
примусових засобів виконання рішень. 

Аналогічно в ч. 3 ст. 68 Закону Російської Федерації 
"Про виконавче провадження" (далі – Закон РФ) звер-
нення стягнення на майно боржника розглядається як 
міра (засіб) примусового виконання. 

Що стосується змісту даного інституту, то по суті як 
в Україні, так і в Росії, вони повинні бути ідентичні, але 
законодавство і наука як в Україні, так і в Російській 
Федерації по-різному підходять до його складових. 

Так, у ст. 52 Закону України встановлено, що звер-
нення стягнення на майно боржника складається з: йо-
го арешту, вилучення і примусової реалізації.    

У ч. 1 ст. 69 Закону РФ "Про виконавче провадження" 
йдеться лише про дві складові: вилучення майна та (або) 
його примусова реалізація. У цьому зв'язку треба визна-
ти, що арешт також повинен включатися в схему звер-
нення стягнення на майно тому, що ст. 80 Закону РФ, що 
регламентує накладення арешту, включена до глави 8. 

При цьому, слід зазначити, що декларована в Зако-
нах схема "звернення стягнення на майно боржника" 
занадто спрощує реальний процес, оскільки перед на-
кладенням арешту на майно спочатку його необхідно 
знайти (виявити). Більше того, можливість знаходження 
майна в різних адміністративних округах, де мають дія-
ти кілька виконавців (виконавчі групи), регламентується 
у ст. 20 Закону України, але тут мова йде про місце ви-
конання рішення і передбачається особливий порядок 
звернення стягнення на майно боржника. Але даний 
порядок далекий від об'єктивно правильного. 

По суті, про "звернення стягнення на майно боржни-
ка " потрібно говорити як про процес, в якому необхідно 
враховувати всі аспекти майбутнього виконання і виді-
лити в ньому такі складові як : 

1. виявлення майна боржника. Виявлення майна мо-
же здійснюватися як самим державним виконавцем, так і 
іншими органами за його дорученням і згідно з законом 
(ст. 40 Закону України "Про виконавче провадження"); 

2. арешт, включає опис і оцінку майна; 
3. вилучення майна; 
4. передача майна на зберігання; 
5. зберігання майна; 
6. передача майна торговим або іншим організаціям 

для реалізації ; 
7. реалізація майна. 
Даний процес, в тому чи іншому вигляді, повинен 

бути всебічно проаналізований вченими і знайти своє 
законодавче закріплення, зокрема, у вигляді процедури 
звернення стягнення на майно боржника. При цьому, 
необхідно враховувати, що процедура звернення стяг-
нення на майно може зазнавати тих чи інших змін, бути 
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складнішою або спрощуватися. Тому наведені вище 
складові процесу можна сприймати як варіант найбільш 
складної процедури, але з урахуванням конкретного 
виконавчого провадження можна говорити про різні 
варіанти розвитку процесу звернення стягнення на 
майно боржника. При безпосередньої реалізації цієї 
процедури державний виконавець повинен враховувати 
комплекс правил, які складають цю процедуру (спеціа-
льні правила) або мають на неї певний вплив (загальні 
правила виконавчого провадження). 

Говорячи про процедуру "звернення стягнення на 
майно боржника", виходячи з принципу єдиної виконав-
чої процесуальної форми, насамперед, необхідно сфо-
рмулювати, з чого ж має починатися звернення стяг-
нення на майно боржника у примусовому порядку. Зро-
зуміло, що таке звернення, як певний процес, насампе-
ред, має асоціюватися з процесуальним документом. 
Так, у разі невиконання боржником рішення в Україні в 
самостійному (у РФ – добровільному) порядку держав-
ний виконавець виносить постанову, в якій приймає 
рішення про звернення стягнення на майно боржника. 
Але такий варіант раціональний лише для конфіскації 
майна і лише в тому випадку, коли будуть відсутні пре-
тензії інших стягувачів, оскільки стягнення буде зверне-
но на все майно боржника, тобто необхідно тільки ви-
явити майно та вилучити його, при цьому, практично, не 
потрібна його оцінка. Але навіть у цьому випадку по-
стане питання про необхідність компенсації витрат ви-
конавчої служби. А у всіх інших випадках потрібно та-
кож враховувати, що звернення стягнення має стосува-
тися певних речей, а не тільки сум стягнення. При цьо-
му, потрібно враховувати права та інтереси стягувача і 
боржника, зокрема, при його оцінці, що істотно усклад-
нює реальну процедуру стягнення тощо. 

Проблемним при вирішенні питання про звернення 
стягнення є визначення суми стягнення. 

Така сума в найбільш простому варіанті складається з: 
1. суми стягнення, зазначеної у виконавчому до-

кументі ; 
2. суми виконавчого збору – 10% від суми, яка під-

лягає стягненню або вартості майна боржника, яке під-
лягає передачі стягувачу за виконавчим документом..., 
якщо боржник не виконає своїх зобов'язань самостійно 
(ст. 28 Закону України). 

Але в цю загальну суму не входять кошти, які необ-
хідно затратити для проведення виконавчих дій і які 
також мають стягуватися з боржника. Зокрема, потрібні 
будуть кошти для перевезення, зберігання та реалізації 
майна, оплати послуг оцінювачів майна та багато інших 
(ст. 41 Закону України). 

У ч. 5 ст. 41 Закону України йдеться тільки про офо-
рмлення постанови про стягнення з боржника коштів на 
організацію та проведення виконавчих дій. Але реальні 
суми витрат з проведення виконавчих дій будуть відомі 
лише після їхнього вчинення, а відомості про їх розмір 
потрібні виконавцю для того, щоб звернути стягнення 
на майно, тобто до їх вчинення. 

Важко також погодитися з положенням ст. 42 Закону 
України про доцільність авансування стягувачем витрат 
з організації та проведення виконавчих дій, оскільки цю 
суму попередньо точно визначити не можна, та й пога-
шати її частинами недоцільно, важко також буде вста-
новити грань між авансуванням і корупцією. Держава не 
може брати гроші у стягувача за відновлення його по-
рушених прав, оскільки в ст. 3 Конституції України про-
голошено абсолютно інші зобов'язання держави щодо 
своїх громадян. 

У ст. 42 Закону України декларується можливість 
(право) внесення стягувачем авансу, але Законом ця 

сума не визначена. В інших же статтях даного Закону 
вчинення певних виконавчих дій обумовлюється обо-
в'язковою умовою внесення такого авансу. Наприклад, 
у ст. 20 Закону має місце положення про те, що якщо 
майна боржника недостатньо для задоволення в пов-
ному обсязі вимог стягувача, а його майно виявлено на 
території іншого органу державної виконавчої служби, 
державний виконавець звертає стягнення на таке май-
но... за умови, що стягувач авансує витрати на органі-
зацію та проведення виконавчих дій. Також у ч. 1 ст. 31 
Закону ставиться у залежність від авансування стягу-
вачем витрат на організацію та проведення виконавчих 
дій можливість направлення учасникам документів ви-
конавчого провадження рекомендованими листами. 
Останнє положення вважається важливим для належ-
ного повідомлення боржника та можливості в безспір-
ному порядку примусово стягувати його майно. В іншо-
му випадку будуть виникати судові спори, що усклад-
нить і збільшить терміни виконання рішення. 

У той же час, якщо при зверненні стягнення на май-
но боржника не враховувати суми, необхідні для про-
ведення виконавчих дій, то після вчинення таких дій 
необхідно буде проводити повторне стягнення, що 
ускладнить виконавче провадження і перетворить його 
на нескінченне... 

Так, у ст. 43 Закону України "Про виконавче прова-
дження" йдеться про черговість розподілу стягнутих з 
боржника грошових сум, і, в першу чергу, повертається 
авансовий внесок (п. 1), який не входить до розрахунку 
суми, яка підлягає стягненню, тому якась із вимог по-
вністю забезпечена не буде. Така ж проблема стосу-
ється і виконання в РФ. 

Для вирішення проблеми потрібно проаналізувати і 
узагальнити найбільш поширені виконавчі проваджен-
ня, визначити максимальні суми, необхідні для їх вчи-
нення і враховувати їх при встановленні суми, яка під-
лягає стягненню, а не використані кошти слід повернути 
боржникові. Тобто, необхідно провести статистику по 
витратах і визначити якусь середньостатистичну циф-
ру, яка в подальшому повинна закладатися в суму зве-
рнення стягнення на майно. 

Більше того, державний виконавець після встанов-
лення майна, повинен винести постанову про звернен-
ня стягнення на конкретне майно боржника, а не на 
суму стягнення, оскільки це пов'язано не тільки із су-
мою, яка підлягає стягненню, а і з тими конкретними 
кроками, які необхідно йому буде вжити для звернення 
стягнення на конкретні види майна. Зокрема, при звер-
ненні стягнення на частину майна, яка належить борж-
никові та перебуває у спільній власності, потрібно його 
виділити або вирішити це питання шляхом викупу такої 
частини іншими співвласниками тощо. Що стосується 
порядку виділення частини майна боржника із спільної 
власності, то відповідно до ч. 6 ст. 52 Закону України 
"Про виконавче провадження" та ст. 379 Цивільного 
процесуального кодексу України це питання вирішуєть-
ся судом за поданням державного виконавця. Але по-
ложення цих нормативних актів суперечать ст. 371 Ци-
вільного кодексу України, згідно з якою стягувач (креди-
тор) повинен звертатися до суду за виділенням частини 
майна боржника із спільної власності в натурі для звер-
нення на неї стягнення. Тому необхідно узгодити ці но-
рмативні акти і внести зміни до Закону України "Про 
виконавче провадження" про те, що стягувач має звер-
татися до суду з таким позовом. Якщо не усунути колі-
зію, то у боржника з'явиться формальний привід в будь-
якому випадку оскаржити рішення суду.  

В Україні боржникові надано право (ч. 5 ст. 52 Закону 
України) вказати ті види майна або предмети, на які не-
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обхідно у першу чергу звернути стягнення, але як пока-
зує практика, і в цьому випадку бувають зловживання. 

В адвокатській практиці автора (справа слухалася 
судом у 2010 р.) мав місце випадок, коли боржник вка-
зав майно, яке де-юре було зареєстровано (трактори – 
83, 85 року випуску), а де-факто воно давно було здано 
на металобрухт. Державний виконавець не провів на-
лежну перевірку наявності майна за місцем його знахо-
дження і не доручив проведення перевірки вказаної ін-
формації відповідному органу виконавчої служби 
м. Вишгорода, змінив місце виконання рішення, а спроба 
звернути стягнення на майно боржника призвела до зай-
вих витрат часу і закінчилася нічим. Хоча в цьому випад-
ку стягувач заперечував, але його аргументи не були 
взяті до уваги, адже в Законі сказано, що "остаточне рі-
шення з цього питання приймає державний виконавець". 
Але, на нашу думку, очевидно, що при вирішенні такого 
питання також необхідно враховувати думку стягувача, а 
не формально підходити до звернення стягнення на вка-
зане боржником майно. Цей приклад додатково свідчить 
про недосконалість процедури і можливість "безкарного" 
зловживання своїми правами боржником. 

При демократизації суспільних відносин повинні іс-
тотно змінюватися і способи звернення стягнення на 
майно боржника. 

Юридичним способом "стабілізувати майновий стан 
боржника" до моменту звернення на нього стягнення 
вважається арешт, який накладається на майно. 

Проаналізувавши змістовну частину "звернення стя-
гнення на майно боржника", слід зробити висновок, що 
арешт на майно може накладатися у випадках : 

1) забезпечення позову судом; 
2) самим виконавцем перед встановленням терміну 

самостійного виконання рішення боржником (ч. 2 ст.25 
Закону України) ; 

3) під час звернення стягнення на майно (ст. 57 За-
кону України). 

У перших двох випадках арешт не повинен сприй-
матися як частина звернення стягнення на майно, оскі-
льки він передує йому. У цих випадках для звернення 
стягнення на арештоване майно доцільно виносити 
відповідну постанову перед його вилученням. 

Тому потрібно брати до уваги особливості моменту, 
коли звертається стягнення на майно і враховувати 
його процесуально. 

Альтернативним буде випадок, коли арешт слідує за 
постановою про звернення стягнення на майно боржни-
ка, але в цьому варіанті на описане виконавцем майно 
не завжди доцільно накладати арешт, оскільки, на нашу 
думку, воно має вилучатися і передаватися торговим 
організаціям для реалізації. Звідси можна зробити ви-
сновок про те, що опис майна, включаючи його оцінку, 
може вважатися самостійним елементом, а не части-
ною його арешту, що може бути відображено в запро-
понованій вище схемі. У цьому варіанті розвитку вико-
навчого провадження зайвим може стати і зберігання 
майна. При цьому істотно скоротяться виконавчі витра-
ти, хоча такі заходи можуть мати місце в конкретному 
виконавчому провадженні. 

У разі, коли стягнення звертається на вже арешто-
ване майно, то підхід до вирішення цього питання має 
бути спрощений і в постанові повинно йтися про вилу-
чення майна і передачі його на реалізацію. У необхід-
них випадках, коли акт оцінки майна застарів, напри-
клад, у зв'язку з тривалим судовим розглядом справи, 
то за заявою однієї із сторін може бути проведена по-
вторна оцінка майна тощо. 

Слід також зазначити, що бувають випадки, коли 
при накладенні арешту на майно судом або державним 

виконавцем, при відкритті виконавчого провадження, 
боржник досить часто позбавлений реальної можливо-
сті самостійно виконати рішення суду, наприклад, на-
кладено арешт на єдине майно боржника – однокімнат-
ну квартиру, де він проживає. Скільки б, не надавалося 
часу боржнику для самостійного виконання рішення, він 
його не виконає. Тому стягування виконавчого збору не 
завжди свідчить про те, що боржник без поважних при-
чин не виконав рішення самостійно, що, безсумнівно, 
можна тлумачити як відсутність з його боку вини.    

Встановлюючи строк для добровільного виконання 
рішення потрібно, як мінімум, сприяти боржнику в реа-
лізації його права – самостійного виконання рішення, 
роз'яснивши йому, які у нього є варіанти поведінки, і які 
наслідки для нього настануть... 

У цьому зв'язку можна запропонувати такий варіант 
виходу із ситуації. За згодою стягувача та державного 
виконавця, визначивши продажну вартість квартири, 
дати можливість боржникові самому її реалізувати з 
дотриманням порядку такої реалізації, тобто за участю 
стягувача та державного виконавця та перерахуванням 
частини грошей безготівко стягувачу, можливі витрати 
державній виконавчій службі, а боржнику – решту суми. 
Але ця процедура повинна бути чітко виписана в Законі. 

Що стосується поважних причин, за наявності яких 
боржник не міг самостійно виконати рішення суду, то 
маючи безспірні докази їх поважності, боржник може 
ставити питання про звільнення його від стягнення ви-
конавчого збору. 

Так, у ст. 52 Закону України та ст. 69 Закону РФ за-
значено, що звернення стягнення на майно боржника 
включає його примусову реалізацію, з чим важко пого-
дитися. Очевидно, що складність викликає саме вилу-
чення майна, тому його потрібно іменувати як примусо-
ве, а іноді його можна назвати і силовим. У той же час 
реалізацію, а точніше продаж об'єкта важко сприймати 
як примусову, оскільки виникає питання: кого примушу-
ють, продавця чи покупця? 

Коротко торкаючись питання примусу в Україні, вва-
жаємо, що його потрібно сприймати в новому форматі. 
На підставі диспозиції ст. 382 Кримінального кодексу 
України можна стверджувати, що виконавче проваджен-
ня перестає бути безпосередньо примусовим, оскільки 
при створенні перешкод в описі, вилученні майна винні 
особи, включаючи фізичних, можуть притягуватися до 
кримінальної відповідальності. У зв'язку з цим, в Україні 
при вилученні майна за участю органом внутрішніх 
справ, останні, фактично, проявляють бездіяльність по-
силаючись на те, що вони повинні тільки спостерігати, 
щоб не порушувався громадський порядок, а питання 
примусового вилучення майна – це проблема державно-
го виконавця, тепер у нього є важелі впливу на боржни-
ка, які зводяться до порушення кримінальної справи. 

Якщо боржник ніяк не реагує на законні вимоги ви-
конавця, а є відповідні докази вручення йому повідом-
лень, то тільки після притягнення до кримінальної від-
повідальності боржника повинні застосовуватися відпо-
відні заходи силового проникнення в житло і тільки на 
підставі рішення суду. Останнє обумовлено ст. 30 Кон-
ституції України. 

В РФ "силове" проникнення в житло допустимо, 
оскільки в ст. 25 Конституції РФ дозволено проникнення 
в житло на підставі федерального закону. 

З одного боку, введення кримінальної відповідаль-
ності є позитивним, оскільки правовий "арсенал" дер-
жавного виконавця поповнився потужним "знаряддям", 
яке має дисциплінувати боржників. З іншого боку, такий 
стан речей вимагає додаткової кваліфікації критеріїв 
злочинних діянь, а також перекладає виконання рішень 
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в русло кримінального провадження, з чим не завжди 
можна погодитися. 

Очевидно, щоб не втратити сенс потрібно все-таки 
встановити, а коли ж у виконавчому провадженні слід 
застосовувати саме силовий вплив у формі звернення 
стягнення на майно боржника, зокрема, на дороге. Тут 
мається на увазі вартісний (грошовий) еквівалент, а не 
простий принцип, що кожне рішення суду має бути ви-
конане, незважаючи на немислимі труднощі. 

Іноді в Україні мають місце випадки, коли під виглядом 
виконання рішення суду про стягнення невеликої суми 
звертається стягнення на всю квартиру і її продають за 
безцінь, але при цьому буває важко довести, що має місце 
зловживання державним виконавцем його посадовими 
повноваженнями. Але очевидність такої кваліфікації дій 
державних виконавців виявляється в тому, що такий ме-
тод "захоплення" квартир застосовується багаторазово і 
стає системою, а не винятком із правила. 

У сучасному виконавчому процесі України багато пи-
тань розглядаються лише фрагментарно, що позбавляє 
можливості державного виконавця діяти в межах чіткої і 
конкретної процедури. Звідси і ті об'єктивні проблеми, з 
якими стикаються державні виконавці. Зокрема, україн-
ський державний виконавець не має права навіть вста-
новити особу, коли йому відкриваються двері в квартиру, 
де повинні бути вчинені виконавчі дії. Такого права в 
нього немає відповідно до Закону України та на підставі 
ст. 63 Конституції України, так як боржник або інша особа 
можуть відмовитися давати показання або пояснення 
щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів. 

Тому процес звернення стягнення на майно боржни-
ка вимагає кардинального перегляду правовідносин, а 
також більшої чіткості в процедурних питаннях, оскільки 
державні виконавці не повинні діяти за аналогією, а їх 
діяльність повинна підкорятися принципу законності.     

Стимулом для боржника може бути не право визна-
чення майна, на яке може бути звернено стягнення в 
першу чергу, а спроба зберегти у власності дорогі для 
нього речі. Зокрема, для пошуків банківських рахунків і 
грошових коштів необхідний час, так як вони можуть 
перебувати за кордоном, тому черговість звернення 
стягнення на майно боржника (загальні правила), пе-
редбачена Законом, може негативно вплинути на вико-
навче провадження. Звідси, для спрощення стягнення 
державним виконавцям потрібно дати право накладати 
арешт на те майно, відомості про яке раніше надійдуть 

до нього, але звертати стягнення у визначеній законом 
послідовності. Наприклад, до державного виконавця 
прийшли відомості від стягувача про наявність у борж-
ника дорогого автомобіля. Державний виконавець по-
винен накласти арешт на нього, але цей автомобіль 
необхідний боржникові, тому останній сам сприятиме 
державному виконавцю у наданні відомостей про інше, 
крім автомобіля цінне майно, на яке можна звернути 
стягнення у першу чергу. 

Не дуже раціональною здається і схема, коли про-
понується вилучати з банківського рахунку хоча б якісь 
кошти, виходячи з черговості стягнення передбаченої у 
ч. 2 ст. 52 Закону України "Про виконавче проваджен-
ня", а потім чекати, коли на цей рахунок надійдуть нові 
кошти. В Україні згідно зі ст. 529 Цивільного кодексу 
кредитор має право не приймати виконання зобов'я-
зання частинами, тому питання про часткове погашен-
ня боргу повинно і може розглядатися лише через при-
зму мирової угоди. Коли у виконавця є відомості про 
коштовне майно боржника, вартість якого є достатньою 
для погашення всієї заборгованості, а коштів на банків-
ському рахунку мало, то стягувати спочатку готівку ви-
дається недоцільним. Наприклад, борг становить 
50 тисяч доларів, на рахунку 5 тисяч грн., а у боржника є 
однокімнатна квартира, яку він отримав у спадок і в ній 
не проживає, так як забезпечений житлом. Цей приклад 
також свідчить про нечіткість законодавчої регламентації 
черговості звернення стягнення на майно боржника. 

Тому звернення стягнення на майно боржника має 
бути кардинально переглянуте з урахуванням необхід-
ності його спрощення та раціональності. 

Слід зазначити, що виконавче провадження в Украї-
ні тривалий час перебувало в "тіні" цивільного процесу, 
тому сьогодні, необхідно вирішувати питання про сут-
ність і зміст звернення стягнення на майно боржника, 
його різних видах, передумовах звернення стягнення 
саме на майно боржника, процедурі виконавчого про-
вадження на глибокому теоретичному рівні. У цьому 
зв'язку виправданими і необхідними є спроби російсь-
ких вчених створити Виконавчий кодекс РФ, який буде 
тим стрижнем, навколо якого повинні системно нарос-
тати норми права, що визначають процедури виконав-
чого провадження. 
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У проекті Закону України "Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України (щодо функціонування 
платіжних систем та розвитку безготівкових розрахун-
ків)" № 10656, зареєстрованому у Верховній Раді Украї-
ни 21 червня 2012 р., пропонувалось викласти ч. 1 
ст. 200 Кримінального кодексу України 2001р. (далі – 
КК) у новій редакції й передбачити відповідальність у 
тому числі за неправомірний випуск й використання 
електронних грошей. Криміналізація цих дій пояснюва-
лась необхідністю забезпечення безпеки та ефективно-
сті платіжних систем для функціонування фінансової 
системи країни в цілому. Адже вважалось, що через 
окремі платіжні системи проходять значні грошові пото-
ки і такі системи виступають основним каналом поши-
рення ризиків на вітчизняні й міжнародні фінансові сис-
теми та ринки [1]. Зазначені пропозиції змінити редак-
цію ч. 1 ст. 200 КК знайшли відображення у прийнятому 
18 вересня 2012 р. Законі України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо функціону-
вання платіжних систем та розвитку безготівкових роз-
рахунків" [2], після набрання чинності якого на правоза-
стосовчому рівні виникла ціла низка проблем стосовно 
визначення ознак електронних грошей, що обумовлю-
ють кваліфікацію вчиненого за ч. 1 або ч. 2 ст. 200 КК, а 
саме: правова природа електронних грошей, специфіч-
ні характеристики цього засобу платежу, особливості 
його випуску та використанні.  

Актуальності ці питання набули у зв'язку з тим, що в 
результаті сучасного розвитку високих технологій, по-
в'язаних з використанням можливостей всесвітньої ме-
режі інтернет, для задоволення інтересів учасників рин-
кових відносин створено системи інтернет-розрахунків, 
які забезпечують можливість еквівалентного обміну 
товарами, послугами та роботами між суб'єктами гос-
подарювання, як за допомогою правочинів купівлі-
продажу, що забезпечуються так званими "електронни-
ми грошима", так і за допомогою здійснення інших пра-
вочинів, забезпечення яких відбувається без викорис-
тання електронних грошей. Однак, як у першому, так і в 
другому випадку, еквівалентний обмін в межах право-
чинів відображається за допомогою електронних техні-
чних засобів у віртуальному просторі. У зв'язку з цим 
однозначного вирішення потребує питання про те, чи 
можуть бути дії у формі фіксації операції еквівалентно-
го обміну майном, за допомогою технічних засобів еле-
ктронних систем інтернет-розрахунків, оцінені як випуск 
і використання електронних грошей, і, відповідно, за 
умови порушення порядку вчинення таких дій, чи мо-
жуть вони відповідати змісту такої форми об'єктивної 
сторони складу злочину, передбаченого в ч.1 ст.200 КК 
України, як "неправомірний випуск та використання 
електронних грошей"? 

Відповідей на це й подібні йому питання у сучасній 
кримінально-правовій літературі немає. У підручниках і 
науково-практичних коментарях автори при визначенні 
поняття електронних грошей обмежуються відтворен-

ням їх поняття, закріпленого в законодавстві України [3; 
4]. Тому метою даної статті є з'ясування можливості ви-
знання електронними грошима, як предметом злочину, 
передбаченого ст. 200 КК, будь-яких умовних величин, які 
використовуються в існуючих системах інтернет-
розрахунків. Зокрема, в тих системах інтернет-
розрахунків, де в якості об'єкта майнових прав при розра-
хунках використовуються права вимоги (далі – Система).  

Формулювання відповіді на це питання потребує 
правового аналізу норм чинного законодавства України 
з метою визначення змісту декількох правових явищ, 
що позначаються поняттями "електронні гроші", "випуск 
електронних грошей", "використання електронних гро-
шей" та співставлення їх змісту зі змістом понять, що 
позначають певні умовні величин, які використовуються 
як показники проведення розрахунку в певній системі 
інтернет-розрахунків для обліку прав вимоги. 

1. Поняття "електронні гроші". У п. 15.1 ст. 15 За-
кону України "Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні" від 5 квітня 2001 р. [5] поняття електронних 
грошей охоплює одиниці вартості, які зберігаються на 
електронному пристрої, приймаються як засіб платежу 
іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошо-
вим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готів-
ковій або безготівковій формі. Дещо вужче поняття еле-
ктронних грошей наводиться у п. 1.3 Положення про 
електронні гроші в Україні, затвердженого постановою 
Правління Національного банку України від 4 листопа-
да 2010 р. № 481 [6], й охоплює одиниці вартості, які 
зберігаються на електронному пристрої, приймаються 
як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є гро-
шовим зобов'язанням емітента.  

Таким чином, тлумачення цих нормативних визна-
чень дозволяє виділити наступні змістовні ознаки елект-
ронних грошей: а) за своєю правовою природою елект-
ронні гроші становлять собою грошове зобов'язання пе-
вної особи, що здійснює їх випуск, тобто є зобов'язанням 
боржника сплатити кредитору певну грошову суму відпо-
відно до цивільно-правового правочину (договору) та на 
певних підставах, передбачених законодавством України 
(про поняття грошових зобов'язань див. ст. 1 Закону 
України "Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 р. в 
редакції від 22 грудня 2011 р.) [7]; б) їх матеріальним 
виразом є одиниця вартості, яка зберігається на елект-
ронному пристрої у формі певного технічного символу; 
в) електронні гроші приймаються як засоби платежу. 

На відміну від електронних грошей, умовні величи-
ни, які використовуються у системах інтернет-
розрахунків, є універсальними символами (знаками) у 
цифровому вигляді, які своїм призначенням мають ли-
ше обрахування (облік) кількості (об'єму) майнових 
прав. У свою чергу змістовні ознаки таких умовних ве-
личин можна визначити наступним чином: а) ці знаки 
становлять собою символи, що використовуються лише 
як технічні засоби позначення в межах системи інтер-
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нет-розрахунків об'єму належних учаснику системи 
прав вимоги; б) матеріальним (зовнішнім, об'єктивізо-
ваним) виразом цих величин є математична одиниця 
кількості, що має цифровий вигляд й фіксується в елек-
тронному вигляді технічними засобами системи інтер-
нет-розрахунків та відображається цими засобами для 
візуального сприйняття учасниками Системи; в) умовні 
величини приймаються учасниками системи інтернет-
розрахунків як позначення майна у формі прав вимоги, 
яке передається одним учасником системи іншому в 
обмін на певне майно. 

Отже, умовні величини не можуть розглядатись як такі, 
що становлять собою певні грошові зобов'язання, оскільки 
грошові зобов'язання позначають конкретну суму грошо-
вих коштів, яку зобов'язаний сплатити боржник, у той час, 
як умовні величини становлять собою лише умовне по-
значення технічного характеру, яке відображає математи-
чну кількість прав вимоги, які в майбутньому власник цих 
прав вимоги може продати за певну ціну іншій особі, і ли-
ше внаслідок такого продажу прав вимоги отримати кошти 
в готівковій чи безготівковій формах. Як наслідок грошове 
зобов'язання виникає після реалізації прав вимоги, й ви-
никає в особи, яка в межах системи інтернет-розрахунків 
виконує роль учасника системи, який попередньо зобов'я-
зувався придбати права вимоги в інших учасників системи 
інтернет-розрахунків і сплати їх вартість в коштах, як пра-
вило, безготівкових. 

У зв'язку з таким розумінням сутності умовних вели-
чин, що використовуються у системі інтернет-розра-
хунків для обліку прав вимоги, окремого вирішення по-
требують питання про те, чи відповідають юридичні 
функції таких величин юридичним функціям електро-
нних грошей, що випливають із положень чинного регу-
лятивного законодавства України? 

Відповідно до наведеного вище визначення поняття 
електронних грошей, що міститься в законодавстві 
України, функції електронних грошей можна охаракте-
ризувати як: а) їх використання як засобу збереження й 
накопичення, що підтверджується тлумаченням змісту 
формулювання "зберігаються на електронному при-
строї"; б) використання електронних грошей як засобів 
платежу, що відображається у формулюванні "прийма-
ються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка 
їх випускає"; в) використання електронних грошей в 
якості одиниці вартості (ціни) (про таку одиницю варто-
сті вказується у понятійному звороті "одиниці вартості, 
які … є грошовим зобов'язанням … особи, що викону-
ється в готівковій чи безготівковій формі"). 

Натомість функціональне призначення умовних вели-
чин в системі інтернет-розрахунків можна описати так: 

а) умовні величини є лише одиницями обліку (облі-
ковування) прав вимоги, якими володіє певний учасник 
системи й, на відміну від електронних грошей, не вико-
ристовуються як засоби збереження і накопичення, 
оскільки вони не становлять собою безпосередній екві-
валент певної суми грошових коштів у готівковій чи без-
готівковій формах. Наприклад, в договорі відступлення 
прав, що укладаються учасниками системи інтернет-
розрахунків для придбання прав вимоги, сторони мо-
жуть визначати вартість прав вимоги, яка може пере-
вищувати їх номінальну вартість. У зв'язку з цим число-
ве (математичне) значення суми грошових коштів, яке 
відображає вартість прав вимоги, не співпадатиме з 
числовим (математичним) значенням, що виражає кіль-
кість прав вимоги. Проте у випадку з електронним гро-
шима числове значення кількості електронних грошей 
має дорівнювати числовому значенню суми грошових 
коштів у готівковій чи безготівковій формах, оскільки в 
абз. 2 п. 15.3 ст. 15 Закону "Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні" зазначається, що "банк має 
право випускати електронні гроші на суму, яка не пере-
вищує суму отриманих ним грошових коштів". 

б) усередині системи інтернет-розрахунків умовні 
величини не використовуються як засоби платежу, 
оскільки її учасники в розрахунках між собою здійсню-
ють не купівлю-продаж прав вимоги, а їх обмін на това-
ри, роботи чи послуги. Тому, виходячи з певної кількості 
одиниць вартості боргу стосовно якого відступлені пра-
ва вимоги, в системі інтернет-розрахунків позначається 
мережева вартість умовних величин, яка відображаєть-
ся в цифровому значенні кількістю умовних величин. 

в) умовні величини в системі інтернет-розрахунків 
не призначені для позначення ними вартості (ціни) 
прав вимоги, оскільки є лише одиницею обліку зазна-
чених прав. Здійснення учасниками Системи певних 
транзакцій з використанням умовних величин побудо-
вано на основі переказу таких умовних величин, а не 
перерахунку одиниці вартості, що використовується для 
виконання обов'язку певною стороною щодо погашення 
грошового зобов'язання. 

Таким чином, умовні величини усередині системи 
інтернет-розрахунків, на відміну від електронних гро-
шей, не мають самостійної економічної цінності. Таку 
цінність мають позначені умовними величинами права 
вимоги, що й дозволяє використовувати їх як еквівале-
нту при операціях обміну. 

Наведеному розумінню поняття електронних грошей 
та умовних величин відповідає й сам порядок їх випуску 
та використання. Зокрема, в п.15.1 ст.15 Закону "Про 
платіжні системи та переказ коштів в Україні" вказуєть-
ся, що випуск електронних грошей може здійснювати 
виключно банк. Банк, що здійснює випуск електронних 
грошей, бере на себе зобов'язання з їх погашення. Ви-
пуск електронних грошей здійснюється шляхом їх на-
дання користувачам або комерційним агентам в обмін 
на готівкові або безготівкові кошти. Банк, що здійснює 
випуск електронних грошей, зобов'язаний погашати 
випущені ним електронні гроші на вимогу користувача. 
Користувачем електронних грошей може бути суб'єкт 
господарювання або фізична особа. Користувач – су-
б'єкт господарювання має право використовувати елек-
тронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт та 
послуг, а користувач – фізична особа – використовува-
ти електронні гроші для здійснення оплати товарів, ро-
біт та послуг і переказувати електронні гроші іншим 
користувачам – фізичним особам. 

Суб'єкт господарювання, який приймає електронні 
гроші як оплату платежу за товари, роботи, послуги, 
має право використовувати отримані електронні гроші 
виключно для обміну на безготівкові кошти або повер-
тати їх користувачам у разі повернення ними відповідно 
до Закону України "Про захист прав споживачів" това-
рів, придбаних за електронні гроші. 

Згідно зі ст. 3 Закону України "Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні" кошти в Україні існують у 
готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготів-
ковій формі (формі записів на рахунках у банках) (п.3.1), 
а грошові кошти випускаються у формі банкнот і монет, 
що мають зазначену на них номінальну вартість (п.3.2). 

Отже, враховуючи самостійну економічну цінність 
електронних грошей, під їх випуском необхідно розуміти 
лише зміну форми виразу коштів з готівкових чи безго-
тівкових на відповідні одиниці вартості в електронному 
вигляді, що зберігаються на електронному пристрої, і 
навпаки, при погашенні змінюється форма вказаних 
одиниць вартості з електронної форми на готівкову чи 
безготівкову форми, з розрахунку один до одного. Під-
твердженням тому є п. 2.3 названого вище Положення 
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про електронні гроші в Україні, у якому зазначається, 
що електронні гроші вважаються випущеними з часу їх 
завантаження емітентом або оператором на електро-
нний пристрій, що перебуває в розпорядженні користу-
вача або агента.  

2. Випуск умовних величин. Умовні величини як 
технічні засоби обліку прав вимоги створюються в самій 
системи інтернет-розрахунків. Технічно ці дії здійсню-
ються електронними засобами системи інтернет-
розрахунків (так званим оператором, який здійснює 
забезпечення відображення умовних величин на рекві-
зитах учасника системи інтернет-розрахунків, а також 
створення спеціальних реквізитів учасників системи 
інтернет-розрахунків, що, як правило, називаються "га-
манцями"). Таким чином, можливість випуску умовних 
величин визначається фактом виникнення права вимо-
ги як об'єкта майнових прав, що позначається в систе-
ми інтернет-розрахунків за допомогою таких умовних 
величин. Для цього один із учасників системи інтернет-
розрахунків в якості еквіваленту товарів, робіт чи послуг 
вводить в системи інтернет-розрахунків належні йому 
права вимоги на повернення коштів, що перебувають 
на депозитному рахунку, позначаючи їх за допомогою 
умовних величин системи інтернет-розрахунків. Проте, 
на відміну від випуску електронних грошей, при випуску 
умовних величин не створюється певна форма існування 
коштів, як їх безпосередній еквівалент, який вводиться в 
платіжну систему. Тому випуск умовних величин усере-
дині Системи становить собою своєрідне технічне офо-
рмлення факту здійснення купівлі-продажу прав вимоги, 
які в подальшому можуть бути знову продані за кошти, у 
той час як у разі випуску електронних грошей відбува-
ється лише безпосередній обмін одиниць вартості на 
кошти в готівковій чи безготівковій формах. 

3. Використання умовних величин здійснюється 
усередині системи інтернет-розрахунків для обліку прав 
вимоги на спеціальних реквізитах (гаманцях) учасників 
системи інтернет-розрахунків які придбали права вимоги. 
Цей факт, у свою чергу, може відображуватись у змісті 
договорів відступлення прав, який (зміст) передбачає 
придбання прав вимоги. Таке придбання ініціюється уча-
сником системи інтернет-розрахунків відповідно до по-
передньої електронної заявки, здійсненої за спеціально 
визначеною процедурою системи інтернет-розрахунків. 

Відступлення прав вимоги учаснику системи інтер-
нет-розрахунків оформлюється укладанням з ним дого-
вору відступлення прав. При цьому учасник системи 
здійснює оплату вартості прав вимоги, що йому відсту-
паються на банківський рахунок учасника системи ін-
тернет-розрахунків, який відступає права вимоги. Мо-
ментом же переходу прав вимоги від одного учасника 
системи інтернет-розрахунків до іншого вважається 
момент надходження коштів у розмірі, який відповідає 
сумі вартості прав вимоги, що відступаються, на банків-
ський рахунок учасника системи інтернет-розрахунків, 
який відступає права вимоги. 

Зазначений продаж прав вимоги здійснюється на 
підставі ст. 512 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 
України), яка передбачає, що "кредитор у зобов'язанні 
може бути замінений іншою особою внаслідок передан-
ня ним своїх прав іншій особі за правочином (відступ-
лення права вимоги)". Крім цього, мають враховуватись 
положення ч.3 ст.656 ЦК України про те, що "предме-
том договору купівлі-продажу може бути право вимоги, 
якщо вимога не має особистого характеру. До договору 
купівлі-продажу права вимоги застосовуються поло-
ження про відступлення права вимоги, якщо інше не 
встановлено договором або законом". 

Таким чином, еквівалентом вартості товарів, робіт, 
послуг, який має власну економічну цінність і викорис-
товується для розрахунків у системі інтернет-
розрахунків, виступають права вимоги, а технічним спо-
собом їх (прав вимоги) обліку виступають умовні вели-
чини, які передаються між реквізитами окремих учасни-
ків системи інтернет-розрахунків і посвідчують факти 
укладення договорів міни між цими учасниками. Тому 
учасниками системи інтернет-розрахунків за допомогою 
її функціональних можливостей здійснюються не пра-
вочини купівлі-продажу за електронні гроші, а обмін 
майном: права вимоги на товари, роботи, послуги (адже 
згідно з ч.1 ст.190 ЦК України "майном як особливим 
об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а 
також майнові права та обов'язки"). 

Натомість при використанні електронних грошей 
відбувається купівля майна, оскільки у п.15.1 ст.15 За-
кону "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" 
та п.1.3. Положення про електронні гроші в Україні, пе-
редбачено, що електронні гроші приймаються як засіб 
платежу. Тобто ці одиниці вартості, самі по собі, забез-
печують погашення різноманітних боргових зобов'язань 
між суб'єктами економічних відносин. 

З урахуванням цього порядок погашення електро-
нних грошей передбачає обмін електронних грошей на 
кошти в готівковій чи безготівковій формі, тобто зміню-
ється лише існування виразу коштів. Проте усередині 
системи інтернет-розрахунків її учасник, який бажає 
отримати кошти за проданий товар, роботи чи послуги, 
має продати належні йому права вимоги іншому учас-
нику системи інтернет-розрахунків, який з самого поча-
тку зобов'язувався придбавати права вимоги, дотриму-
ючись процедури, закладеної в алгоритм функціону-
вання всієї системи інтернет-розрахунків. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна зро-
бити наступні висновки. 

По-перше, умовні величини, які використовуються в 
системах інтернет-розрахунків, не мають ознак елект-
ронних грошей, що передбачені в п.15.1 ст.15 Закону 
"Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та 
п.1.3. Положення про електронні гроші в Україні, за-
твердженого постановою Правління Національного ба-
нку України від 4 листопада 2010 р. № 481. Подібним (у 
технічному розумінні) є лише спосіб технічної фіксації і 
відображення умовних величин усередині системи ін-
тернет-розрахунків та електронних грошей, як одиниць 
вартості у певній платіжній системі, –використання спе-
ціальних технічних засобів в електронному вигляді у 
формі певних символів. 

По-друге, умовні величини та електронні гроші ма-
ють різну правову природу (сутність), що підтверджу-
ється різними порядками їх випуску, використання та 
погашення. 

По-третє, дії у формі випуску та використання умов-
них величин усередині системи інтернет-розрахунків не 
можуть бути визнані формою об'єктивної сторони скла-
ду злочину, передбаченого в ч.1 ст.200 КК України, а 
саме: "неправомірний випуск та використання електро-
нних грошей". 
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Процес здійснення реформ у всіх сферах суспільно-
го і державного життя, розпочатий нині в Україні, немо-
жливий без істотного переосмислення історичного до-
свіду наукового розуміння та практичного застосування 
юридичної техніки. Окремі історико-правові аспекти 
становлення юридичної техніки в Україні висвітлено у 
працях сучасних українських науковців: О. Й. Вовка,  
А. Ю. Іванової, П. О. Нюхіної, А. П. Ткача, І. Б. Усенка та 
ін. Втім, зважаючи на вагоме історичне значення уні-
версалів гетьманів Війська Запорозького (середина 
XVII ст. – кінець XVIII ст.), вони потребують подальшого 
дослідження з точки зору застосування для їх створен-
ня юридичної техніки.  

Складність досліджуваної у цій роботі проблематики 
посилюється ще й тим, що різновекторний вплив на ста-
новлення юридичної техніки в Україні здійснили візантій-
ське, римське, радянське, західноєвропейське право. 
Втім основне значення мав власне український досвід. 
Серед основних традиційних поглядів нашого народу, які 
вплинули на сучасний стан юридичної техніки в Україні, 
можна виокремити самоврядні традиції, ідеї національ-
ної свободи та побудови національної держави, поєд-
нання індивідуальних цінностей з колективістськими за-
садами, перевагу приватноправового принципу над пуб-
лічно-правовим. Негативно на становленні юридичної 
техніки позначилися прояви правового нігілізму.  

Актуальність цього дослідження зумовлена необхід-
ністю подальшого з'ясування еволюції правил і засобів 
юридичної техніки, поглиблення наукових уявлень з 
історії юридичної техніки. 

Метою цієї роботи є характеристика універсалів ге-
тьманів Війська Запорозького (середина XVII ст. – кі-
нець XVIII ст.) в аспекті застосування для їх створення 
юридичної техніки. 

Універсали гетьманів, як джерела права, за юриди-
чною силою і значенням у суспільно-політичному житті 
можна прирівняти до законів. Серед них важливе місце 
займали універсали Б. Хмельницького – гетьмана Вій-
ська Запорозького. 

Універсали гетьмана Війська Запорозького 
Б. Хмельницького, як правило, включали такі структурні 
елементи: вказівку на ім'я та прізвище зазначеної особи 
та його титул – "гетьман з Військом його царської вели-
чності Запорозьким" [1, с. 219-220]; звернення до адре-
сатів актів; інформацію про вид зазначеного акта – уні-
версал; розподіл текстів актів на частини у формі абза-
ців (проте термін "абзац" не вживався); далі – правові 
нормативи, наслідки недотримання нормативних при-
писів; вказівку про місце та дату прийняття актів; підпис 
Б. Хмельницького, в окремих випадках – прізвище пи-
саря. Зустрічаємо багато фактів, коли на зворотній сто-
роні паперу, на якому написаний документ, фіксується 
інформація про особу, яка його видала – це гетьман 
Б. Хмельницький та дата видання акта чи, в інших ви-
падках, окрім визначення особи, яка видала цей акт, та 
кола осіб, яким він адресований, міститься лаконічний 
виклад суті справи (фактично предмет правового регу-
лювання універсалу). 

Логічна структура універсалів гетьмана Війська За-
порозького Б. Хмельницького, яка розкриває їх зміст, 
характеризується такими ознаками.  
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По-перше, як правило, на початку тексту міститься 
інформація про особу, яка видала універсал, після цього 
– інформація про адресатів правових норм, коло яких 
переважною більшістю не є вичерпним – "повідомляємо 
цим нашим універсалом кожного, кому треба про це зна-
ти, а саме панів полковників,... і всіх, кому тільки буде 
показано цей наш універсал" [2, с. 221-222] чи панам 
полковникам, сотникам, міщанам тієї чи тієї місцевості та 
ін. Заслуговує на увагу прагнення нормотворця викласти 
у текстах багатьох універсалів мотивацію, обґрунтування 
необхідності їх прийняття: "Універсал Богдана Хмельни-
цького про заборону виробляти і продавати горілку в 
Києві, оскільки це шкодить міщанам та військовій скарб-
ниці" від 17.01.1654 р. [3, с. 140-141] тощо.  

По-друге, конкретні правові норми, зміст яких, з по-
гляду на коло тих відносин, які вони врегульовували, 
свідчить про наявність як таких, які містили норми пуб-
лічно-правового, так і приватноправового характеру, а 
саме: універсали у міжнародно-правовій сфері, про 
підтвердження правового стану, про покарання, про 
захист, про заборону та інші.  

У більшості випадків універсали були присвячені 
врегулюванню питань в окремих, вузьких сферах суспі-
льних відносин і одночасно містили норми матеріально-
го і процесуального права. Вони часто мали локальний 
характер. Багато універсалів одночасно містили як за-
гальні правила поведінки, так і були спрямовані на ви-
рішення конкретних питань [4, с. 145-146]. Юридичні 
конструкції, які використовувалися для створення уні-
версалів, були недосконалими. Так, хоча досить широ-
ко застосовувалися при формулюванні правил поведін-
ки такі інститути права, як оренда, володіння, користу-
вання, купівля-продаж, не було ще чіткої різниці між 
правом володіння і правом користування. В універсалах 
широко використовувався казуїстичний, а також абст-
рактний способи формулювання норм права. Перева-
жав прямий спосіб викладу норм права. У зазначених 
актах було закріплено не лише багато заборонних та 
зобов'язуючих, а й чимало уповноважуючих норм. Пе-
реважно зміст універсалів був викладений стисло, про-
те недостатньо конкретизовано. Втім загалом універса-
ли характеризувалися наявністю логічного зв'язку між 
закріпленими в них правовими нормативами, який ґрун-
тувався на їх певній змістовній спрямованості.  

Здебільшого ступінь врегулювання тих відносин, 
яким присвячений той чи той акт, був неповним. Так, 
серед універсалів трапляються окремі акти, які містили 
положення про визначення посадових осіб, за якими 
закріплювалося право чи на яких покладався обов'язок 
здійснити певні заходи з їх реалізації, що можна оцінити 
як позитивний приклад. Проте компетенція зазначених 
осіб була закріплена занадто загально, процедура реа-
лізації цих прав і обов'язків практично не була врегу-
льована, відповідальність часто не передбачалася за 
невиконання чи неналежне виконання обов'язків цими 
суб'єктами чи була сформульована недосконало. Про 
це свідчить зміст універсалу Б. Хмельницького про за-
хист маєтностей Євксентія Жеребила від 22.05.1654 р. 
[5, с. 144-145], за яким до компетенції київського полко-
вника входили повноваження з покарання осіб, які мог-
ли завдати шкоди маєтку зазначеної особи, але проце-
дура втілення у життя цих приписів не була конкретизо-
вана, не була визначена відповідальність цієї посадової 
особи. Зустрічаємо також універсали, в яких визначена, 
хоча вкрай нечітко і загально, відповідальність за пору-
шення нормативних приписів: універсал Б. Хмельниць-
кого про підтвердження прав Прилуцького Густинського 
Троїцького монастиря на володіння від 15.05.1655 р., в 
якому зазначається, що у разі незастосування покаран-

ня до порушників приписів зазначеного універсалу сам 
полковник, як і кожен, хто його порушить, зазнає "суво-
рого" покарання [6, с. 165-166] та інші акти. Засобами 
юридичної техніки, які на практиці часто використову-
валися для створення універсалів, були перерахування 
та відсилки. Зокрема, зустрічаємо відсилки до приписів 
"давніх звичаїв" [7, с. 151]. Часто мають місце звернен-
ня до Бога. Термінологія універсалів здебільшого була 
недостатньо єдиною та стереотипною. Стиль актів не 
був офіційним. Як стверджує П. Нюхіна, "в універсалах, за 
винятком певної чисельно невеликої групи слів, властивих 
для юридичної мови, в основному використовуються як 
спеціальні терміни загальновживані слова" [8, с. 11]. 

По-третє, щодо юридичних механізмів гарантування 
виконання правових норм, то вони чи були сформульо-
вані вкрай недосконало, чи взагалі не були закріплені в 
універсалах. Так, в Універсалі Б. Хмельницького про 
заборону чинити будь-які утиски і кривди ніжинським 
міщанам від 09.01.1656 р. здійснена досить невдала 
спроба забезпечити виконання цього універсалу: озна-
ки об'єктивної сторони злочину визначені нечітко [9, 
с. 177-178]. Те саме стосується і визначення санкцій: в 
Універсалі Б. Хмельницького про охорону земель Гадяць-
кого монастиря від 18.04.1656 р. вказується лише про мо-
жливість суворого покарання порушників приписів цього 
акта [10, с. 185], в Універсалі Б. Хмельницького "Про забо-
рону козакам робити шкоду в лісах Київського Михайлівсь-
кого Золотоверхого монастиря" від 12.11.1649 р. перед-
бачалася відповідальність сотника відповідно до суво-
рості військової [11, с. 94-95]. Виходячи із змісту універ-
салів, можна зробити висновок про відповідальність 
саме за винуваті діяння правопорушників, які завдали 
шкоди. Санкції закріплювалися жорстокі: кара "на гор-
ло", на смерть, застосування шибениці тощо.  

Правотворець не приділяв достатньої уваги питан-
ням викладу норм, які б регламентували процедуру 
реалізації універсалів. Якщо правила поведінки, які вре-
гульовують лише окремі аспекти процедури реалізації 
актів і були закріплені у них, то вони містилися у одних і 
тих самих актах, що і матеріальні норми. Втім, як пра-
вило, питання процедури реалізації універсалів були 
врегульовані неповно. Так, в Універсалі гетьмана 
Б. Хмельницького про підтвердження прав Прилуцького 
Густинського Троїцького монастиря на володіння від 
15.05.1655 р. вказується лише про необхідність кожно-
му полковнику чи "наказному" карати правопорушників 
[6, с. 165-166]. Зазначені недоліки характерні практично 
для всіх універсалів. Суттєвим недоліком багатьох уні-
версалів є чи неналежне закріплення, чи навіть взагалі 
відсутність закріплення у них механізмів гарантування 
виконання правових норм.  

Гетьман Б. Хмельницький видавав також велику кіль-
кість універсалів індивідуального характеру, тобто приві-
леїв, особливо це стосується актів з питань жалування 
певних прав та майна конкретним особам, проїзду, при-
значення, заборони чинити кривди та ін. Зазначені уні-
версали, як правило, не завжди відрізнялися від універ-
салів нормативного характеру за способами оформлен-
ня: хоча вони були спрямовані на вирішення конкретного 
питання, в цих актах містилися звернення гетьмана чи до 
всіх суб'єктів, чи до конкретних адресатів цих актів [12, 
с. 207]. Загалом, не було чіткої різниці між універсалами 
індивідуального та нормативного характеру.  

Цікавим є видання універсалу 22.07.1655 р. дружи-
ною Б. Хмельницького – Ганною, який за структурою, 
логічною побудовою, змістом, мовою та іншими рисами 
був подібним до універсалів її чоловіка [13, с. 269-270]. 
Універсали інших гетьманів, у тому числі І. Виговського, 
І. Брюховецького, І. Самойловича, І. Мазепи та інших, в 
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основному, були подібними за тими засобами і прави-
лами юридичної техніки, які використовувалися для 
створення універсалів гетьманом Б. Хмельницьким. 
Особливе місце серед джерел українського права в 
кінці ХVІІ ст. займали універсали гетьманів про наділ 
землі "на службу", в яких вирішувалися питання про 
надання земель певним суб'єктам [14, с. 367] – класичні 
західноєвропейські бенефіції. 

Серед актів, які видавали гетьмани, крім універса-
лів, були також акти, які можна охарактеризувати як 
підзаконні: інструкції, ордери, заяви, листи, декрети, 
накази та інші, які відрізнялися від універсалів за пра-
вилами і засобами юридичної техніки, що були викори-
стані при їх укладенні. Вибір форми того чи того акта 
великою мірою залежав чи від того органу, який його 
видавав, чи від тих осіб, які зверталися за вирішенням 
певного питання, а також від тих питань, які потрібно 
було вирішити. Так, інструкції гетьманів, як правило, 
викладалися у довільній формі і містили на початку 
текстів певні вступи інформаційного характеру, а потім 
викладалися конкретні приписи (часто у формі прохан-
ня) з приводу здійснення тих чи тих дій окремими осо-
бами чи державними органами: "Інструкція Богдана 
Хмельницького послам Запорозького Війська на вар-
шавський сейм" (кінець листопада 1649 р.) [15, с. 95-98] 
та ін. Ордери, які видавали гетьмани, були спрямовані 
на вирішення конкретних питань у певній сфері суспі-
льного життя: про здійснення у Генеральному та інших 
судах правосуддя за "малоросійськими правами" ("Ор-
дер Гетьмана Кирила Розумовського 16 квітня 1751 про 
заборону вживати на Лівобережній Україні "Суд по фо-
рмі", а судити по "Малоросійським правам") [16, с. 80] 
та ін. Гетьмани видавали накази, як правило, індивіду-
ального характеру, серед яких зустрічаємо такі, в яких 
нерідко врегульовувалися відносини, подібні до універ-
салів: міжнародно-правового характеру, про покарання, 
заборону здійснювати певні дії, призначення на посаду, 
підтвердження правового стану тощо. Також гетьмани 
видавали накази, які одночасно були спрямовані як на 
вирішення певного питання, так і містили правила по-
ведінки загального характеру: "Наказ Богдана Хмель-
ницького ковалинським і дівичлинським козакам давати 
Київському Пустинному Микільському монастиреві де-
сятину, покотельщину та очкове" [17, с. 127] тощо. За 
формою виразу ці накази суттєво відрізнялися від уні-
версалів: вони містили не звернення гетьмана до всіх 
суб'єктів права, які мали його знати, а стосувалися пев-
ного кола осіб чи конкретних осіб. 

Отже, приходимо до таких висновків. Універсали ге-
тьманів Війська Запорозького, як джерела права, за 
юридичною силою і значенням у суспільно-політичному 
житті можна прирівняти до законів. У більшості випадків 
універсали були присвячені врегулюванню питань в 
окремих, досить вузьких сферах суспільних відносин і 
одночасно містили норми матеріального та процесуа-
льного права. Заслуговує на увагу прагнення нормот-
ворців викласти у текстах багатьох універсалів мотива-
цію, обґрунтування необхідності їх прийняття. Суттєвим 
недоліком універсалів була відсутність у їх складі зага-
льних положень. У переважній більшості зміст універ-
салів був викладений стисло, втім недостатньо конкре-
тизовано. Здебільшого ступінь врегулювання тих відно-
син, яким присвячений той чи той акт, був неповним. 
Правотворці не приділяли достатньої уваги питанням 
закріплення норм, які б регламентували процедуру реа-
лізації універсалів. Суттєвим недоліком багатьох універ-
салів є неналежне закріплення чи навіть взагалі відсут-

ність закріплення у них механізмів гарантування вико-
нання правових норм. Отже, дослідження становлення 
законодавчої техніки має сприяти недопущенню поми-
лок у її застосуванні і вдосконаленні у майбутньому.  
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Хто керує минулим, той керує майбутнім, хто керує сьогоднішнім, 
той керує минулим. 

           Джордж Оруелл 
 

Не викликає сумніву та обставина, що чимало заса-
дничих положень сучасної вітчизняної кримінально-
правової науки є результатом плідної праці багатьох 
поколінь вчених дореволюційного і радянського пері-
одів. Виконання повноцінного кримінально-правового 
дослідження у наш час неможливе без звернення до 
наукової думки, сформульованої у минулому. Інша річ, 
що ця думка може або підтримуватися, доповнюватися 
і розвиватися, або, навпаки, відкидатись, заперечува-
тись, критикуватись, що у будь-якому разі дозволяє 
вести мову про наступність науки кримінального права.  

Чому ж так важливо звертатись до ідей минулого? 
Адже життя суспільства постійно змінюється, з'являють-
ся нові задачі, виникають нові проблеми, які потребують 
вироблення сучасних підходів щодо їх вирішення. І кри-
мінально-правова наука не може залишатися осторонь 
цих процесів. Вивчення ідей попередників відіграє важ-
ливу роль у формуванні наукового підґрунтя для вирі-
шення правових проблем сьогодення, зокрема у науко-
во-дослідній, законотворчій і правозастосовній діяльнос-
ті, в обранні теоретично і практично значущих напрямів 
наукових розвідок. Минуле – досвід, без осмислення 
якого людство блукатиме у сутінках власних помилок та 
необачності, переживатиме кризи і врешті-решт занепад. 

Разом з тим сліпе, некритичне запозичення накопи-
ченого правового досвіду без урахування історичних 
передумов та обставин, за яких він формувався, позба-
влене сенсу. Виривання окремих теорій, поглядів, по-
зицій тощо з певного історичного контексту при здійс-
ненні сучасних правових досліджень не сприяє науко-
вості останніх, здатне призвести до хибних результатів.  

З огляду на сказане, дослідникам у сфері права зав-
жди будуть у нагоді якісні історико-правові дослідження, і 
кримінальне право у цьому аспекті – не виняток. Викладе-

не засвідчує своєчасність появи рецензованої праці1, ви-
дання якої не могло залишитись поза увагою фахівців із 
кримінального права, історії держави та права, всіх тих, 
хто цікавиться історією розвитку української науки.  

Автор книги – доктор юридичних наук, професор 
кафедри кримінального права та кримінології Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка 
Павло Сергійович Берзін – добре відомий серед науко-
вої спільноти своїми численними, цікавими і змістовни-
ми публікаціями, присвяченими висвітленню життєвого 
шляху і творчих здобутків представників вітчизняної 
кримінально-правової доктрини. Підготувавши за ре-
зультатами п'ятирічної праці друге видання своєї моно-
графії, яке утричі (!) перевищує обсяг її першого видан-
ня, П.С. Берзін не лише у черговий раз продемонстру-
вав такі якості справжнього вченого, як велика праце-
здатність, наполегливість і літературний хист, а і свідо-
мо уникнув кон'юнктури, нерідко притаманної сьогодні-
шнім науковим дослідженням у галузі юриспруденції, та 
зміг сказати вагоме слово про життєві перипетії і твор-
чий доробок тих, хто пішов у Вічність. Будемо називати 
речі своїми іменами: хоч автор позначає свою роботу як 
друге, доповнене і перероблене видання монографії, 
яка побачила світ у 2008 р.2, є всі підстави говорити про 
написання ним повністю нової книги. Визнає це і сам 
Павло Сергійович, коли пише, що "не певному етапі сво-
їх пошукових робіт я став чітко розуміти, що перше ви-
дання книги мною фактично переписане заново" (с. 27). 

Після ознайомлення з цією фундаментальною пра-
цею читача неодмінно охоплює почуття здивування від 

                                                           
1 Берзін П.С. Київська школа кримінального права (1834–
1960 роки): історико-правове дослідження. Монографія. – 2-ге 
вид., переробл. і доповн. – К.: "ВД "Дакор", 2013. – 1144 с. 
2 Берзін П.С. Київська школа кримінального права (1834–
1960 р.р.): історико-правове дослідження: Монографія. – К.: 
КНТ, 2008. – 436 с. 
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того, який великий пласт невідомого приховується за 
тими положеннями і постулатами, які вважаються звич-
ними, усталеними для тих, хто наразі вивчає, викладає 
чи застосовує кримінальне право. У своїй книзі автор 
ніби виводить із темряви відомих та не зовсім відомих 
носіїв кримінально-правової думки, становлення і роз-
виток якої так чи інакше були пов'язані зі стінами Київ-
ського університету з моменту його заснування (Імпе-
раторського університету Святого Володимира і Київсь-
кого державного університету ім. Т.Г. Шевченка), нада-
ючи їм нове життя у пам'яті нащадків. 

Будучи людиною самокритичною, П.С. Берзін за-
уважує, що за формальними ознаками його книга могла 
б бути названа і хрестоматією (с. 15). Справді, значне 
місце в історико-правовому дослідженні Павла Сергійо-
вича займає виклад вдало підібраних фрагментів най-
важливіших публікацій представників Київської школи 
кримінального права близько до тексту відповідних 
першоджерел і в органічному поєднанні з біографічни-
ми відомостями про конкретного дослідника і спогадами 
сучасників подій того чи іншого періоду. Книга букваль-
но насичена посиланнями на важкодоступні першодже-
рела, які не можуть не викликати особливого інтересу у 
сучасних дослідників із кримінального права. Тим біль-
ше, що ці публікації нерідко належать перу високоосві-
чених людей, які знали кілька іноземних мов, проходи-
ли тривалі стажування у провідних зарубіжних універ-
ситетах, впевнено орієнтувались у законодавстві і нау-
кових течіях інших країн. 

При цьому автор рецензованої праці свідомо уникає 
надмірного аналізу відповідних першоджерел, цілком 
справедливо зазначаючи, що оцінка кримінально-
правового доробку кожного з науковців, згаданих у кни-
зі, може стати об'єктом самостійного наукового дослі-
дження (с. 22). П.С. Берзін викладає унікальний матері-
ал, подає факти та описує хронологію подій так, щоб 
кожен читач зміг скласти власне уявлення про те, що 
називається Київською школою кримінального права.  

Для зручності сприйняття інформації автор вдаєть-
ся, зокрема, до прийому систематизації. Так, висвітлю-
ючи основні напрями кримінально-правових досліджень 
представників зазначеної школи, П.С. Берзін розподі-
лив ці дослідження за трьома напрямами залежно від 
особливостей пізнання правових явищ з точки зору 
констатації, класифікації і систематизації юридичних 
норм, правових інститутів, правопорядків – історичним 
(історико-порівняльним або історико-догматичним), 
класичним і соціологічним (с. 63–64). 

Чільне місце у монографії відводиться людям – нау-
ковцям, викладачам Київського університету, деяких ін-
ших навчальних закладів та науково-дослідних установ, 
які зробили свій внесок у формування та розвиток Київ-
ської школи кримінального права. Характеризуючи в дру-
гому (так би мовити, основному) розділі книги окремі пе-
рсоналії, П.С. Берзін не лише описує їх трудовий шлях та 
наукові досягнення, а і звертає значну увагу на їх біо-
графії, особисті якості, світогляд, переконання.  

Наприклад, у підрозділі, присвяченому О.Ф. Кістя-
ківському – людині, як пише автор, від чийого імені по-
чався новий відлік часу у розвитку юридичних наук, на-
водяться спогади про нього одного з його послідовників 
Л.С. Білогриць-Котляревського, після ознайомлення з 
якими стає відомо, що О.Ф. Кістяківський мав не лише 
видатні наукові заслуги, а і відзначився у публіцистич-
ній та громадській діяльності, був безкорисливою, гу-
манною, чесного та цільного складу переконань люди-
ною (с. 287). Інший представник школи Ю.П. Новицький, 
доля якого склалася трагічно, крім зайняття науково-
педагогічною роботою, обіймав посаду судового слідчо-

го однієї з дільниць Київської судової палати, а згодом 
виявив бажання служити Православній Церкві, що на 
початку 20-х років ХХ століття прирівнювалось до ско-
єння злочину (с. 661, 667– 668).  

Багато цікавого можна відшукати і в біографіях ін-
ших представників школи, дбайливо наведених 
П.С. Берзіним на сторінках свої книги. Складаючи воє-
дино образ кожної персоналії, автор провів копітку, без 
перебільшення, велетенську роботу, намагаючись не 
пропустити навіть дрібниці, виходячи з того, що саме з 
дрібниць складається цілісне уявлення про особистість. 
Прагнучи нікого не забути та зберегти для нащадків ту 
інформацію, яку ще можна відновити, Павло Сергійович 
згадує і тих діячів школи, про яких відомо лише їх прі-
звище і статус у Київському університеті (професорсь-
кий стипендіат юридичного факультету Смирнов, кан-
дидат на допущення до викладацької діяльності Зайцев 
(с. 101, 102–103) тощо). 

Гортаючи сторінки книги П.С. Берзіна, неодноразово 
ловили себе на думці про те, що у наших попередників 
можна повчитись, крім всього іншого, науковій принци-
повості і мистецтву ведення аргументованої полеміки. 
В цьому контексті взірцем для сучасних дослідників 
можуть слугувати, наприклад, критична оцінка, яку 
О.Ф. Кістяківський дав головній праці С.О. Богородсько-
го "Нарис історії кримінальних законодавств в Європі з 
початку XVIII століття" (с. 236–245), а також твору 
В.В. Сокольського "Про порушення монетних статутів", 
поданому на здобуття наукового ступеня доктора кри-
мінального права (с. 352–354). 

Другий та третій розділи монографії присвячені внес-
ку школи в діяльність київських науково-дослідних уста-
нов та громадських об'єднань. І тут так само в центрі 
уваги автора, для якого "юридична сторона" є другоряд-
ною, – люди зі своїми ідеями, переконаннями, долею. 

Пізнавальне значення рецензованої праці полягає і 
в тому, що вона дає читачеві уявлення про вищу освіту 
у досліджуваний період. Так, у першій главі другого 
розділу на основі чотирьох загальних статутів імпера-
торських російських університетів (1804 р., 1835 р., 
1863 р., 1884 р.) автор відстежує зміни, які стосувались 
статусу цих навчальних закладів, градації вчених сту-
пенів, вимог до кандидатів на отримання того чи іншого 
вченого ступеня.  

Трепетне ставлення до історії навчального закладу, 
в якому нині працює автор монографії, та велика повага 
до своїх попередників простежується на кожній сторінці 
рецензованої книги. Так, дослідник не лише називає 
кафедри Київського університету, на яких здійснювало-
ся викладання кримінального права, а і наводить їх 
персональний склад із зазначенням посади, вченого 
звання та періоду, протягом якого людина обіймала 
певну посаду (с. 79–82, 106–107). Працюючи з першо-
джерелами, автор знайшов навіть інформацію про роз-
клад лекцій і практичних занять з історії кримінального 
та цивільного права професора М.Ф. Владимирського-
Буданова в осінньому семестрі 1888–1889 та 1890–
1891 навчальних років (С. 92). 

Для зручності наприкінці книги читачеві пропонують-
ся додатки, в яких узагальнено довідкову інформацію 
про: практику нагородження російськими орденами 
представників Київської школи кримінального права 
періоду 1834–1917 років; сумну практику застосування 
заходів кримінально-правового впливу до представни-
ків цієї школи періоду 1917–1960 років; вчених-
криміналістів, обраних почесними членами і докторами 
Київського університету до 1919 року; біографічні дані 
представників інших шкіл кримінального права чи інших 
наук, які були сучасниками подій, описаних у книзі. 
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Щодо побажань на майбутнє, то хотіли б зазначити, 
що належність праці П.С. Берзіна до монографічної літе-
ратури і визначення об'єкта дослідження як "виявлення 
закономірностей формування та становлення Київської 
школи кримінального права періоду 1834–1960 років" 
(с. 17) вимагали від автора не лише систематизованого 
викладення основних наукових доробків представників 
цієї школи, а і більш докладного висвітлення елементів 
наступності у кримінально-правових дослідженнях відпо-
відних вчених. Адже саме цю наступність П.С.Берзін об-
ґрунтовано визнає однією з підстав виокремлення Київ-
ської школи кримінального права як такої.  

Книга П.С. Берзіна, будучи фундаментальним і ком-
плексним науковим дослідженням, водночас відкриває 
неосяжні горизонти для подальших наукових пошуків.  

Насамкінець традиційно побажаємо Павлу Сергійо-
вичу продовжити (не на шкоду дослідженням, плідно 
здійснюваним ним в інших напрямах) проведення істо-
ричних екскурсів у галузі вітчизняного кримінального 
права. Адже на юридичному факультеті Тарасового 
університету і після 1960 р. працювали і працюють вче-
ні, чиї імена є знаковими для української кримінально-
правової науки і постаті та творчі здобутки яких цілком 
заслуговують на увагу і прискіпливе вивчення. 
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 
 
У статті висвітлюються проблеми розуміння місцевого самоврядування як основи формування громадянського 

суспільства в Україні. Аналізуються особливості місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільс-
тва в Україні та зарубіжних країнах. 

Ключові слова: громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, місцеве самоврядування, кон-
ституційні основи громадянського суспільства. 

 
Важливим елементом державотворення, залучення 

та врахування інтересів громадськості у розв'язанні дер-
жавних справ є формування органів місцевого самовря-
дування, які окремі автори називають "органами управ-
ління громадянського суспільства". Відповідно до Кон-
ституції, місцеве самоврядування в Україні – це гаранто-
ване державою право та реальна здатність територіаль-
ної громади – жителів села чи добровільного об'єднання 
у сільську громаду жителів сіл, селища, міста – самостій-
но або під відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування вирішувати питання місцево-
го значення в межах Конституції і Законів України". 

Наведене визначення місцевого самоврядування в 
Конституції України та Законах України не вичерпує 
змісту цього важливого суспільного явища, а тому не 
зводиться лише до права територіальних громад та тих 
органів, які є обраними (органів місцевого самовряду-
вання), самостійно вирішувати якусь частину публічних 
справ. При вивченні сутності місцевого самоврядування 
варто пам'ятати, що це один із основоположних інсти-
тутів здійснення влади у державі яка прагне стати пра-
вовою [1, с. 351].  

Зміст даного принципу полягає у децентралізації 
влади в державі і таким шляхом максимальному розв'я-
занні регіональних (територіальних) проблем грома-
дянського суспільства. Територіальні спільноти, як осе-
редки громадянського суспільства, наділяються держа-
вою певними повноваженнями і несуть відповідальність 
за їх виконання. 

Делегування повноважень органам самоврядування 
є однією з форм децентралізації влади. Вибір однієї із 
відомих форм такої децентралізації (демократичної чи 
адміністративної) дозволяє судити про демократизм 
держави та її довіру суспільству, населенню. З іншого 
боку, слід враховувати, що кількість повноважень, яка 
здатна взяти на себе територіальна громада, залежить 
від рівня сформованості та продуктивності дій елемен-
тів громадянського суспільства, включаючи при цьому 
розвинутість громадських організацій, територіальних 
об'єднань, а також правосвідомості та політичної і куль-
турної ініціативності громадян. 

Розвинутість органів місцевого самоврядування 
сприяє формуванню елементів громадянського суспіль-
ства, а держава, яка не працює над розвитком місцево-
го самоврядування поступово втрачає риси демократи-
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зму та вироджується. Жорстка централізація та обме-
ження прав суспільства дають можливість досягти пев-
ного порядку, підтримати в соціальному організмі стан 
"адміністративної дрімоти", однак, як вказував відомий 
вчений-державознавець О. Ященко, для того, щоб ру-
хатись у народ, треба залучати до даного процесу все 
населення, в тому числі і шляхом розвитку місцевого 
самоврядування [2, с. 372].  

Законодавство України передбачає широкий перелік 
форм безпосереднього волевиявлення територіальних 
громад. До них відносяться місцеві вибори, референ-
думи, загальні збори громадян за місцем їх проживан-
ня, а також місцеві ініціативи, громадські слухання то-
що. При цьому юридична процедура окремих з назва-
них форм визначається статутами самих територіаль-
них громад. Однак, на практиці даний механізм працює 
далеко не на повну силу. 

Аналізуючи процес розвитку державного управління 
та місцевого самоврядування, слід враховувати, що, 
незважаючи на проголошений унітарний характер укра-
їнської держави, між її регіонами продовжують зберіга-
тись певні відмінності, пов'язані з географічно-
кліматичними умовами, рівнем економічного розвитку, 
етнічним складом населення. 

У процесі власного розвитку, а особливо при ство-
ренні умов формування громадянського суспільства, 
яке повинно бути консолідованим і уявляти собою не 
якісь окремі осередки в регіонах, а складати єдину 
структуру в рамках всієї держави, держава повинна 
напрацювати сильну регіональну політику. Централь-
ною проблемою при цьому є потреба зближення рівнів 
економічного розвитку регіонів, оптимізація їх соціаль-
них показників та спрямування зусиль у напрямку фор-
мування сучасної ідеології державотворення. 

Регіональна політика правової держави повинна роз-
глядатись в кількох аспектах – конституційно-правовому, 
економіко-правовому, освітньо-правовому тощо. Важли-
ву роль у формуванні ефективної державної регіональ-
ної політики відіграють положення Конституції України. 
Нині, коли здійснюється адміністративно-правова рефо-
рма, важливим є формування регіонів, які б мали належ-
ний рівень власного самоусвідомлення та розуміння за-
гальнодержавних завдань. При цьому консолідуючою 
силою може стати громадянське суспільство, ідеали яко-
го будуть єдиними на загальнодержавному рівні. 

З іншого боку, правова держава повинна створити 
такий механізм взаємодії з регіонами, який би максима-
льно враховував її інтереси, в першу чергу в процесі 
формування бюджету. Поряд зі скороченням частки 
бюджету загальнодержавного та розширенням місце-
вих бюджетів, значна увага у сучасному бюджетному 
процесі приділяється формуванню ефективної політи-
ки, спрямованої на підтримку приватної ініціативи, віт-
чизняного товаровиробника, встановлення місцевих 
платежів і зборів, які повинні врівноважити розподіл 
коштів та забезпечити рівномірний розвиток регіонів в 
рамках унітарної держави. 

Таким чином, регіональна політика правової держа-
ви в ракурсі зміцнення основ громадянського суспільст-
ва повинна базуватись на врахуванні багатьох факторів 
та оптимального співвідношення централізаторських та 
відцентрових методів та засобів розвитку територій. Як 
вказує А.П. Мацюк, нахил в бік як жорстко-цент-
ристських, так і автономних методів управління держа-
вою однаково небезпечні: у першому випадку це може 
призвести до сковування місцевої ініціативи, а відтак – 
до відставання і застою, в другому – до економічного, а 
згодом політичного сепаратизму" [3, с. 55].  

Також слід зауважити, що серед науковців не при-
пиняється полеміка навколо такого питання: місцеве 
самоврядування – це лише елемент громадянського 
суспільства чи і складова частини державного механіз-
му, головне соціально–політичне призначення якої по-
лягає у реалізації завдань і функцій держави?  

При цьому виявилося дві позиції. Якщо одні науко-
вці, визнаючи наявність певного взаємозв'язку між ор-
ганами місцевого самоврядування і державою, не ба-
чать підстав для їх включення до державного механізму 
(а отже визнають місцеве самоврядування лише еле-
ментом громадянського суспільства), то інші, посилаю-
чись на функціональну близькість цих органів до орга-
нів виконавчої влади, вважають їх однією з ланок меха-
нізму держави, але не компонентом її апарату [4, с. 24].  

Але місцеве самоврядування є вагомим і значимим 
елементом громадянського суспільства, адже лише 
воно здатне забезпечити самоорганізацію громадян, 
яка є основою складової концепції громадянського сус-
пільства. Крім того, система місцевого самоврядування 
потрібна, щоб "авторитетно визначити, які послуги та 
регулювання потрібні людям у конкретних районах, щоб 
люди в даному районі отримували те і тільки те, що їм 
потрібно" [5, с. 16]. 

Таки дійсно в умовах громадянського суспільства 
повинна бути зведена до мінімуму централізація влади. 
Це особливо важко здійснити в Україні, так як централі-
зація влади досягає свого піку за часів тоталітаризму 
до небачених висот. Виходом із подібної ситуації є на-
дання ширших можливостей для місцевого самовряду-
вання і є одним із шляхів виходу із подібної ситуації. 
Паралельно слід додати, що окрім усього вищезазна-
ченого "система місцевого самоврядування сприяє та-
кож утвердженню таких демократичних цінностей як 
активна громадська участь та плюралізм" [5, с. 17]. 

На думку одного із провідних російських правознавців 
"передача тих чи інших власних повноважень місцевим 
органам дозволяє уникнути надлишкової концентрації 
влади на центральному рівні, перевантаження централь-
ного уряду виключно місцевими справами. Крім того, міс-
цеве управління представляє населенню додаткові мож-
ливості участі в політичному процеі. Завдяки цьому, меха-
нізм управління сучасною державою набуває рис, прита-
манним західній моделі суспільства і це сприяє подолан-
ню відчуження особистості від держави, наближенню 
останньої до громадянського суспільства" [6, с. 6-7].  

Отже, основними принципами функціонування орга-
нів місцевого самоврядування в умовах громадянського 
суспільства, що закріплені в Європейській Хартії місце-
вого самоврядування є принципи правової, організацій-
ної та фінансової автономії. Суть правової автономії 
органу місцевого самоврядування полягає в тому, що 
він має свої власні повноваження, визначені Конститу-
цією і законами. Ці повноваження, як це зазначається в 
Європейській Хартії, мають бути повними і виключними, 
тобто такими, які б не належали одночасно іншим орга-
нам. У межах своїх повноважень орган місцевого само-
врядування має повну свободу дії для здійснення влас-
них ініціатив з будь-якого питання, що належать до його 
компетенції [7, с. 43]. Але цей принцип не втілено в За-
коні України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
від 24 квітня 1997 року, на районному і обласному рів-
нях [8]. Натомість маємо інститут делегованих повно-
важень, який перекреслює ідею самоврядування на 
регіональному рівні. Адже згідно вищевказаного закону, 
дані ради змушені делегувати свої повноваження від-
повідним державним адміністраціям. 

Дослідники питання розвитку місцевого самовряду-
вання в Україні вважають, що "зміст організаційної ав-



ISSN 1728-2195                                         ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 4(98)/2013 ~ 23 ~ 
 

 

тономії полягає в тому, що орган місцевого самовряду-
вання повинен мати можливість сам визначити свою 
власну внутрішню структуру, яка відповідала б місце-
вим потребам і забезпечувала ефективне управління. 
Діючи в межах закону, орган місцевого самоврядування 
не підпорядковується іншим органам, а будь-який адмі-
ністративний контроль за його діями можливий лише 
для забезпечення законності та конституційності прин-
ципів місцевого самоврядування" [7, 43]. Тому глава 
держави, усвідомивши значимість розширення повно-
важень місцевого самоврядування, у своєму посланні 
до Верховної Ради чітко окреслив майбутнє місцевого 
самоврядування. Це має бути проведено "делегування 
управлінських функцій згори донизу і всебічний розви-
ток місцевого самоврядування", що в свою чергу ваго-
мо посприяє розширенню прав громад і ствердженню 
основних засад громадянського суспільства. 

Деякі з вище перерахованих рис для нас вигляда-
ють доволі революційними, але слід враховувати, що 
риси, які описані західним вченим притаманні для захі-
дних країн, в яких громадянське суспільство доволі ав-
тономне щодо держави. Проте громадянське суспільст-
во, яке сьогодні стверджується на осколках колишніх 
країн соціалістичного табору далеке від подібної авто-
номності і сьогодні є дуже залежним від держави. Про-
те можна констатувати, що місцеве самоврядування є 
важливим інститутом громадянського суспільства, яке 
надасть можливість реально здійснювати врядування 
для жителів певної громади, тим самим максимально 
сприяючи реалізації їхніх приватних інтересів із враху-
ванням інтересів держави. Але, розробляючи перспек-
тиви розвитку місцевого самоврядування, ми повинні 
ставити собі за зразок створення автономного щодо 
держави місцевого самоврядування. А тому, при роз-
робці своєї власної моделі корисно враховувати світо-
вий досвід функціонування місцевого самоврядування в 
умовах громадянського суспільства.   

За вирішенням зазначеного питання доцільним є 
звернення до досвіду Англії, а саме з приводу існування 
певних суспільних спілок, організацій та активної участі 
громадськості у політичному та соціальному житті краї-
ни, що є ні чим іншим як запорукою розвитку держави у 
злагоді з думкою населення. Отже така держава є зда-
тною швидко та дієво реагувати на виникнення нових 
потреб в суспільстві та запобігати появі конфліктів че-
рез незадоволення населення політикою країни. 

В теорії, для унітарної країни, яка за законодавст-
вом є суверенною, можливим є запропонування людям 
вагомого, послідовного та паралельного плюралізму в 
рамках урядового процесу. Для цього було б потрібним, 
щоб незалежно від того яка фракція контролювала ос-
новну законодавчу більшість, щодо надання законодав-
чого дозволу різним політичним прибічникам у різних 
куточках країни,відбувалося б в рамках основоположно-
го принципу конституційної моральності. Такі законода-
вці придавали б виду і зберігали ефективну рису пар-
ламенту у можливості виражати зовсім різні політичні 
ідеї. Чим менше повноважень було б надано націона-
льному законодавцю, а більше їх делеговано місцевим 
органам влади, менш унітарною, а звідси і більш "фе-
деральною" чи "плюралістичною" була б моральна та 
функціональна конституційна основа. Держава могла б 
бути такою, що відповідає ідеям федералізму у функці-
ональних рамках, але при цьому формально залишаю-
чись всеціло унітарною.  

Пост-революційна Англія затвердила конституційну 
структуру, яка визнавала унітарну державу і в якій Пар-
ламент угруповував абсолютну законодавчу спромож-
ність. Будь-який географічний розподіл влади уряду в 

рамках Англійського (а згодом і Британського) суспільс-
тва не міг мати офіційного законодавчого статусу; це 
могло мати лише моральну основу [9]. 

Локалізм (або ж як цей термін ще вживається "міс-
цеві інтереси"), був важливим елементом політичної 
культури Англії ще у 17-ому сторіччі. В ті часи, деякі 
території вже могли вважатися такими, що вже мають 
досвід декількох сторіч демократичного автономного 
правління. Кінгстон-на-Холмі був визнаний як одиниця 
самостійного правління з 1299 року, в той час як за Бе-
верлі така історія місцевого уряду спостерігається ще з 
1129 року [12]. Більша частина праці місцевого уряду 
була заснована більш на злитті, ніж на розподілі повно-
важень. Умовою тому була потреба у підтримці та ви-
конанні закону та порядку, тому урядові представники 
неодноразово займали позиції, які на сьогодні являють 
собою більш судові чи законотворчі за своєю природою 
посади [13]. Більш того, Англійське "некодифіковане пра-
во" походить ще з часів Середньовіччя, коли на той час 
існували труднощі для монархів, які один одного постійно 
змінювали, запровадити єдину систему правомірних 
принципів серед багатьох процвітаючих на той час в Ан-
глії незначних за своєю силою юрисдикцій [13]. 

Подвійні соціально-економічні сили урбанізації та 
індустріалізації [14] поклали зростаючи вимоги на плечі 
уряду починаючи з 1750 року, ними були зокрема під-
тримка охорони здоров'я, права та порядку, а також 
забезпечення транспортної інфраструктури. На початку, 
звичайно, Парламент не переймався цими проблемами 
на постійній основі. Тому, було прийнять рішення ство-
рити ad hoc певні організації місцевого значення, які б 
могли займатися нагально виникаючими потребами 
суспільства у певних галузях. Дуже часто такі органи 
влади мали лише один обов'язок, наприклад щодо про-
ведення каналізаційних робіт чи допомога бідним. Де-
які, але не всі з цих посадовців обирались (при цьому 
склад виборців при цьому був дуже незначним і зовсім 
не висловлював інтересів місцевого населення). Біль-
шість з них назначалась центральним урядом, який все 
частіш делегував дане повноваження політичним дія-
чам, які мали сильну владу на місцях. В рамках влади 
яку мали посадовці та яким чином вони обирались, міс-
цеве самоврядування того часу можна щонайкраще 
описати як форму існування "магістрату", ніж прояв 
представницької демократії [9]. 

Не просте розуміння дозволу може пояснити причи-
ну парламентського самоовладання та втримання сто-
совно політичного плюралізму. 

Чимало сильних припущень та презумцій щодо "пра-
вильного" розподілу сил між центральним та місцевим 
урядам було затверджено політиками всіх партій під час 
Другої Світової Війни, коли Британія була під керована 
урядом, який представляв інтереси Консервативно-
Лебористсько-Ліберальної коаліції. Парламентські корені 
згоди Батскелліта (the Butskellite) є особливо важливими 
для теорії конституційного права, заснованої на узго-
дженні. З часів військової адміністрації Черчілля це був 
єдиний сучасний уряд, який переконливо зміг відобража-
ти підтримку великих мас. В таких демократіях як в США, 
наприклад, даний уряд був би спроможним перевизначи-
ти фундаментальні конституційні цінності. 

Виборні компаніі 1945, 1950 та 1951 років супрово-
джувались величезними обвинуваченнями і незадово-
леннями обох сторін щодо політики, яка проводилась їх 
опонентом [10]. Але ж глибина досягнутого консенсусу 
між основною течією Консервативних представників та 
політикою Лейбористів чудово проілюстровано Чорчі-
лем у його першій промові в Палаті Общин, після пове-
рнення на посаду Премєр Міністра у 1951 : "Що потріб-
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но нації, так це багато років тихого та постійного прав-
ління, тільки якщо дозволити соціалістичному законо-
давцю (таким як уряд Лейбористів) досягти його бажа-
ної цілі в повному обсязі" [15]. 

Законодавча влада соціалістів, до якої належав Чер-
чілль, принесла з собою значні трансформування мину-
лих повноважень місцевого значення новоствореним 
національним органам, особливо в галузях охорони здо-
ров'я, управління газу, води та електропостачання [9]. 

В рамках багатоманітності покладених функцій, міс-
цевий уряд Баскеллітовскої ери був менш важливим 
ніж він був безпосередньо в передвоєнні часи. Це було 
предметом більш глибокого перегляду в тій мірі, що 
законодавчий уряд мав на той час зростаючу силу в 
певних межах що зробило б неможливим змогу мініст-
рів втручатися або ж не погоджуватись з рішеннями 
місцевої ради при певних умовах [16].  

Як би там не було, в рамках своїх повноважень, міс-
цеве самоврядування набуло більшого значення ніж 
будь коли. Повноваження влади на місцях в основному 
полягали і стосувались сфер будівництва, освіти, забу-
дови місцевості, соціальних робіт і захисту прав спожи-
вачів. Звідси можна зробити висновок, що надання вели-
кої важливості і обґрунтованої значимості таким функці-
ям в сучасній соціально-забезпеченій державі і при цьо-
му збереження за собою права обирати місцеве само-
врядування може розглядатись як гарантія політичного 
плюралізму в рамках урядового процесу. Незалежно від 
того коли Лейбористська, Ліберальна чи Консервативна 
партія виграє вибори та отримує контроль над органами 
місцевого самоврядування, наділеними та забезпечени-
ми Парламентом важливими повноваженнями, інші пар-
тії не безпричинно можуть розраховувати на те, що полі-
тичні преференції меншин будуть імплементовані в де-
яких куточках країни, не беручи до уваги результати го-
ловних виборів. З цього не слідує, що місцевий уряд 
отримує повну самостійність в певних галузях своєї дія-
льності, але це скоріш означає, що вони отримують до-
статню автономію для перевищення та можливості видо-
змінювати центрально-встановлені стандарти [17]. 

Ситуація в Британії помітно різнилась залежно від 
географічного місцезнаходження. Відверто кажучи, бі-
льша кількість виборців в Лондоні, Уельсі. Шотландії та 
Північній Англії постійно голосували частіш за Лейбори-
стську партію, ніж за Консервативну і ця ситуація була 
повністю протилежною в іншій половині південної Анг-
лії. Наділені потужною силою та автономністю, місцеві 
уряди могли б довести, що це основане на географіч-
ному показникові розходження у думках була постійно 
пов'язана із загальною урядовою структурою в межах 
країни. З цього можна зробити припущення, що народи 
в цих регіонах з більшою готовністю спромоглися не 
погоджуватись з політикою уряду, якби вони були певні, 
що їх політичні преференції можуть якимось чином 
вплинути на прийняття рішень урядом в певних, хоча і 
обмежених галузях та сферах життя. 

На окрему увагу заслуговує уряд Батскелліта. Його 
бачення ідеї уряду також підкріплювалося трьома вимо-
гами зменшення потужного значення конституційної при-
роди збереження сильного та резонуючого сектору міс-
цевого самоврядування [18]. Перша з них має назву фа-
ктор "місцевого знання". Цей аргумент базується на при-
пущенні, що може бути покращення ефективності забез-
печення сервісу, якщо на це уповноважено організацію, 
яка керується глибокими знаннями місцевого соціально-
го та економічного становища, особливо якщо наявним є 
пакет сервісів де з'являється потреба проведення пере-
розподілу ресурсів для кожної окремої одиниці. 

Другий доказ може носити заголовок "Освіти політич-
ного характеру". Місцеве самоврядування може прово-
дити свою діяльність на тренувальній основі для полі-
тичних діячів, доки вони не будуть готові переміщатись 
на рівень центрального уряду. Іншими словами, роль 
місцевого уряду як політичного викладача повинна при-
тягувати більше людей до урядового процесу, тим самим 
інформуючи їх про їх права та обов'язки як громадян. Це 
може бути досягнуто не лише шляхом зайняття посади 
члена ради. Залучення до груп тиску або навіть до інди-
відуального лобіювання з таких питань як відкриття шкіл 
або ремонт жилих приміщень також надає громадянам 
можливість приймати участь в процесі правління. 

Третя виправдальна обставина розглядаю місцеву 
владу як інструмент для експериментальної соціальної 
політики. Величезна різноманітність політичних думок 
яким місцевий уряд надасть змогу бути вираженим від-
криває можливість деяким представники влади сфор-
мулювати новели та ввести інновації в їх політиці. З 
цього виходить, що відносно невеликі географічні рам-
ки будь-якої юрисдикції такої влади пропонують гаран-
тію лімітованого нанесення шкоди в разі якщо експери-
ментальна політика видасться невдалою. 

Широко кажучи, це сприйняття Батскеллітом місце-
вого самоврядування припускає, що більшого значення 
має концепція "демократії" в сучасній багатопартійній 
країні, ніж у 5-ти річній прогулянці до ящику з бюлете-
нями для того, щоб виразити своє бачення стосовно 
партійної структури національного уряду. Натомість, він 
вказує, що та демократія в післявоєнній Британії широ-
ко сприймалась як вічний та різносторонній процес, в 
рамках якого різноманітні субгрупи "народів" стримува-
ли та навпаки підштовхували уряд на всіх рівнях в про-
тилежних напрямках і в якому географічна роздробле-
ність сил змогла б зробити життєво-необхідний внесок. 

А ні в рамках фізичних можливостей, а ні по відно-
шенню до їх владних повноважень, місцевий уряд на-
жаль ніколи не вважався священним і не здобував кон-
венцінного статусу за часів сучасності. Уряд Макмілла-
на та Вілсона намагались передивитись структуру міс-
цевої влади в Англії, так само як і Редкліфф-Мод про-
понував радикальні зміни та хотів поділити Англію на 
58 місцевих органів влади [19]. Вся ця політика змін 
розгорталась аж до прийняття Акту Місцевого Само-
врядування 1972 року, а згодом вона певним чином 
припинилась з фінансовою реформою 1980 року, коли 
підписано було Акт Місцевого Самоврядування щодо 
Планування та Землі. Розмір та розмах сил які мали 
місцеві влади мало очевидне значення для покращення 
ефективності даного сектору як представника різних 
політичних інтересів. Але місцеві органи лишались все 
такими ж незначними за розміром, занадто численними 
і занадто різнились за функціональною завантаженістю 
для того, щоб мати будь-яку впливову силу. "Сильна 
місцева влада можлива означає, що їй повинно бути 
надано справжніх функцій – з правом прийняття рішен-
ня та можливістю діяти без потреби бути підвернутими 
з боку надмірних регулювань центральним урядом з 
допомогою важелів фінансового впливу. Більше того, 
справжнє місцеве самоврядування повинно бути за-
проваджено і сприйматись як можна локальніше" [20]. 

Певним висновком можна стверджувати, що безу-
мовно лишається простір для дискусій стосовно точно-
го та конвенціонального розуміння відносин централь-
ного та місцевого самоврядування в сучасності, але 
перевага історичних доказів свідчить про те, що до 
1980 року уряди обох партій вирішили зберегти деякий 
невід'ємний і завчасний політичний плюралізм в межах 
всієї структури уряду саме як особливо важливий кон-
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ституційний принцип [9]. Сучасна історія місцевого уря-
ду свідчить про те, що принцип плюралізму був ігноро-
ваний Консервативістами починаючи з 1979 року. А дії 
уряду Тетчер та Парламентської більшості направлені 
на делегітимізування соціально-демократичних політик 
шляхом їх недопущення на місцевому рівні повинні роз-
глядатись разом із паралельно зростаючою кількістю 
"урядових" функцій, які раніше виконувались місцевою 
владою. Тепер же ці функції підконтрольні органам які 
не обираються, а члени цих органів на постійній основі 
назначаються Міністрами уряду. Це є притаманним 
природі так званих "кванго"(напів-автономних коміте-
тів), політика яких диктується центральним урядом, а 
не визначається місцевими виборцями [21]. 

Місцеве самоврядування в умовах громадянського 
суспільства повинно мати певні характерні риси. Різні 
вчені їх бачать по-різному. Але ми погоджуємося із за-
хідним вченим Сенктоном Ендрю [5, 13], який до подіб-
них рис відносить наступні: 

– воно є самостійною юридичною особою, скоріше чим 
адміністративним підрозділом певної іншої організації; 

– воно контролюється керівним органом, більшість 
членів якого становлять місцеві громадяни; 

– воно має певну форму визначеного законом до-
ступу до державних фондів або врегульованих держа-
вою платежів; 

– воно має певний ступінь автономії в ухваленні рі-
шень принаймні з одного аспекту публічної політики в 
межах своєї території; 

– всі мешканці визначеної території автоматично 
знаходяться під його юрисдикцією в тому, що стосуєть-
ся його визначеної відповідальності. 
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У статті аналізуються доктринальні підходи до визначення методів уніфікації норм, що регулюють міжнародні 

приватні договірні зобов'язання. 
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Регулювання договірних відносин з іноземним еле-
ментом порівняно із регулюванням аналогічних відносин 
внутрішнього характеру ускладнюється у зв'язку із тим, 

що перша група відносин пов'язана із декількома держа-
вами. Відтак, перед тим як регулювати такі відносини 
необхідно з'ясувати за допомогою яких правових норм 
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це доцільно робити. При цьому можна обрати право пе-
вної держави або норми міжнародного уніфікованого 
акту, що містить у собі матеріально-правовові норми, які 
можуть бути застосовані до певних питань. Остання гру-
па норм створюється завдяки процесу уніфікації. 

Метою даної статті є з'ясування методів уніфікації, що 
регулюють міжнародні приватні договірні зобов'язання.  

Уніфікація права була предметом дослідження 
окремих українських вчених Довгерта А.С., Кисіля В.І., 
Мережка О.О., Гайдуліна О.О., Попко В.В., Руденко О.В. 
Серед зарубіжних вчених проблематика уніфікації при-
ватно-правових норм вивчалася Вілковою Н.Г., Давідом Р., 
Ландо О., Матеучі М., Пілотті М. та іншими вченими. 

Водночас методологія уніфікації правових норм пе-
ребуває у постійному розвитку, а тому потребує нових 
досліджень. 

Методами дослідження під час написання цієї статті 
стали: аналіз та синтез правових явищ та формально-
логічний. 

Створення єдиних норм, що регулюють міжнародні 
приватні договірні зобов'язання, забезпечується різни-
ми методами (способами). Наприклад, Маковський А.Л. 
виділяє два способи (типи) уніфікації: 1) створення в 
різних державах єдиних правових норм в результаті 
впливу різних правових систем одна на одну; 2) ство-
рення державами єдиних норм свого права з викорис-
танням ними для цієї мети міжнародно-правових засо-
бів (міжнародних договорів), що створює між держава-
ми, які беруть участь в уніфікації, певні міжнародно-
правові відносини з цього приводу [1;35]. Останній спо-
сіб уніфікації Маковський А.Л. іменує міжнародною до-
говірною уніфікацією.  

Уніфікація з використанням міжнародно-правових 
засобів можлива й без взяття державами на себе між-
народно-правових зобов'язань, зокрема, у випадку роз-
робки "типового закону", на основі якого кожна держава 
розроблює свій національний закон, який може співпа-
дати з "типовим законом" або чимось від нього відрізня-
тися) [1;35-37].  

Дмітрієва Г.К. виділяє дві стадії уніфікації права. На 
першій стадії досягається згода між державами з при-
воду єдиного регулювання певних відносин, що оформ-
люється міжнародним договором, в якому містяться 
правові норми, призначені для регламентації цих відно-
син. Друга стадія уніфікації – це сприйняття міжнарод-
но-правових норм національним правом держав [2;93]. 

Окремим методом уніфікації іноді називають відсил-
ку. Її суть полягає у тому, що до національних кодифі-
кованих актів у сфері МПП включають відсилку до норм 
міжнародного права, "які пов'язані із з регулюванням 
транскордонних приватно-правоих відносин" [3;17]. 

 Руденко О.В. виділяє два способи уніфікації євро-
пейського міжнародного приватного права: 1) укладен-
ня міжнародної конвенції (конвенційна уніфікація); б) у 
формі застосування положень Договору про заснування 
Європейського Співтовариства та секундарного (вто-
ринного) права ЄС [4; 85]. 

Вілкова Н.Г. виділяє наступні методи уніфікації: 1) в 
залежності від предмету: уніфікація колізійних норм та 
матеріально-правових норм; 2) за способом формуван-
ня – міжнародно-правовий та метод приватно-правової 
уніфікації. Міжнародно-правовий метод виражається у 
створенні міжнародних конвенції. Метод приватно-
правової уніфікації реалізується шляхом розробки уря-
довими і неурядовими організації документів приватно-
правового характеру, покликаних регулювати відносини 
з міжнародних комерційних контрактів [5;78-86]. Крім 
того, вона виділяє прямий та непрямий методи уніфіка-
ції. Прямий метод полягає у тому, що положення уніфі-

каційних документів "застосовується лише для регла-
ментування відносин, що виникають між суб'єктами 
права, що належать до держав, які підписали і ратифі-
кували відповідну міжнародну конвенцію" [5;90].  

При непрямому методі положення міжнародної кон-
венції застосовуються й до відносин, що виникають між 
суб'єктами права, що належать до держав, які не підпи-
сали і не ратифікували відповідну конвенцію [5;90]. 

Цвайгерт К. та Кьотц Х. основним інструментом уні-
фікації вважали уніфікований закон, що розроблюється 
експертами із порівняльного права та є невід'ємною 
частиною багатостороннього міжнародного договору, 
держави-учасниці якого зобов'язуються інкорпорувати 
його до національного законодавства і застосовувати у 
якості національного закону [6;40].  

Однак ці автори визнавали нездійсненність такого 
ідеального способу уніфікації. Відтак, вони відмічають, 
що на практиці до уніфікованого закону включають но-
рми спільні для усіх правопорядків країн-учасниць від-
повідного договору. Відмінності усуваються шляхом 
включення до уніфікованого акту найбільш оптимально-
го варіанту закріпленого у національному праві певної 
держави, якщо це влаштовує усі країни-учасниці, або 
шдяхом розробки нових норм за допомогою порівняль-
но-правового методу [6;41].  

ЮНСІТРАЛ виділяє три методи досягнення уніфіка-
ції у галузі міжнародної торгівлі: а) єдині або "типові" 
національні норми права; b) міжнародні конвенції; 
с) уніфікація методів міжнародної торгівлі, зокрема, 
положень про стандартні контракти та загальні умови 
продажу. Відмічається також, що значний внесок у лік-
відацію розходжень у національному праві вносить роз-
виток торгового звичаю та міжнародного комерційного 
арбітража [7; 15]. 

Для підготовки єдиних або типових норм права вжи-
вають певних кроків. По-перше, вибір питань, які вважа-
ються необхідними для вивчення і створення проекту 
угоди, що може здійснюватися як експертами у галузі 
права так і органами, що займаються економічними чи 
технічними аспектами проблем, з якими вони зіштовху-
валися. По-друге, підготовка дослідження із даної про-
блеми. Такі дослідження включають аналіз різних законів 
і розгляд того, якою мірою вони відповідають деяким 
економічним та іншим практичним цілям. До них відно-
сять "вертикальне" та "горизонтальне" дослідження. Пе-
рше полягає у дослідженні систем національного права 
країн. "Горизонтальне" – у порівнянні рішень, досягнених 
відповідно до різних систем і законів, яке містить аналіз 
причин розходжень і висновок про можливість уніфікації. 
Третім кроком є складання проекту документу [7;16].  

Міжнародні конвенції в основному є результатом 
роботи міжурядових організацій.  

Стандартні договори та загальні умови продажу за-
звичай складалися торговими асоціаціями різних країн і 
розширювалися за допомогою договорів між цими асо-
ціацями на національній і регіональній основі або на 
основі торгівлі певними видами товару [7; 17]. Більшість 
загальних умов та стандартних форм ведуть початок 
від певного торгового звичаю [7; 18]. 

Висновки. На наш погляд, визначаючи способи 
уніфікації, слід виходити з того, що вона охоплює ство-
рення та зміну правових норм, набуття ними чинності 
та їх застосування. 

Створення або зміна уніфікованих норм відбуваєть-
ся у декілька етапів. Першим етапом є вибір інститутів 
договірного права, регулювання яких потребує ство-
рення або зміну уніфікованих норм. Для цього дослі-
джується перш за все правозастосовча практика, а та-
код джерела, що її аналізують. Другий етап полягає у 
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здійсненні порівняльно-правових досліджень правового 
регулювання інституту чи певного питання у різних на-
ціональних правових системах. 

Третім етапом є розробка проекту уніфікованого до-
кументу. При цьому слід зауважити, що така розробка 
можлива за умови, що в результаті порівняльно-
правових досліджень був зроблений висновок, що від-
мінності у правовому регулюванні певного питання у 
різних правових системах можуть бути подолані за до-
помогою уніфікованих норм. 

Четвертим етапом створення чи зміни уніфікованих 
норм, що регулюють міжнародні договірні зобов'язання, 
є їх прийняття або затвердження. Процедура прийняття 
або затвердження залежить від виду документу, у яко-
му містяться уніфіковані норми.  

Так, наприклад, міжнародні договори приймаються у 
порядку передбаченому ними, а також з урахуванням 
правил національних правових систем, що визначають 
порядок приєднання держави до міжнародних договорів. 

Уніфіковані торгові звичаї, стандатні форми догово-
рів, договірні умови затверджуються організацією – 
розробником відповідно до статуту чи іншого докумен-
ту, на підставі якого діє відповідна організація.  

Набуття чинності міжнародними уніфікованими до-
кументами може пов'язуватися із здійсненням держа-
вою певних процердурних дій (наприклад, ратифікації 
міжнародного договору, передачі ратифікаційних гра-
мот депозитарію певного міжнароного договору тощо).  

Набуття чинності окремими міжнародними договора-
ми зобов'язує держави внести зміни до їх національного 
законодавства, які можуть виявлятися у запровадженні 
уніфікованого закону, що є невід'ємною частиною відпо-
відного міжнародного договору, або у зміні чи доповненні 
внутрішнього законодавства окремими нормами.  

Для частини міжнародних уніфікованих документів не 
існує особливої процедури набуття ними чинності. Мова 
йде про уніфіковані звичаї, стандартні договори, договір-
ні умови, рекомендації, керівництва. Вони публікуються 

так, щоб представники певних ділових кіл мали можли-
вість ознайомлення з ними. Як правило, такі документи 
застосовуються, якщо сторони відповідного міжнародно-
го приватного договору про це домовилися або уповно-
важили міжнародний комерційний арбітраж це зробити.  

Водночас, варто зауважити, що уніфікація може 
здійснюватися шляхом запозичення норм міжнародного 
договору (навіть якщо держава не приєднувалася до 
відповідного міжнародного договору або не брала на 
себе зобов'язань щодо запровадження норм міжнарод-
ного договору в інший спосіб) або законодавства зару-
біжних країн.  

Окремим етапом уніфікації є застосування уніфіко-
ваних норм, що має здійснюватися однаково у різних 
правових системах. При цьому слід враховувати, що в 
результаті уніфікації можуть створюватися норми, які 
для учасників приватних договірних зобов'язань мають 
обов'язковий або рекомендаційний характер.  

Окремим способом уніфікації сучасного права є ви-
ділення та застосування принципів права, спільних для 
різних правових систем. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ 

 
У статті розглядаються питання договірного регулювання сімейних відносин на сучасному етапі. З метою 

створення загальної теорії договору в сімейному праві України визначено поняття та правову природу сімейно-
правового договору, виокремлено його характерні ознаки та особливості. 

Ключові слова: сімейне право, договірне регулювання сімейних відносин, сімейно-правовий договір. 
 

В сучасних умовах в Україні у регулюванні шлюбно-
сімейних відносин на перший план виходить договір. 
Договірне регулювання сімейних відносин набуває зро-
стаючої популярності та є хорошою альтернативою 
вирішення спорів у судовому порядку. На практиці фак-

тично для кожної сфери сімейних відносин розроблена 
система сімейно-правових договорів, що ґрунтується на 
новітніх вимогах сімейного законодавства України.  

З'явилися також кандидатські дисертації, в яких до-
сліджені питання окремих видів сімейно-правових дого-

© Михальнюк О., 2013



~ 28 ~  В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка  ISSN 1728-3817 
 

 

ворів, а саме: Антошкіна В.К. Договірне регулювання 
відносин подружжя (Харків, 2006); Ульяненко Є. О. 
Шлюбний договір у сімейному праві України (К., 2003); 
Гаро Г.О. Шлюбний договір як інститут сімейного права 
України (К., 2012); Сапейко Л. В.. Правове регулювання 
аліментних обов'язків батьків та дітей (Харків, 2003); 
Болховітінова А. Б. Припинення шлюбу за законодавством 
України (К., 2009); Новохатська Я. В. Правове регулюван-
ня майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий 
аспект) (Харків, 2006). У дисертаціях Липець Л.В. Врегу-
лювання шлюбних та подібних відносин законом та до-
говором (К., 2009) та Нєкрасової О. В. Застосування 
цивільного законодавства до сімейних відносин (К., 
2008) розглянуті деякі аспекти договору в сімейному 
праві України. 

Водночас навіть побіжного аналізу питання договір-
ного регулювання сімейних правовідносин достатньо для 
того, щоб помітити, що вживання різнопланових термінів 
"договори в сімейному праві", "сімейно-правові догово-
ри", "домовленості у сімейній сфері" тощо є неоднознач-
ним і потребує єдиного підходу і розуміння. Окреслена 
ситуація пов'язана з тим, що в Сімейному кодексі України 
(далі – СКУ) відсутнє визначення поняття сімейно-
правового договору. У ч.2 ст.7 СКУ лише зазначається, 
що сімейні відносини можуть бути врегульовані за домо-
вленістю (договором) між їх учасниками.  

Не було розроблено власної теорії договору й у ра-
дянському сімейному праві. Говорити про договір як ре-
гулятор сімейних відносин тоді було не прийнято. В док-
трині підтримувалась думка, що угодам немає місця в 
сімейних відносинах. Диспозитивність, як можливість 
регулювання відносин за розсудом та узгодженістю сто-
рін, в радянському сімейному праві не визнавалась. Про-
тягом багатьох десятиліть норми сімейного законодавст-
ва імперативно визначали майновий устрій сім'ї, обсяг і 
зміст прав та обов'язків учасників сімейних відносин. 

Варто відзначити, що в сучасній науковій літературі 
в Україні уже було зроблено перші, але, на жаль, неси-
стемні спроби дати визначення договору як регулятора 
сімейних правовідносин. Так, І.В. Жилінкова вважає, що 
сімейно-правовими можна вважати договори, що укла-
даються фізичними особами і спрямовані на встанов-
лення, зміну або припинення сімейних прав та обов'яз-
ків [18, С. 44]. Авторське визначення запропоноване 
також у авторефераті кандидатської дисертації  
О. В. Нєкрасової, на думку якої сімейно-правовим дого-
вором варто вважати домовленість, яка має ознаки 
цивільного правочину, між подружжям, батьками та 
дітьми, іншими членами сім'ї та родичами як суб'єктами 
сімейних і водночас цивільних правовідносин про вини-
кнення, зміну та припинення майнових, а в окремих 
випадках особистих немайнових прав та обов'язків, що 
обумовлені їх сімейно-правовими зв'язками [11, С. 5-6]. 

За таких умов необхідність у науковому аналізі та 
визначенні доктринального поняття сімейно-правового 
договору на основі дослідження його правової природи 
та особливостей постає з надзвичайною актуальністю.  

Насамперед слід зауважити, що поняття "сімейно-
правові договори" та "договори в сімейному праві" не є 
тотожними. Останнє поняття є ширшим та включає, 
крім сімейно-правових, також і інші договори, передба-
чені сімейним законодавством. Так, не є сімейно-
правовими договори, що опосередковують відносини з 
передачі дітей в сім'ю на виховання, а саме: договір про 
патронат, договір про влаштування дітей на виховання 
та спільне проживання у прийомні сім'ї та договір про 
організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу. 
Всі ці договори мають спільні риси, що відображають їх 
публічно-правову природу. Не є сімейно-правовими 

також договори купівлі-продажу, дарування, міни, дові-
чного утримання (догляду), спадкові договори тощо, що 
укладаються між подружжям, батьками та дітьми, ін-
шими членами сім'ї та родичами. Вони мають цивільно-
правову природу, незважаючи на спеціальний (сімей-
ний) суб'єктний склад. 

При дослідженні правової природи та формулюванні 
комплексного підходу до визначення поняття "сімейно-
правовий договір", на наш погляд, істотну допомогу 
можуть надати загальні розробки договірного права, 
напрацьовані в цивілістиці, адже сімейно-правовим 
договорам притаманні усі загальні риси та особливості 
договорів у цивільному праві.  

Отож, поняття "договору" у доктрині традиційно роз-
глядається у різних значеннях, а саме: як підстава ви-
никнення зобов'язання (тобто як юридичний факт, який 
породжує певні зобов'язання); як правовідношення; як 
документ про фіксацію укладення угоди; як правочин; а, 
інколи, і як зобов'язання [7, с. 39-41]. Заслуговують та-
кож на увагу спроби деяких авторів вийти за межі уста-
леного уявлення про договір. Так, наприклад, В.В.Луць 
погоджується з розумінням договору як дво- або бага-
тосторонньої угоди, але водночас вважає припустимим 
розглядати договір як цивільні правовідносини (зобов'я-
зання), що виникає з договору як юридичного факту або 
правовий документ, яким зафіксовано виникнення до-
говірного зобов'язання [8, с. 18-19]. Подібної точки зору 
притримуються також В.Г.Вердников та О.Ю.Кабалкін 
[5, с.73]. Дуалістичне розуміння договору (як правочину 
і як правовідношення) послідовно проводиться і розви-
вається авторами відомої праці з договірного права, 
видатними російськими цивілістами М.І.Брагінським і 
В.В.Вітрянським [4, с. 13-20, 146-153, 275-295]. Т.В. Бо-
днар також наголошує на тому, що насправді значення 
договору далеко виходить за межі юридичного факту [3, 
с. 34-36]. Отже, як бачимо, чимало сучасних дослідників 
звертають увагу на те, що влучно у свій час сформулю-
вала Р.О.Халфіна. Так, вона відзначала, що будучи під-
ставою виникнення, зміни або припинення правовідно-
син, договір визначає і зміст цих правовідносин. Договір 
безпосередньо регулює поведінку сторін [21, с. 106]. 

Сімейні договори, як і цивільні, також можна розгля-
дати крізь призму різних значень самого поняття "дого-
вору". Якщо мова йде про сімейно-правовий договір як 
юридичний факт, необхідно зазначити, що, безперечно, 
це правомірний юридичний факт, здатний породжувати 
виникнення сімейних прав і обов'язків (правочин). Зва-
жаючи на поділ юридичних фактів за вольовим критерієм 
на юридичні дії та юридичні події і, відповідно, поділ 
юридичних дій на правомірні та неправомірні, сімейно-
правовий договір є правомірною вольовою дією суб'єктів 
сімейних правовідносин. Рушійною силою такого догово-
ру є дія, спрямована на виникнення, зміну чи припинення 
сімейних прав та обов'язків, які реально виявляються та 
функціонують в межах відповідного правовідношення, 
що є результатом внутрішньої волі суб'єктів договірного 
правочину та її реалізації, шляхом взаємного волевияв-
лення та вчинення відповідних дій у відповідній об'єктив-
ній формі. Таким чином, договір за участю членів сім'ї 
може розглядатись як правочин, спрямований на виник-
нення відповідного сімейного правовідношення.  

В свою чергу правовідношення, яке виникає з відпо-
відного договору, також може визначатись як договірне 
зобов'язання. Щоправда, в юридичній літературі висло-
влювалась думка, що в сімейному праві не може вико-
ристовуватись загальноцивілістичне поняття "зобов'я-
зання". На думку Є.П.Титаренко, замість терміна "зобо-
в'язання" в аліментних сімейних правовідносинах кра-
ще використовувати поняття "правовідношення" [20, 
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с. 38]. З цим важко погодитись в першу чергу тому, що 
термін "правовідношення" ширший за термін "зобов'я-
зання", і охоплює його. Правовідносини, як відомо, мо-
жуть бути зобов'язальними та речовими, тому зобов'я-
зання є різновидом правовідносин. Так, аліментні право-
відносини батьків і дітей – це ніщо інше як зобов'язальні 
правовідносини. Слушно вказувала А.М.Рабець, що в 
аліментному зобов'язанні суб'єктивному праву однієї 
сторони кореспондує суб'єктивний обов'язок іншої сторо-
ни і такий правовий зв'язок є аліментним зобов'язанням 
[15, с. 34]. Таким чином, зобов'язальне правовідношення, 
яке виникає на підставі сімейного-правового договору, 
також може розглядатись як договірне зобов'язальне 
правовідношення. Звісно ж, сімейно-правовий договір 
може розглядатись і як окремий документ. 

Доцільно також відзначити, що в новітніх дисертацій-
них дослідження договірного права України договір ви-
значається через категорію "правочин". У цьому зв'язку, 
викликає інтерес визначення договору, запропоноване 
С.М.Бервено, відповідно до якого договір можна визна-
чити як правомірний правочин (правомірну угоду) взає-
моузгодженої волі двох і більше сторін, спрямованої на 
виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обо-
в'язків, у формі зобов'язального правовідношення та на 
врегулювання відносин між цими сторонами, шляхом 
закріплення цих прав і обов'язків, як правило, у формі 
відповідних умов договору у визначеній законом формі 
[2, с. 39-41]. Хоча це визначення з першого погляду зда-
ється досить громіздким і є лише доктринальним, втім 
воно містить такі складові, які засвідчують наявність у 
договорі багатоманітності його змісту. Так автор, по-
перше, цілком правильно звертає увагу на те, що необ-
хідно відмовитись від традиційного визначення поняття 
договору через поняття "домовленості". По-друге, на про-
тивагу науковцям, які визначають договір лише як юриди-
чний факт, який породжує зобов'язання, Бервено С.М. 
пропонує більш широке розуміння дійсного змісту право-
вої природи договору. Олюха В.Г., визначаючи цивільно-
правовий договір у якості юридичного факту, також вка-
зує, що це правочин двох чи більше сторін у визначеній 
законодавством формі, який спрямований на встанов-
лення, зміну, припинення цивільних прав та обов'язків та 
пропонує таке визначення договору закріпити у ч.1 
ст. 626 ЦК України [13, с. 4; 14, с. 86]. 

Проте, на законодавчому рівні (ч.1 ст.626 ЦК Украї-
ни) договір продовжує визначатися як домовленість 
двох або більше сторін, спрямована на встановлення, 
зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. Варто 
зазначити, що новий ЦК України сприйняв поняття до-
говору, сформульоване в юридичній доктрині ще ра-
дянського періоду, яке зводилось до розуміння догово-
ру як юридичного факту, що породжує відповідні відно-
сини [17, с. 17-18]. В цьому визначенні не знайшлося 
місця ознакам, які хоча б певною мірою відображали 
нові базові принципи побудови договірного права. Так, 
зокрема, у визначенні відсутня категорія "правочин", 
яка була введена взамін поняття "угода". Законодавець 
визначає, як бачимо, договір через поняття "домовле-
ність". На наш погляд, варто підтримати тих вчених, які 
вважають визначення договору як домовленості двох 
або більше сторін невдалим, оскільки не кожна домов-
леність набуває ознак договору (вона набуває ознак 
договору у випадку, якщо досягнута з дотриманням 
вимог, встановлених для укладення договору), і пропо-
нують визначати поняття договору через категорію 
"правочину" [22, с. 168-170]. 

Аналогічні застереження слід зробити і стосовно ви-
значення сімейно-правового договору через поняття 
"домовленість". Варто зауважити, що у ст. 9 СКУ терміни 

"договір" та "домовленість" вживаються як однопланові 
та на перший погляд взаємозамінні. Проте, на думку 
розробника проекту СКУ З.В.Ромовської, яка заслуговує 
на увагу, підстави для вживання у назві і в тексті цієї 
статті слів "домовленість" та "договір" зумовлювалися 
бажанням відділити щоденні сімейні домовленості (які 
продукти харчування купити, що приготувати на вечерю, 
дозволити чи заборонити дитині відвідувати небезпечне 
видовище тощо) від небуденних, серйозних договорів, 
потреба укладення яких виникає не щодня [16, с. 38-39].  

Враховуючи вищенаведене, з нашої точки зору, ви-
значення сімейного договору через поняття "домовле-
ність" сторін значно звузить сферу застосування введе-
ного в законодавство нового інституту сімейного права 
до рівня врегулювання буденних справ. Більше того, 
такий підхід суперечить прямо закріпленим в СКУ поіме-
нованим договірним конструкціям, що спрямовані на ре-
гулювання далеко не буденних сімейних справ, а серйо-
зних питань поділу майна подружжя, утримання подруж-
жя, дітей, визначення місця проживання дитини тощо.  

В той же час, в СКУ також має місце проблема спів-
відношення понять "договору" і "домовленості", про яку 
йшлося вище. Так, СКУ, як уже зазначалося, ці поняття 
ототожнює. Більше того, поняття "домовленості" навіть 
дещо передує поняттю "договору", у зв'язку з чим скла-
дається враження, що саме поняття "домовленість" є 
основною категорією в СКУ, але це не так. В подаль-
шому законодавець використовує поняття договору за 
участю суб'єктів сімейних правовідносин, а не домов-
леність. У зв'язку з вказаним, на наш погляд, необхідно 
дещо по-іншому розставити акценти у цьому питанні на 
законодавчому рівні, зазначивши, що відносини у сі-
мейному праві регулюються договором (домовленістю) 
сторін. В даному разі ч.2 ст.7 СКУ матиме такий вигляд: 
"Сімейні відносини можуть бути врегульовані за дого-
вором (домовленістю) між їх учасниками". Відповідно, 
ст. 9 СКУ необхідно перейменувати таким чином: "Ре-
гулювання сімейних відносин за договором (домовленіс-
тю) сторін", а ч. 1 ст. 9 СКУ викласти у наступній редакції: 
"Подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші члени 
сім'ї та родичі, відносини між якими регулює цей Кодекс, 
можуть врегулювати свої відносини договором (домов-
леністю), якщо це не суперечить вимогам цього Кодексу, 
інших законів та моральним засадам суспільства". 

Проведене дослідження, на наш погляд, є підґрун-
тям для наступного висновку: на даний момент існує 
достатньо підстав, щоб сімейно-правовий договір ви-
значати через звичний і зрозумілий для усіх правників 
термін "правочин", що спрямований на набуття, зміну 
або припинення сімейних прав та обов'язків. 

На сучасному етапі слід констатувати, що права та 
обов'язки, що виникають у сімейній сфері на підставі 
договору можуть носити як майновий, так і особистий 
немайновий характер. Комплексний аналіз джерел сі-
мейного права дозволяє дійти висновку про те, що за-
конодавець цілком обґрунтовано визначився з можли-
вістю регулювання договором не лише майнових, а й 
особистих немайнових відносин у сім'ї, закріпивши на-
ступні види сімейно-правових договорів, а саме: 

а) договір, передбачений ч.1 ст. 109 СКУ, про те, з 
ким із батьків будуть проживати діти, яку участь у за-
безпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, 
хто буде проживати окремо, а також про умови здійс-
нення ним права на особисте виховання дітей; 

б) договір про вирішення питання участі батьків у 
вихованні дітей, поіменований у ст. 157 СКУ. 

Вищенаведене дає підстави стверджувати, що сімей-
но-правовий договір як правочин може бути спрямований 
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на набуття, зміну або припинення як майнових, так і осо-
бистих немайнових сімейних прав та обов'язків. 

З огляду на тематику дослідження вважаємо за необ-
хідне більш детально зупинитись на визначенні характер-
них ознак та особливостей сімейно-правового договору.  

На сучасному етапі вирізняльною характеристикою 
сімейно-правових договорів є їхня спрямованість на вре-
гулювання відносин всередині сім'ї самими її членами, 
без втручання будь-яких публічних органів та держави в 
цілому. У чинному сімейному законодавстві спостеріга-
ється зміна самої сутності легального регулювання від-
носин у сім'ї, суттєве зменшення кількості та видів імпе-
ративних приписів та розширення сфери вільної ініціати-
ви самих учасників сімейних відносин. Іншими словами, 
договір розглядається чинним СКУ як регулятор не лише 
тих відносин, які не врегульовані самим кодексом, а і як 
спосіб заміни учасниками сімейних відносин державного 
регулювання саморегулюванням. 

Більше того, аналіз судової практики вирішення спо-
рів у сімейній сфері свідчить, що суди встановлюють 
наявність договірних відносин між членами сім'ї перед 
тим як застосовувати законний (легальний) режим. При-
кладами можуть слугувати наступні судові казуси.  

При розгляді справи про стягнення аліментів на 
утримання дружини Старокостянтинівський районний 
суд Хмельницької області встановив, що сторони пере-
бувають у зареєстрованому шлюбі. Від спільного про-
живання мають неповнолітнього сина. Позивачка зна-
ходиться у відпустці по догляду за дитиною. Сторони 
проживають окремо, дитина знаходиться на утриманні 
матері. Договір подружжя про надання утримання один 
одному та договір між батьками про сплату аліментів на 
дитину сторонами не укладався. Такими чином, беручи 
до уваги відсутність договірного регулювання спірних 
відносин подружжя, а також те, що відповідач доброві-
льно не надає позивачці матеріальну допомогу, суд 
дійшов висновку про необхідність застосування норм 
сімейного законодавства до спірних правовідносин, а 
саме: на підставі ч. 2 ст. 84 СКУ, у відповідності до якої 
дружина, з якою проживає дитина, має право на утри-
мання від чоловіка – батька дитини до досягнення ди-
тиною трьох років, стягнув на утримання позивачки алі-
менти в твердій грошовій сумі [25].   

Аналогічний підхід було застосовано Сумським район-
ним судом Сумської області при вирішенні справи про 
стягнення аліментів на утримання дитини у розмірі ¼ час-
тини усіх видів заробітку батька. Так, заслухавши пояс-
нення сторін, дослідивши матеріали справи, суд задово-
льнив позов у повному обсязі, застосувавши законний 
режим регулювання сімейних правовідносин сторін, а са-
ме: ст.ст. 180, 182 та 183 СКУ, з наступних підстав.  

Зокрема, судом першої інстанції було встановлено, 
що позивачка проживає разом з неповнолітнім сином, 
який перебуває на її утриманні. Батьком дитини є від-
повідач по справі. Відповідач має іншу неповнолітню 
дитину – доньку, кошти на утримання якої він надає у 
добровільному порядку. Пояснення відповідача про 
його участь в утриманні та вихованні сина у попередній 
час позивачкою не оспорюються, питання про стягнен-
ня аліментів за минулий час не ставиться.  

Нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів 
на дитину сторони не укладали. На підтвердження своїх 
пояснень про регулярну участь в утриманні дитини відпо-
відач доказів не навів, грошових переказів позивачці після 
звернення її до суду з позовом не надсилав [26].  

Отже, характерною ознакою сімейно-правових дого-
ворів є особлива мета – саморегулювання відносин, 
заснованих на шлюбі, родинності, усиновленні, а також 

відносин, що виникають з факту створення сім'ї на ін-
ших правових підставах. 

Продовжуючи характеризувати сімейні договори, 
варто звернути увагу на те, що суб'єктами – учасниками 
договірного регулювання сімейних відносин виступають 
виключно фізичні особи, що пов'язані відносинами 
шлюбу, родинності, усиновлення чи іншими відносина-
ми, що виникають із факту створення сім'ї на інших 
правових підставах, не заборонених законом і таких, що 
не суперечать моральним засадам суспільства. Відпо-
відно до ч.ч. 1-3 ст. 2 та ч. 1 ст. 9 СКУ сімейно-правові 
договори можуть укладатися між дружиною та чолові-
ком; матір'ю та батьком дитини; матір'ю та/або батьком 
і дитиною; іншими члени сім'ї та родичами, відносини 
між якими врегульовані СКУ (дідом/бабою та ону-
ком/онучкою; прадідом/прабабою та правну-
ком/правнучкою; рідними братами і сестрами; усинов-
лювачами та усиновленими; мачухою/вітчимом та пад-
черкою/пасинком; особами, що проживають однією сі-
м'єю тощо). Крім того, враховуючи зміст ч. 2 ст. 9 та ч. 4 
ст. 2 СКУ, необхідно визнати, що правом укладати до-
говори в сімейній сфері наділені інші родичі за похо-
дженням, відносини між якими не врегульовані СКУ 
(двоюрідні брати та сестри; троюрідні брати та сестри і 
т.д.; тітка/дядько та племінник/племінниця). 

Незважаючи на відсутність прямої вказівки закону, 
на наш погляд, суб'єктами договірного регулювання 
сімейних відносин можуть виступати також особи, що 
не перебувають у безпосередніх родинних або шлюб-
них зв'язках та не проживають однією сім'єю, проте по-
в'язані відносинами свояцтва, опіки чи піклування, вла-
штування дітей, позбавлених батьківського піклування в 
сім'ю, а саме: зять та тесть/теща; невістка та све-
кор/свекруха; опікуни/піклувальники та діти, над якими 
встановлено опіку/піклування; діти та особи, в сім'ї яких 
вони виховуються/виховувалися (прийомні батьки та 
діти тощо). Така позиція цілком узгоджується з принци-
пом договірного регулювання сімейних відносин, який 
закріплено у ч.2 ст. 7 СКУ. 

У цьому зв'язку також варто зазначити, що фізичні 
особи, яким надано право укладати договори у сімейній 
сфері, наділені такою особливою характеристикою як 
родинний або сімейний стан або статус. Щодо безпосе-
реднього впливу родинного стану на правовий статус 
особи як учасника цивільних правовідносин традиційно 
наголошувалося в дореволюційній цивілістичній літера-
турі [10, с. 120-126], так і в сучасних підручниках з циві-
льного права України [23, с. 259-260]. На думку 
О.В.Нєкрасової, властивості особистості мають істотне 
значення щодо особи як суб'єкта сімейних правовідно-
син тому, що особа одночасно може бути учасником 
декількох сімейних правовідносин, які є різними за сво-
їм змістом. Так, вона одночасно може бути онукою, 
дружиною, дочкою, матір'ю [12, с. 137-138]. Таким чи-
ном, особа виступає кожен раз в новій якості і зміст 
правовідношення визначається тими властивостями 
особистості, які проявляються в даний момент. В цих 
властивостях людина незамінна, в силу чого будь-яке 
сімейне правовідношення повинно розглядатися як уні-
кальне за складом його учасників [6, с. 350]. 

Отже, договірне регулювання сімейних відносин 
безпосередньо залежить від родинного (сімейного) ста-
тусу фізичної особи як суб'єкта приватного права. Ін-
шими словами, лише в тому разі, коли особа наділена 
такою особливою властивістю як родинний (сімейний) 
стан, вона управнена укладати відповідні сімейно-
правові договори. У цьому зв'язку слід зауважити, що в 
теорії цивільного та сімейного права така здатність 
особи самостійно набувати сімейних прав та обов'язків 
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та самостійно їх здійснювати іменується дієздатністю 
[19, с. 54]. Відповідно, здатність укладати правочини – 
це правочиноздатність [23, с. 266]; у договірній сфері 
така здатність іменується договороздатністю [9, с. 3]. 
На нашу думку, з теоретичних міркувань доцільно за-
провадити термін "сімейна договороздатність" як один 
із елементів дієздатності фізичних осіб у сімейній сфе-
рі, до складу якої входить правочиноздатність/дого-
вороздатність – здатність особи укладати правочини та 
договори та деліктоздатність – здатність нести само-
стійну майнову відповідальність.  

Таким чином, сімейна договороздатність – здатність 
фізичної особи як суб'єкта сімейних правовідносин са-
мостійно укладати та виконувати сімейно-правові дого-
вори, а також нести відповідальність за їх невиконання 
чи неналежне виконання. 

Також слід звернути увагу на наступний момент. Сі-
мейний (родинний) статус фізичної особи не є незмін-
ним та може змінюватися впродовж життя особи. У 
зв'язку з цим змінюється її договороздатність. Так, пе-
ребуваючи у шлюбі, особа наділена правом на укла-
дення подружніх сімейно-правових договорів (про від-
чуження частки, користування спільним майном по-
дружжя тощо). Після припинення шлюбу така особа 
зазначені права втрачає. І, навпаки, одинока особа, яка 
не перебуває у шлюбі, батьки якої померли, визнані 
безвісно відсутніми чи померлими і т.д., не може бути 
суб'єктом договірних правовідносин у сімейній сфері, 
незважаючи на наділення її згідно із ч. 1 ст. 3 СКУ пра-
вами члена сім'ї.  

Ще однією особливістю сімейно-правових догово-
рів є те, що вони мають особисто-довірчий характер, 
тобто права та обов'язки, з приводу яких укладається 
договір, не можуть здійснюватися третіми особами в 
силу особливих сімейно-правових зв'язків між учасни-
ками сімейно-правових відносин. Виходячи з такої 
характеристики, варто наголосити на неможливості 
застосування при регулюванні правовідносин у сімей-
ній сфері ряду цивільно-правових інструментів, а са-
ме: а) заміни осіб в сімейно-правових договорах, 
б) виконання зобов'язання третіми особами; в) пере-
адресація та передоручення виконання тощо. 

При цьому, як наголошує С.К.Чашкова, фідуціарість 
у цивільно-правових відносинах та довірчість у сімейній 
сфері – це не одне і теж. В останньому випадку ступінь 
довірчості пов'язана не з тим, довіряє особа контраген-
ту як чесному учаснику товарно-грошових відносин, 
який не застосує обман, чи ні. При цьому не виключа-
ється, що суб'єкт може не довіряти своєму контрагенту 
з позицій цивільно-правових, але особисте ставлення 
до нього є таким як до рідного, до коханого, що, в ре-
зультаті, і робить такі відносини довірчими [24, с. 102]. 

Отже, при використанні універсальної конструкції до-
говору у сімейній сфері необхідно враховувати наступні 
ознаки, що притаманні сімейно-правовому договору: 

1) особлива мета – саморегулювання відносин, за-
снованих на шлюбі, родинності, усиновленні, а також 
відносин, що виникають з факту створення сім'ї на ін-
ших правових підставах; 

2) безпосередня пов'язаність договірного регулю-
вання сімейних правовідносин із родинним (сімейним) 
статусом фізичної особи;  

3) сімейно-правовий договір є правомірною вольо-
вою дією (правочином), спрямованим на набуття, зміну 
або припинення майнових та/або особистих немайно-
вих сімейних прав та обов'язків; 

4) спеціальний суб'єктний склад;  
5) особисто-довірчий характер відносин, що регу-

люються сімейно-правовим договором.  

Беручи до уваги сучасні доктринальні підходи до ви-
значення поняття договору в приватному праві України, 
напрацювання вчених з приводу удосконалення зага-
льного визначення поняття "договору", а також на під-
ставі виокремлених ознак та особливостей договірного 
регулювання сімейних відносин, пропонуємо наступне 
визначення сімейно-правового договору: сімейно-
правовим договором є правочин фізичних осіб, пов'яза-
них сімейно-правовим статусом (подружжям, батьками 
та дітьми, іншими членами сім'ї та родичами тощо), 
спрямований на виникнення, зміну або припинення 
особистих немайнових та/або майнових прав та обов'я-
зків у сімейній сфері. 

З нашої точки зору, в науковий обіг доцільно ввести 
термін "сімейна договороздатність" як один із елементів 
дієздатності фізичних осіб у сімейній сфері, до складу 
якої входить правочиноздатність/договороздатність – 
здатність особи укладати правочини та договори та 
деліктоздатність – здатність нести самостійну майнову 
відповідальність. Таким чином, сімейна договороздат-
ність – здатність фізичної особи як суб'єкта сімейних 
правовідносин самостійно укладати та виконувати сі-
мейно-правові договори, а також нести відповідальність 
за їх невиконання чи неналежне виконання. 

Подальші дослідження в галузі договірного ре-
гулювання сімейних відносин мають бути спрямовані 
на створення загальної теорії договору в сімейному 
праві України, визначення його функціонального при-
значення та місця в договірній системі України. 
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

В статье рассматриваются вопросы договорного регулирования семейных отношений на современном этапе. С целью создания 
общей теории договора в семейном праве Украины определено понятие и правовую природу семейно-правового договора, выделено 
его отличительные черты и особенности. 

Ключевые слова: семейное право, договорное регулирование семейных отношений, семейно-правовой договор. 

 
О. Mykhalniuk, Ph.D, Associate Professor, 
Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv  

 
TNE NOTION AND SPECIFICS OF THE FAMILY LAW CONTRACT 

In the article are presented modern problems of contract regulation of family relations. To create general theory of the contract in the family law 
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Досліджені тенденції подальшого розвитку та вдосконалення вітчизняної криміналістики, вплив на неї окремих 

факторів сучасної дійсності. Автором сконцентрована увага на можливостях криміналістичної науки та її прак-
тичної ролі у діяльності з протидії злочинності у рамках аналізу положень нового Кримінально-процесуального 
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Криміналістика – це наука, яка виконує важливу слу-
жбову функцію, пов'язану з протидією злочинності. Кри-
міналістичні знання є могутньою зброєю в руках профе-
сіоналів – оперативно-розшукових співробітників, слід-
чих, прокурорів, експертів, суддів. Розвиток криміналісти-
ки надає можливість впроваджувати в практику право-
охоронних та судових органів новітні прийоми, методи та 
засоби протидії злочинності. В умовах існування профе-
сійної та організованої злочинності, виникнення нового 
типу злочинця, застосування сучасних "технологій" вчи-
нення злочинів на фоні різних об'єктивних та суб'єктив-
них факторів українського соціуму, що динамічно зміню-
ються, перед криміналістичною наукою постають нові 
завдання та виклики. Так, сучасні соціально-економічні 
реалії зумовили прийняття в Україні нового Кримінально-
процесуального кодексу. Його положення, на наш по-
гляд, торкаються і криміналістичної науки, покликаної 
негайно реагувати на всі зміни, які впливають на злочин-
ність і діяльність правоохоронних органів. 

Криміналістика за тривалий час свого існування та 
розвитку створила вельми значний арсенал засобів 
аналітико-пізнавального (технічного, тактичного і мето-
дичного) характеру і накопичила вже достатній досвід 
його застосування за умов розслідування злочинів та 
використання в роботі з різними доказами. Більш того, 
криміналістичний арсенал засобів і знань є універсаль-
ним і може успішно використовуватися в інших видах 
правозастосовчої діяльності. Разом з тим, останній пе-
ріод її розвитку створює враження про те, що криміна-
лістика пішла в саморозвиток і безпредметне теорети-
зування. Представляється, що прикладами цього мо-
жуть служити теорія "розпізнавання" [1], теорія існуван-

ня двох криміналістик: "звинувачення" і "захисту" [2], 
"криміналістична ейдологіі, феноменологія" [3, с. 19] та 
ін. Про це свого часу писали В. Бахін [4], В. Колдін [5, 
с. 20-23], В. Статкус [6, с. 130-132], В. Шепітько [7, с. 42-
43], М. Яблоков [8, с. 70-71], та інші автори, які критику-
ють окремі з цих "вчень". У зв'язку з цим, Р. Бєлкін за-
значав, що поряд з відсутністю відповіді на питання, 
"чому деякі явно актуальні і значущі для практики дося-
гнення та рекомендації криміналістики не привертають 
уваги практиків і не використовуються ними у своїй дія-
льності", існує ще проблема того, що "в криміналістич-
ній науці до теперішнього часу накопичилася значна 
кількість різних умоглядних конструкцій і "відкриттів", які 
не мають ні теоретичних, ні практичних обґрунтувань" 
[9, с. 7]. В. Колдін також відмітив, що зараз "запропоно-
вані численні теоретичні конструкції і структурні моделі 
криміналістики, не підкріплені обґрунтуванням їх прак-
тичної необхідності і вносять різнобій і плутанину в сис-
тему підготовки кадрів [5, с. 10]. 

У цьому зв'язку ми солідарні з думкою Т. Сєдової, 
яка зазначає, що захоплення окремих вчених-кри-
міналістів останнім часом теоретичними дослідженнями 
почасти можна пояснити більш коротким шляхом до 
публікацій, коли не потрібно вкладення трудомістких 
витрат на експериментальні дослідження, вивчення 
чисельної кількості кримінальних справ. У деяких випа-
дках має місце звичайне спекулювання елементарним 
рівнем науки криміналістики – оголошуються теоретич-
ними питання, які в силу своєї очевидності ні в одній 
області наукового знання не сприймаються як теорети-
чні проблеми (наприклад, теорія руйнівних методів, 
теорія нетрадиційних методів та ін.) Але криміналісти 
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повинні звернути увагу на те, що чим більше вони до-
кладають зусиль до зведення своєї науки у ранг фун-
даментальної, тим менш серйозно до неї ставляться 
інші юридичні науки, і це наочно продемонстрував за-
конодавець [10, с. 7]. 

Ми переконані, що для вирішення питання щодо мо-
жливості криміналістики у світлі зміни кримінально-
процесуального законодавства та її майбутньому розви-
тку з метою відповідності новим реаліям і викликам дійс-
ності слід визначитися з природою криміналістики. Супе-
речки про те, чи є криміналістика природно-технічною, 
правовою, самостійною, допоміжною або прикладною 
наукою, тривали протягом усього її розвитку. Досить до-
кладний аналіз точок зору і аргументів щодо даного пи-
тання надано Р. Бєлкіним в ряді його робіт [11, с. 5-13; 
12, с. 105-112], на основі яких він дійшов висновку щодо 
синтетичного характеру криміналістики, яка не є суто 
технічною або правовою дисципліною [9, с. 43]. Вона 
синтезує в собі самі різні різновиди знань, необхідні для 
вирішення проблем практичної діяльності з розкриття, 
розслідування та попередження злочинів. 

Зі свого боку В. Колдін вказує, що "загальновизна-
ним є прикладний характер криміналістики", а "най-
більш інтенсивний розвиток отримують атрибути науко-
знавства та фундаментальної науки" [5, с. 10]. Причину 
зазначеного вчений пов'язує з визначенням криміналіс-
тики як науки "про закономірності механізму злочину...", 
даного Р. Бєлкіним [13, с. 59]. Саме ця обставина і є 
тою необхідною ланкою, яка підтримує нерозривний 
зв'язок у ланцюжку, на одній стороні якої знаходиться 
наука, а на іншій практика протидії злочинності. 

На жаль, наукові розробки у криміналістиці останньо-
го періоду носять, як правило, теоретичний характер. 
Криміналістика поповнилася в останні роки численними 
теоріями, навчаннями, концепціями. Разом з тим, обсяг 
розробок прикладного характеру значно скорочується. 
Подібне співвідношення теоретичної та практичної скла-
дової не можна визнати нормальним для прикладної 
науки, якою є криміналістика. І в сучасних умовах бурх-
ливого науково-технічного прогресу сам дух криміналіс-
тичної науки вимагає народження нових ідей і розробок, 
а також синтез різновекторних знань з різних областей 
сучасного наукового уявлення. Можливість вирішення 
поставлених завдань перед криміналістикою вбачаємо у 
певних умовах роботи криміналістів, в яких вони об'єд-
нуються з іншими фахівцями різних областей знання для 
рішень конкретного завдання. 

Таким чином, на сьогодні криміналістика, так чи ін-
акше, вже переросла свій потенціал і вийшла за межі 
суто "поліцейської науки" або "науки щодо розслідуван-
ня злочинів". Накопичення наукового знання призвело 
до того, що її кошти, прийоми і методи успішно викори-
стовуються в інших (оперативно-розшукової, судової, 
прокурорської, експертної, адвокатської) сферах або 
дозволяють встановлювати факти, що знаходяться по-
за кримінально-правовими явищами (використання 
криміналістичних знань у цивільному, господарському 
або адміністративному процесах). Але, незважаючи на 
затребуваність криміналістики, використання її даних в 
інших сферах, вона як і раніше являє собою цілісну 
систему наукових знань, покликану служити цілям роз-
криття і розслідування злочинів, встановленню істини у 
кримінальному судочинстві. І саме зараз українська 
криміналістика, зіткнулася з необхідністю "працювати" і 
розвиватися в нових умовах, продиктованих волею За-
конодавця, що прийняв новий Кримінально-проце-
суальний кодекс, який кардинально змінив криміналь-
ний процес, оскільки концептуально він відображає 
практику доказування у кримінальних справах у США. У 

зв'язку з цим, вітчизняна криміналістика зіткнулася з 
необхідністю пристосування своїх розробок до нових 
форм і порядку здійснення кримінального провадження. 

У відношенні криміналістичних розробок (засобів, 
прийомів) новий КПК України поставився в цілому на-
ступним чином – від замовчування існування одних і до 
зведення в ранг норми закону інших. В останньому ви-
падку текст багатьох статей нового КПК більше нагадує 
криміналістичні методичні вказівки та інструкції, ніж 
норми закону (гл. 20 КПК України "Слідчі (розшукові) 
дії"). При цьому Законодавець поповнив арсенал мож-
ливостей слідчого діями оперативно-розшукового хара-
ктеру, по суті, не розмежовуючи їх з процесуальними 
(гл. 21 КПК України "Негласні слідчі (розшукові) дії"). 
Безперечно, оперативно-розшукова діяльність та кри-
міналістика мають єдині цілі, спрямовані на активну і 
наукову протидію кримінальним явищам у суспільстві і 
найбільш близькі з теоретичного і практичного змісту 
юридичні науки [14, с. 199-200]. Ми згодні, з думкою 
М. Яблокова про те, що криміналістика і ОРД мають 
одну природу і одні об'єкти вивчення – злочинну діяль-
ність різних видів і діяльність з її розкриття. І якщо бі-
льшість злочинів розкривається силами оперативно-
розшукових органів, то спільними криміналістичними та 
оперативно-розшуковими засобами практично розкри-
ваються всі злочини [15, с. 43]. У цьому аспекті предста-
вляється нам прогресивними задумки Законодавця щодо 
впровадження в практику протидії злочинності сил і 
спроможностей двох спеціальних прикладних наук одно-
часно. Однак, разом з тим, у деяких нормах закону, на-
приклад, ст. 271 КПК "Контроль за вчиненням злочину", 
спостерігається змішування криміналістичних тактичних 
прийомів і суто оперативно-розшукових операцій та ком-
бінацій, таких як контрольована поставка, контрольована 
і оперативна закупівля, спеціальний слідчий експери-
мент, імітація обставин злочину. Тобто на законодавчому 
рівні в слідчу тактику включені оперативно-розшукові 
заходи, притаманні спеціальним підрозділам. 

Одним з нововведень нового КПК можна назвати 
відсутність виїмки у структурі самостійних слідчих дій 
(вона стала частиною обшуку, огляду і т.д.). до таких 
потрібно віднести і появу слідчого експерименту, який 
раніше перебував у синтезі з перевіркою показань на 
місці в рамках такої слідчої дії, як відтворення обстано-
вки та обставин події. Новелою є також використання 
поняття "тимчасове вилучення майна". 

Одночасно з цим, зросла роль використання спеціа-
льних знань при розкритті та розслідуванні злочинів 
(гл. 4 КПК "Докази і доказування"). З'явилися нові кримі-
налістичні засоби, наприклад, електронні засоби контро-
лю (ст. 181 КПК "Домашній арешт"), спеціальна техніка 
(ст. 336 КПК "Проведення процесуальних дій у режимі 
відеоконференції під час судового провадження") та ін. 

Демократизація кримінального судочинства, вира-
жена у прийнятті нового Кодексу, пов'язана, крім того, з 
прагненням Законодавця до трансформації органів до-
судового слідства і посилення змагальних принципах у 
співвідношенні "обвинувачення – захист". У цьому зв'я-
зку новий КПК України, на наш погляд, поповнився но-
велами, що стосуються ролі слідчого, що виконує важ-
ливу функцію досудового розслідування злочинів 
(ст.ст. 38-40 КПК України). Одночасно, його роль, як 
самостійного і процесуально незалежного учасника 
кримінального судочинства, істотно обмежилася нови-
ми процесуальними механізмами. Зокрема, встанов-
ленням нового порядку судового контролю (ст.ст. 30-35 
КПК України), можливістю кримінального переслідуван-
ня з боку прокуратури (ст. 36 КПК України), новими пра-
вилами участі захисника у кримінальному провадженні 
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(ст.ст. 45-54 КПК Україна). При цьому окремі функції 
щодо збору доказів і безпосереднього розкриття злочи-
ну передані безпосередньо суду (§ 3 гл. 28 КПК "Про-
цедура судового розгляду"). Відповідно, змінилися і 
суб'єкти, які застосовують криміналістичні знання. 

Таким чином, ці та інші нововведення створили про-
блеми в першу чергу криміналістичній практиці, у зв'яз-
ку з чим, вважаємо за доцільне звернути увагу на на-
ступне. По-перше, у зв'язку з новою регламентацією 
слідчих дій і появою нових слідчих і судових дій за-
вданнями криміналістів є: 

1) перегляд і переоцінка тактичних засобів прове-
дення окремих слідчих (розшукових) дій; 

2) розробка групи прийомів здійснення судових дій 
(наприклад, здійснення допиту експерта в суді (ст. 356), 
дослідження документів (ст. 358), консультацій та  
роз'яснень спеціаліста (ст. 360), огляду на місці (361); 

3) розробка рекомендацій щодо використання у 
збиранні доказів можливостей оперативно-розшукової 
діяльності (спільно з теорією ОРД). 

По-друге, здійснюючи зазначену роботу слід взяти до 
уваги ту обставину, що близькість криміналістики та ОРД 
не означає збіг їх правової та практичної сутності. Тут, на 
наш погляд, необхідно дотримуватися суворої диферен-
ціації загальних і часткових положень зазначених галу-
зей знань з метою недопущення "розмиття" їх меж. 

По-третє, новий КПК України, концептуально ре-
формує органи кримінальної юстиції та суттєво реорга-
нізує судові та правоохоронні органи, що вносить тим 
самим докорінні зміни у їх структуру та функціональну 
направленість з метою підвищення їх якості роботи. Ці 
зміни торкнулися не тільки організаційно-адміністра-
тивної структури судів та органів прокуратури, але й 
органів досудового слідства. При цьому є певне непо-
розуміння у стратегічному задумі Законодавця, який, з 
одного боку, декларує необхідність централізації орга-
нів досудового слідства у єдиному Слідчому комітеті, а, 
з другого, вже в новому КПК, переносить деякі його фу-
нкції у судову стадію процесу.   

Четверте, з прийняттям нового КПК України вини-
кає кілька принципово важливих питань: 

– Хто конкретно є суб'єктом збирання і фіксації до-
казової інформації і несе за це відповідальність? 

– Які способи збирання доказів є допустимими, а які ні? 
– Наскільки корінні зміни у кримінальному процесі 

будуть сприяти ефективності розкриття злочинів (робо-
ти слідчого апарату і оперативних підрозділів)? 

Відповіді на ці питання вимагають від наук криміна-
льного процесу та криміналістики вже зараз, з одного 

боку, підготовку і внесення уточнень і доповнень до 
окремих статей КПК, а з іншого – накопичення практич-
ного досвіду застосування нових положень і його осми-
слення. У цьому зв'язку представляється обґрунтова-
ним висновок, що завданнями криміналістики на сучас-
ному етапі є вдосконалення своєї теорії в змінених 
умовах правового регулювання, а також розробка прак-
тичних рекомендацій, спрямованих на забезпечення 
ефективності розкриття злочинів. 
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В статті на основі філологічного тлумачення та аналізу наукових публікацій запропоновано використовувати в 

земельно-правовій науці України термін "заповнення прогалин" як більш загальний, що включає як усунення прогалин, 
так і їх подолання; обґрунтовано характерні ознаки усунення юридичних прогалин у сфері правового регулювання 
земельних відносин в Україні; зроблено висновок про суттєве відставання вказаного способу мінімізації дефектів 
земельно-правового регулювання від потреб практики. 

Ключові слова: земельне право; юридичні дефекти; прогалини в праві; заповнення прогалин; усунення прогалин; 
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Наявність юридичних прогалин у механізмі земель-

но-правового регулювання зумовлює необхідність об-
ґрунтування та застосування спеціально-юридичних 
механізмів їх заповнення. З позиції ефективності пра-
вового регулювання земельних відносин будь-яка на-
явна прогалина в земельному праві України повинна 
бути виявлена та вчасно заповнена. Давньоримське 
право містило норму про те, що закон не має прогалин, 
коли йдеться про надання правосуддя (лат. lex non 
deficit in justitia exhibenda). Конституція України у ст. 55 
гарантує кожному судовий захист земельних прав лю-
дини. На думку Конституційного Суду України, ч. 1 
ст. 55 Конституції України треба розуміти так, що кожно-
му гарантується захист прав і свобод у судовому поряд-
ку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадя-
нин України, іноземець, особа без громадянства вважа-
ють, що їх права і свободи порушені або порушуються, 
створено або створюються перешкоди для їх реалізації 
або мають місце інші ущемлення прав та свобод. Відмо-
ва суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, офор-
млених відповідно до чинного законодавства, є пору-
шенням права на судовий захист, яке згідно зі ст. 64 Кон-
ституції України не може бути обмежене [24]. 

Відповідно до вимог законодавства України жоден 
суддя не вправі ухилитись від винесення рішення із 
земельного спору, мотивуючи це відсутністю відповід-
ної норми чи нормативно-правового акта (ч. 7 ст. 4 Гос-
подарського процесуального кодексу України від 6 лис-
топада 1991 р., ч. 9 ст. 8 Цивільного процесуального 
кодексу України від 18 березня 2004 р., ч. 4 ст. 8 Кодек-
су адміністративного судочинства України від 6 липня 
2005 р.). Тобто, відсутність певної земельно-правової 
норми не повинна бути перешкодою для здійснення 
правосуддя у сфері земельних відносин. 

На території України правові дослідження прогалин 
у праві були започатковані в радянський час (В. К. Забі-
гайло, В. В. Лазарєв, В. М. Ліхачьов, П. О. Недбайло та 
інші вчені). У правовій науці України проблеми прогалин 
у праві досліджуються в основному у теорії права  
(Д. Г. Григор'єв, О. В. Колотова, П. М. Рабінович,  
В. П. Тарануха, О. М. Тарнопольська). Протягом остан-
ніх років активізувались дослідження зазначених про-
блем і в галузевих науках як України, так і інших дер-
жав: цивільне право (Р. А. Майданик, Т. В. Курило), 
трудове право (О. М. Ярошенко), господарське право 
(О. А. Беляневич, Є. В. Івашін), адміністративне право 
(І. Голосніченко, І. Шруб), кримінальне право (Д. О. Єр-
моленко), кримінально-процесуальне право (І. Вовк). В 
науці земельного права України на проблеми прогалин 
в законодавчому регулюванні звертав увагу А. М. Мі-
рошниченко в підручнику та навчальному посібнику 
"Земельне право України". Разом з тим необхідно за-
значити, що більшість вчених в своїх дослідженнях 
особливостей правового регулювання певних різнови-
дів земельних відносин виявляють окремі прогалини в 

земельному праві та обґрунтовують пропозиції щодо їх 
усунення чи подолання (В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк,  
М. М. Бахуринська, О. А. Вівчаренко, С. Л. Гоштинар,  
О. В. Єлісєєва, В. М. Єрмоленко, Н. В. Ільницька,  
І. І. Каракаш, Т. Г. Ковальчук, П. Ф. Кулинич, Т. В. Лісо-
ва, О. С. Лисанець, А. М. Мірошниченко, В. В. Носік,  
К. П. Пейчев, В. І. Семчик, Н. І. Титова, В. Ю. Уркевич, 
М. В. Шульга та інші вчені). Практична потреба у змен-
шенні негативного впливу юридичних прогалин на пра-
вове регулювання земельних відносин, відсутність спе-
ціальних досліджень способів та засобів заповнення 
юридичних прогалин у земельно-правовій науці зумов-
люють актуальність цієї статті, яка має на меті аналіз 
змісту та співвідношення таких понять як "усунення 
прогалин", "подолання прогалин", "заповнення прога-
лин", виявлення стану та перспектив усунення юридич-
них прогалин як спеціально-юридичного способу мінімі-
зації юридичних дефектів у земельному праві України. 

Як у теорії права, так і у доктрині земельного права 
України вживаються різні терміни на позначення юри-
дичних способів мінімізації негативного впливу юридич-
них прогалин – їх "усунення", "подолання", "заповнення" 
тощо. Для з'ясування змісту цих понять звернемось до 
їх філологічного значення. У тлумачних словниках сло-
во "усувати" визначається як 1) доводити що-небудь до 
зникнення, припиняти існування; ліквідовувати, вилуча-
ти; 2) так чи інакше позбавляти когось (відстороняти від 
якоїсь діяльності, справи, звільняти з роботи і т. ін.); 
позбуватися [18, 632]. Долати – 1) перемагати, знищу-
вати когось, щось у боротьбі; 2) справлятися з чим-
небудь таким, що вимагає фізичних зусиль; 
3) охоплювати кого-небудь, оволодівати ким-небудь 
(про фізичний стан і т. ін.) [17, 926]. Слово "заповнюва-
ти" тлумачиться також в трьох значеннях – 1) наклада-
ючи, насипаючи, наливаючи, вміщуючи щось, робити 
повним, цілком займати щось; 2) перен. використовува-
ти повністю для якогось заняття, роботи і т. ін. (відрізок 
часу); 3) вписувати всі потрібні відомості у який-небудь 
документ [17, 718]. 

Порівняльний аналіз зазначених слів дає підстави 
для висновку, що за наявності юридичних прогалин 
земельно-правового регулювання, які полягають у від-
сутності певних правових норм або їх неповноті, вини-
кає потреба у їх заповненні, тобто у створенні чи пошу-
ку тих норм, які могли б замінити відсутні, але необхідні 
для врегулювання окремих різновидів земельних відно-
син, норми. Заповнення прогалин у земельному праві 
можливе двома способами – шляхом їх усунення та 
шляхом їх подолання. Зазначений підхід щодо розме-
жування вищезазначених термінів є найбільш пошире-
ним у загальній теорії права. Так, П. М. Рабінович за-
значає, що прогалини у праві усуваються (виділено 
мною – Т. К.) шляхом прийняття необхідних законів та 
інших нормативно-правових актів. Водночас правоза-
стосовчому органові в ряді випадків надається можли-
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вість подолати (виділено мною – Т. К.) прогалини у 
праві і прийняти правозастосовче рішення за аналогією 
закону і аналогією права [23, 148]. Отже, з метою усу-
нення дефектів у механізмі земельно-правового регу-
лювання та підвищення його ефективності необхідним 
є заповнення наявних юридичних прогалин, тобто здій-
снення спеціальної діяльності суб'єктом нормотворення 
чи правореалізації зі створення нової чи пошуку адек-
ватної існуючої правової норми (принципу), яка могла б 
замінити відсутню, але необхідну для врегулювання 
окремих різновидів земельних відносин, норму, що 
здійснюється шляхом усунення чи подолання. 

Усунення прогалини земельно-правового регулю-
вання має свої характерні особливості: 1) здійснюється 
спеціально уповноваженим суб'єктом, який законодавчо 
наділений повноваженнями нормотворення; 2) у чітко 
передбаченому законодавством порядку; 3) полягає у 
прийнятті норми (норм) з метою заповнення існуючої 
прогалини; 4) має своїм результатом остаточне вирі-
шення, ліквідацію прогалини у правовому регулюванні 
земельних відносин; 5) є більш ефективним способом 
заповнення прогалин у земельному праві порівняно із їх 
подоланням. Так, В. М. Ліхачьов зазначає, що "виник-
нення прогалин створює своєрідну політико-правову си-
туацію, яка повинна оцінюватись як перспективна для 
нормотворчої діяльності держави та інших суб'єктів. Ця 
оцінка пов'язана із такими властивостями істинної прога-
лини як її соціально-економічна детермінованість, спів-
відношення з політичними інтересами і потребами дер-
жави, реальність у матеріальному значенні і т. ін." [9, 7]. 

Прикладом усунення прогалини земельно-правового 
регулювання є законодавче закріплення повноважень 
органів державної влади АР Крим у сфері регулювання 
земельних відносин. Так, протягом майже десяти років 
ні в чинному ЗК України, ні в інших нормативно-
правових актах земельного законодавства не була кон-
кретизована земельно-правова компетенція Верховної 
Ради АР Крим та Ради Міністрів АР Крим, незважаючи 
на те, що відповідно до ст. 18 та ст. 26 Конституції Ав-
тономної Республіки Крим [5], ст. 9 Закону України "Про 
Верховну Раду Автономної Республіки Крим" від 
10 лютого 1998 р. Верховна Рада АР Крим як предста-
вницький орган автономної республіки була наділена 
повноваженнями здійснювати права власника на землю 
в межах території Автономної Республіки Крим, за виня-
тком земель, віднесених до загальнодержавної власнос-
ті, власності місцевого самоврядування, фізичних і юри-
дичних осіб. До компетенції Верховної Ради АР Крим 
було віднесено вирішення у межах повноважень, нада-
них Верховній Раді АР Крим Конституцією України і зако-
нами України, питань, що стосуються земельних відно-
син. Лише у 2011 р. до Земельного кодексу України від 
25 жовтня 2001 р. (далі – ЗК України) та Закону України 
"Про землеустрій" від 22 травня 2003 р. було внесено 
ряд змін та доповнень, спрямованих на конкретизацію 
повноважень Верховної Ради АР Крим та Ради Міністрів 
АР Крим з метою усунення зазначеної вище прогалини 
правового регулювання земельних відносин [3]. 

Незважаючи на зазначені вище позитивні риси усу-
нення прогалин правового регулювання, такий спосіб їх 
заповнення в даний час суттєво відстає від потреб 
практики. Зокрема, й досі юридично не визначеною є 
доля земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення, які були розпайовані між членами недержав-
них сільськогосподарських підприємств. Постійне про-
довження мораторію на їх відчуження свідчить про по-
літичну, соціальну, економічну та юридичну невизначе-
ність перспектив подальшої трансформації їх правового 
режиму, що має ряд негативних результатів. Одним із 

таких наслідків є надмірне подрібнення сільськогоспо-
дарського земельного фонду країни. Якщо до рефор-
мування колективних сільськогосподарських підпри-
ємств в Україні було майже 12 тис. господарств і, відпо-
відно, 12 тис. землеволодінь (великих земельних діля-
нок), то в результаті паювання цих землеволодінь бли-
зько 7 млн. членів колективних господарств отримали 
земельні частки (паї), які виділені або виділяються в 
натурі (на місцевості) у вигляді земельних ділянок. Як-
що до реформування колективних сільськогосподарсь-
ких підприємств розмір їх землеволодінь становив у 
середньому 1-5 тис. га і більше, то розмір земельної 
частки (паю) становить у середньому по країні 4,1 га [6, 
102]. З 2003 р. в Україні ріллі та перелогів не обробля-
ється понад 10 % або 4,4 млн. га! Для порівняння: зага-
льна площа ріллі Великої Британії – 5,7 млн. га, Італії – 
8,0 млн. га, Угорщини – 4,6 млн. га [26, 113]. З метою 
подолання зазначених негативних тенденцій П. Ф. Ку-
линич обґрунтовує потребу у спеціальному Законі Укра-
їни "Про консолідацію сільськогосподарських земель", 
яким необхідно ввести організаційно-правовий меха-
нізм консолідації земель та затвердити Національну 
програму здійснення такої консолідації на період 10-
20 років [7, 15-17]. Проте зазначені пропозиції залиша-
ються не реалізованими в практиці законотворення. У 
порівнянні з Україною, у північних штатах Індії (Пен-
джаб, Хар'яна, Уттар-Прадеш) роботу з консолідації 
земель завершено. Успіх у земельних перетвореннях 
Китаю пов'язаний не із забезпеченням зрівняльного 
перерозподілу земель, а зі створенням можливостей 
для обігу земель з метою формування оптимальних за 
розмірами земельних ділянок та їх ефективного вико-
ристання. У Кенії відмовилися від зрівняльного пере-
розподілу земель на зразок того, що безоплатно здійс-
нюється в Україні. У цій країні уряд викуповує землю у 
білих фермерів за справедливою ринковою ціною і на-
дає позики для придбання її чорношкірими [26, 62]. 

Відповідно до ст. 125 ЗК України право власності на 
земельну ділянку, а також право постійного користу-
вання та право оренди земельної ділянки виникають з 
моменту державної реєстрації цих прав. Всупереч за-
значеним законодавчим положенням, для України є 
характерним існування неоформлених прав на землю 
протягом десятків років [15, 4], що передусім обумов-
лено прогалинами чинного земельного законодавства. 
Значному поширенню феномена "неоформлених земе-
льних прав" сприяло й скасування Конституційним Су-
дом України обов'язку оформлення та переоформлення 
прав на землю у чітко визначені терміни [25]. 

Особи, які набули право на користування земель-
ною ділянкою в радянський час та не оформили його 
відповідно до вимог земельного законодавства України, 
фактично здійснюють користування земельними ділян-
ками за відсутності юридично оформлених земельних 
прав. Так, юридично нелегалізованим та неоформле-
ним залишається право довічного успадковуваного зе-
млеволодіння, яке було запроваджено ЗК УРСР від 
18 грудня 1990 р. Юридично не оформленими є земе-
льні ділянки, які були приватизовані на підставі Декрету 
Кабінету Міністрів України "Про приватизацію земель-
них ділянок" від 26 грудня 1992 р., відповідно до якого 
громадяни визнавались власниками земельних ділянок 
не з моменту отримання державного акта на право 
власності на землю, а з моменту прийняття відповідною 
радою рішення про передачу громадянину земельної 
ділянки у власність. Саме рішення відповідної ради про 
приватизацію земельних ділянок громадянами України 
В. В. Носік розглядав як один із способів визначення 
моменту виникнення права власності на землю у фізи-
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чних та юридичних осіб [19, 82]. При цьому, на думку 
П. Ф. Кулинича, право власності підтверджувалось не 
державним актом (його отримання переносилось на 
невизначений майбутній час), а витягом з протоколу 
рішення відповідної ради [8, 29-39]. Вказані проблеми 
частково вирішені при прийнятті Закону України "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень" в редакції від 11 лютого 2010 р., відпо-
відно до ст. 3 якого права на земельні ділянки та їх об-
тяження, які підлягають державній реєстрації (право 
власності на землю, право користування (сервітут), 
емфітевзис, суперфіцій, право постійного користування 
та право оренди земельної ділянки, іпотека, інші речові 
права відповідно до закону) виникають з моменту такої 
реєстрації. Права на нерухоме майно та їх обтяження, 
що виникли до набрання чинності вказаним Законом, 
визнаються дійсними у разі відсутності їх державної 
реєстрації, передбаченої цим Законом, за таких умов: 
якщо реєстрація прав та їх обтяжень була проведена 
відповідно до законодавства, що діяло на момент їх 
виникнення, або якщо на момент виникнення прав та їх 
обтяжень діяло законодавство, що не передбачало 
обов'язкової реєстрації таких прав та їх обтяжень. 

В Україні в даний час існує також фактичне добро-
совісне володіння земельною ділянкою за відсутності 
правовстановлюючих документів, яке визнається як 
одна із підстав набуття права власності чи користуван-
ня землею за давністю користування (ст. 119 
ЗК України). В науковій літературі відзначається, що в 
земельному законодавстві не визначена чітка межа між 
самовільним зайняттям земельної ділянки та добросо-
вісним фактичним користуванням землею як підставою 
набувальної давності [16, 475]. Більше того, порівняль-
ний аналіз земельно-правового та цивільно-правового 
регулювання набувальної давності свідчить про те, що 
передбачений земельним законодавством порядок на-
буття прав на землю на підставі давності користування 
земельною ділянкою (ст. 119 ЗК України) є суттєво від-
мінним від подібного за назвою традиційного цивільно-
правового інституту набувальної давності. На думку 
А. М. Мірошниченка, ст. 119 ЗК України встановлює 
наслідком "добросовісного, відкритого і безперервного 
користування земельною ділянкою протягом 15 років" 
можливість "звернутися до органу державної влади або 
органу місцевого самоврядування з клопотанням про 
передачу її у власність або надання у користування". 
Проте можливість такого звернення має кожен незале-
жно від факту користування земельною ділянкою, а тим 
більше, його тривалості та характеру. Те, що передба-
чено у ст. 119 ЗК України, – це не набувальна давність 
в усталеному розумінні, адже передбачено виникнення 
права в результаті волевиявлення "органу", а не в ре-
зультаті спливу давності [12, 123]. 

До 1 січня 2002 р. в Україні існувало право колекти-
вної власності на землю, яке оформлялось Державним 
актом на право колективної власності на землю [21]. У 
чинному ЗК України норми про право колективної влас-
ності відсутні, внаслідок чого правовий режим земель-
них ділянок, які були передані у колективну власність 
недержавним сільськогосподарським підприємствам та 
не підлягали розпаюванню (зокрема, земельні ділянки 
під господарськими дворами, захисними лісосмугами 
тощо), залишається юридично не визначеним, що по-
роджує проблеми при оформленні прав на такі земель-
ні ділянки підприємств-правонаступників реструктури-
зованих колективних сільськогосподарських підпри-
ємств, сільськогосподарських кооперативів, сільського-
сподарських акціонерних товариств. З метою заповнен-
ня зазначеної прогалини земельно-правового регулю-

вання в науковій літературі пропонуються різні підходи 
до мінімізації вказаного юридичного дефекту [10; 13]. 

Протягом дев'яти років Кабінет Міністрів України не 
зміг затвердити форму державного акта на право кому-
нальної власності на землю всупереч вимогам ч. 2 
ст. 14 Закону України "Про розмежування земель дер-
жавної та комунальної власності" від 5 лютого 2004 р. 
Необхідно зазначити, що в науці земельного права 
України доцільність затвердження форми такого акта та 
юридичного оформлення права комунальної власності 
на землю вважається досить сумнівною [20, 431-432]. В 
кінцевому підсумку з 1 січня 2013 р. Закон України "Про 
розмежування земель державної та комунальної влас-
ності" визнаний таким, що втратив чинність, а землі 
державної та комунальної власності в Україні вважа-
ються розмежованими [4]. 

В національному законодавстві не передбачено та-
кож юридичного оформлення права концесійного зем-
лекористування, яке визнається у правовій науці як 
окремий вид строкового та платного права землекорис-
тування [1; 2]. Відсутні законодавчо затверджені форми 
документів, які б посвідчували право власності на зем-
лю іноземної держави, набуте відповідно до ст. 85 ЗК 
України. До цього часу Верховна Рада України не за-
твердила форму та порядок видачі державного акта 
України на межі адміністративно-територіального утво-
рення, що передбачено ст. 176 ЗК України. 

Для земельно-правового регулювання в Україні є 
характерним зволікання із прийняттям окремих земель-
них законів роками, а інколи й десятиріччями, всупереч 
визначеній у Конституції України чи ЗК України необхід-
ності у існуванні таких законів. Зокрема, відповідно до 
ст. 45, 46, 49, 52, 54, 65 ЗК України порядок викорис-
тання земель рекреаційного, оздоровчого, історико-
культурного призначення, природно-заповідного фонду, 
іншого природоохоронного призначення, промисловос-
ті, зв'язку, енергетики та іншого призначення визнача-
ється законом. Проте зазначені закони не прийняті до 
цього часу, законодавче забезпечення правового ре-
жиму вказаних категорій земель має фрагментарний 
характер, його застосування істотно ускладнюється 
наявними прогалинами та іншими юридичними дефек-
тами. В результаті в земельному законодавстві України 
спостерігається негативна тенденція до усунення про-
галин земельно-правового регулювання всупереч вста-
новленій процедурі чи з перевищенням компетенції 
органу нормотворення. Прикладом такої практики є 
прийняття указів Президента України чи постанов Уря-
ду, спрямованих на врегулювання порядку набуття 
права власності на землю, за наявності конституційної 
норми про те, що такі відносини опосередковуються 
виключно законом [22; 27]. 

Для українського земельного законодавства харак-
терним є заповнення прогалин у земельному праві 
шляхом прийняття актів не нормативного, а рекомен-
даційного характеру. Так, актами рекомендаційного 
характеру регулювався до 2003 р. порядок передачі 
земельної частки (паю) в натурі із земель колективної 
власності членам колективних сільськогосподарських 
підприємств і організацій [11]. До 2012 р. діяли методи-
чні рекомендації з розробки проектів землеустрою що-
до розмежування земель державної та комунальної 
власності, з розробки проекту землеустрою щодо вста-
новлення або зміни меж населеного пункту, вказівки 
Державного комітету України по земельних ресурсах 
про удосконалення землевпорядних робіт при виготов-
ленні документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку, та про впровадження Еталону проекту відве-
дення земельної ділянки. В практиці регулювання зе-
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мельних відносин застосовуються Методичні рекомен-
дації стосовно визначення нерухомого майна, що зна-
ходиться на земельних ділянках, право власності на які 
підлягає державній реєстрації, та Методичні рекомен-
дації щодо застосування нотаріусами деяких положень 
цивільного та земельного законодавства при посвід-
ченні правочинів, предметом яких є нерухоме майно, 
які не зареєстровані в Міністерстві юстиції України та 
офіційно не опубліковані. У цьому зв'язку варто підтри-
мати позицію А. М. Мірошниченка, який вважає непри-
пустимим заповнення методичними актами прогалин у 
правовому регулюванні, оскільки така практика супере-
чить ч. 2 ст. 19 Конституції України, а методичні акти є 
позбавленими будь-якої юридичної сили [14, 179]. 

Таким чином, з метою мінімізації негативного впливу 
юридичних дефектів у механізмі земельно-правового 
регулювання та підвищення його ефективності необхід-
ним є усунення наявних юридичних прогалин, тобто 
здійснення спеціальної діяльності суб'єктом нормотво-
рення зі створення нової правової норми (принципу), 
яка могла б замінити відсутню, але необхідну для вре-
гулювання окремих різновидів земельних відносин, но-
рму. Усунення прогалини земельно-правового регулю-
вання має свої характерні особливості: здійснюється 
спеціально уповноваженим суб'єктом, який законодавчо 
наділений повноваженнями нормотворення; у чітко пе-
редбаченому законодавством порядку; полягає у при-
йнятті норми (норм) з метою заповнення існуючої про-
галини; має своїм результатом остаточне вирішення, 
ліквідацію прогалини у правовому регулюванні земель-
них відносин; є більш ефективним способом заповнен-
ня прогалин у земельному праві порівняно із їх подо-
ланням. Незважаючи на зазначені вище позитивні риси 
усунення прогалин правового регулювання, такий спо-
сіб їх заповнення в даний час суттєво відстає від по-
треб практики. Для земельно-правового регулювання в 
Україні є характерним зволікання із прийняттям окре-
мих земельних законів роками, а інколи й десятиріччя-
ми, всупереч визначеній у Конституції України чи 
ЗК України необхідності у існуванні таких законів. В ре-
зультаті в земельному законодавстві України спостері-
гаються негативні тенденції до усунення прогалин зе-
мельно-правового регулювання всупереч встановленій 
процедурі чи з перевищенням компетенції органу нор-
мотворення, заповнення прогалин шляхом прийняття 
актів не нормативного, а рекомендаційного характеру. 
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УСТРАНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОБЕЛОВ КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ ДЕФЕКТОВ  

ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В статье на основании филологического толкования и анализа научных публикаций предложено использовать в земельно-

правовой науке Украины термин "заполнение пробелов" как более общий, включающий как устранение пробелов, так и их преодоле-
ние; обоснованы характерные признаки устранения юридических пробелов в сфере правового регулирования земельных отношений в 
Украине; сделан вывод о существенном отставании указанного способа минимизации дефектов земельно-правового регулирования 
от потребностей практики. 

Ключевые слова: земельное право; юридические дефекты; пробелы в праве; заполнение пробелов; устранение пробелов; преодо-
ление пробелов. 
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ПРИНЦИП ЕКОСИСТЕМНОСТІ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ 
 

Досліджено науково-теоретичні та правові підходи до розуміння суті та змісту принципу екосистемності в еко-
логічному праві, реалізація якого у практичній та правозастосовній діяльності сприятиме екологізації національного 
права, законодавства, політики та інших суспільних явищ. Внесено пропозиції із удосконалення чинного екологічного 
законодавства з метою врахування принципу екосистемності. 

Ключові слова: закони екології, навколишнє природне середовище, принцип екосистемності, екологічне законодав-
ство, екологічне право. 

 
Реалізуючи відповідальність перед Богом, сього-

днішнім та майбутніми поколіннями, наша держава 
взяла на себе обов'язок забезпечити екологічну безпе-
ку, екологічну рівновагу, мінімізацію наслідків Чорно-
бильської катастрофи, збереження генофонду Україн-
ського народу, закріпивши його на найвищому – консти-
туційному рівні (ст. 16 Конституції України [1]). Серед 
завдань законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища – збереження генетичного фо-
нду живої природи, забезпечення охорони навколиш-
нього природного середовища та інших об'єктів у відпо-
відності до ст. 1 Закону України "Про охорону навколи-
шнього природного середовища" від 25 червня 1991 р., 
діяльність стосовно яких чітко ґрунтується на принци-
пах екологічного спрямування (ст. 3 цього Закону). 

Як відомо, в основі системи джерел екологічного 
права, якими визначені напрями екологічної політики 
України, лежать найбільш істотні, основоположні ідеї 
або принципи. Останнім часом у науковому світі все 
більше зростає увага до питань про принципи екологіч-
ного права, їх класифікацію, роль та особливості впли-
ву на подальший розвиток екологічного права, його 
підгалузей, правових інститутів й окремих правових 
норм, про вплив на правозастосовну практику і процеси 
систематизації та вдосконалення екологічного законо-
давства з урахуванням міжнародно-правових та євро-
пейських підходів. Тож зазначені питання залишаються 
незмінно актуальними. 

Діяльність держави із забезпечення сталого розвит-
ку в системі природоресурсних, природоохоронних та 
антропоохоронних відносин, які складають предмет 
екологічного права, базується на загальних та спеціа-
льних принципах екологічного права, які є також і прин-
ципами екологічної політики. Як зазначив А.М. Колодій, 
принципи права – це явища, що не тільки пов'язують 
право з політикою, економікою, духовним життям суспі-
льства, а й забезпечують єдність різних власне право-
вих процесів, форм, теорій, ідей і концепцій, понятійно-
категоріальних рядів [10, с. 3]. 

У той же час поняття принципу права та принципу за-
конодавства у сучасному їх розумінні, на думку 
І.А. Ігнатьєвої, практично співпадають і використовують-
ся порізно лише у конкретному аспекті проведення нау-
кових досліджень [8, с. 37]. У даному разі мова піде про 
принцип екосистемності, який в екологічному праві Укра-
їни проявляється через сукупність інших, взаємопов'яза-

них між собою правових ідей та концептуальних засад, 
що беруть свій початок з науки екології. В екологічному 
законодавстві принцип екосистемності ще має віднайти 
своє безпосереднє закріплення та чітке формулювання. 

Поряд з традиційними принципами в екологічному 
праві, такими як раціональне використання й відтворен-
ня природних ресурсів, забезпечення екологічної безпе-
ки природокористування та охорони навколишнього при-
родного середовища, є й більш нові, поява яких обумов-
лена еколого-правовою реформою на першому етапі 
утвердження незалежності України, поширенням права 
власності Українського народу на природні ресурси, за-
провадженням платності спеціального природокористу-
вання, стимулюванням екологічно позитивної поведінки 
та іншими факторами. До принципів екологічного права 
пропонується віднести й принцип екосистемності, який, 
на наш погляд, у науковій еколого-правовій літературі 
відображений, зокрема, у наступному: 

1. в екосистемному та басейновому принципах ін-
ституційно-функціонального забезпечення реалізації 
екологічної політики держави, в принципі забезпечення 
екологічної безпеки та підтримання екологічної рівнова-
ги (В.І. Андрейцев) [4, с. 51]; 

2. у принципі системності та комплексності у регулю-
ванні екологічних відносин (Ю.С. Шемшученко) [7, с. 19]; 

3. у принципах правового забезпечення комплекс-
ного підходу до використання і відтворення природних 
ресурсів, охорони навколишнього природного середо-
вища, правового забезпечення гармонійної взаємодії 
суспільства і природи (А.В. Анісімова, І.І. Каракаш,  
Л.Л. Чаусова) [2, сс. 34, 37; 9, сс. 37, 39; 17, сс. 3, 10]; 

4. у принципах життєвості (існування) всіх елементів 
природи, включаючи гармонійне існування самої людини 
в природі, а також гармонії (загальної згоди) та віднов-
лення цінності духу природи – у межах формування кон-
цепта екологічного права (М.В. Краснова) [12, с. 8]; 

5. у принципі екосистемності у правовому регулю-
ванні екологічних відносин (М.М. Брінчук) [6, с. 78]. 

Раніше автором статті вже було поставлено питання 
про необхідність виділення принципу екосистемності в 
екологічному праві та закріплення його в основних дже-
релах цієї галузі права [13, с. 78 – 81; 14, с. 115 – 118]. 
У той же час, беручи до уваги систему гарантій екологі-
чної політики, крім правового регулювання екологічних 
відносин, слід вести мову і про економічне забезпечен-
ня заходів еколого-правового характеру, про розвиток 
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світоглядних орієнтирів, які формують "вертикальний 
зріз загальної культури" [11, с. 158] людства – екологіч-
ної культури у її ідеологічному вимірі, про рівень інно-
ваційного, технічного, технологічного, кадрового забез-
печення екологічно небезпечної діяльності, про соціа-
льні гарантії, ефективність екологічного управління, 
еколого-інформаційного забезпечення, посилення еко-
лого-правової відповідальності за правопорушення. 

Екосистемність як основа еволюційного розвитку в 
природі з появою на нашій планеті людства – об'єктив-
на умова існування усіх природних об'єктів, їх взаємо-
зв'язку між собою, в першу чергу, в рамках природних 
та природно-антропогенних систем. Загалом – це одна 
з основних передумов та обов'язкова складова еволю-
ційного розвитку біосфери. 

Враховуючи той факт, що людство по мірі спожи-
вання природних ресурсів стало основною "рушійною 
силою" у здебільшого руйнівних та незворотних змінах 
глобального масштабу на нашій планеті, в основу між-
народного співробітництва для вирішення глобальних 
екологічних проблем має бути покладено екосистем-
ність природних та суспільних процесів, спрямованих 
на врятування людства від екологічної катастрофи апо-
каліптичного масштабу. Екосистеми формують екосфе-
ру Землі, а отже у кожному її географічному регіоні іс-
нує потреба у збереженні унікальних і типових природ-
них об'єктів, незалежно від кількості країн, які там зна-
ходяться, особливостей їх правових систем та націона-
льного законодавства для регулювання екологічних 
відносин. Враховуючи рівень антропогенного впливу на 
природу в наші дні, слід ставити питання про екосисте-
мність як якість природи, яка поставлена під загрозу у 
зв'язку з розвитком цивілізації та зростанням народона-
селення на нашій планеті. 

Підґрунтям для функціонування усіх підрозділів еко-
логії як науки, включаючи і правову (детерміновану в 
екологічне право), продовжують залишатись загальні 
закони екології, які слід враховувати і в соціальній, і в 
інженерній екології, урбоекології та і багатьох інших під-
розділах цієї інтегрованої сфери знань. Будь-яка діяль-
ність і, насамперед, господарська, повинна здійснюва-
тись з урахуванням законів екології (екосистемних зако-
нів) – екологічної комплементарності (доповнюваності), 
екологічної конгруентності (відповідності), внутрішньої 
динамічної рівноваги, екологічної кореляції, еволюційно-
екологічної невідворотності та ін. [15, с. 116 – 126], адже 
усе живе прагне забезпечення гомеостазу – рівноваги у 
протіканні фізіологічних, екологічних та інших природних 
процесів у визначеному природою стані. 

Закони екології більш за все потребують свого відо-
браження у правовій науці – через побудову на їх осно-
ві законодавчих актів, у першу чергу, джерел екологіч-
ного, земельного, аграрного, господарського, права, а 
також інших його галузей, через всебічну екологізацію 
права й законодавства. 

Переважну більшість принципів екологічного права, 
закладених у норми Конституції України та Закону Укра-
їни "Про охорону навколишнього природного середо-
вища", на наш погляд, можна вважати елементами 
принципу екосистемності. На їх формуванні, в свою 
чергу, позначився вплив принципів, закріплених у Сток-
гольмській декларації з навколишнього середовища 
(1972 р.), Всесвітній хартії природи (1982 р.), в Декла-
рації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та 
розвитку (1992 р.), в ряді міжнародних договорів. 

Одним з проявів принципу екосистемності в екологіч-
ному праві й законодавстві є віднесення до окремої гру-
пи об'єктів екологічного права комплексних об'єктів, а 
основною ідеєю такого їх виокремлення, на наш погляд, 

став принцип екосистемності в природі. Більшою мірою 
зазначений принцип відображається у природоохорон-
ному законодавстві при формуванні правових режимів 
об'єктів комплексної еколого-правової охорони – природ-
но-заповідного фонду, курортів, рекреаційних зон і тери-
торій, водно-болотних угідь міжнародного значення, при-
родних та антропогенно змінених ландшафтів тощо. 

Таким чином, реалізація принципу екосистемності 
передбачена з урахуванням можливості природних 
процесів до саморегуляції та самовідновлення, прогно-
зування ступеню змінюваності біосфери в результаті 
здійснення відновлювальних заходів природоохоронно-
го характеру, таких як лісовідновлення та лісорозве-
дення, очищення водних об'єктів, відновлення русел 
річок, резервування для подальшого заповідання тери-
торій, де збереглись природні компоненти навколиш-
нього середовища в незміненому або частково зміне-
ному вигляді тощо. Цілком логічно ставити питання що-
до правового забезпечення збереження та раціональ-
ного використання невідновлювальних природних ре-
сурсів, переходу на альтернативні джерела енергії. 

Порівняно новим способом правової охорони особ-
ливо цінних природних об'єктів, в основу якого, на нашу 
думку, покладено саме принцип екосистемності, є фор-
мування всеєвропейської екологічної мережі, невід'єм-
ною частиною якої є національна екологічна мережа 
України, а також розвиток окремих її складових, в першу 
чергу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду. 

Використання природних ресурсів, для яких в еколо-
гічному праві існує диференційний підхід до формуван-
ня їх правових режимів (земель, надр, вод, лісів, тва-
ринного та рослинного світу, атмосферного повітря), 
повинно здійснюватися також на основі принципу еко-
системності. На сьогодні це більшою мірою відображе-
но, насамперед, у лісовому праві, що обумовлено ра-
тифікацією Україною Рамкової конвенції ООН про охо-
рону та сталий розвиток Карпат (2003 р.). З усіх інших 
джерел рамкового характеру, що регулюють природо-
ресурсні відносини в нашій державі, найбільш оновле-
ним є Лісовий кодекс України, який було прийнято у 
новій редакції 08 лютого 2006 р. Саме у ньому врахову-
ється необхідність сталого лісокористування, комплек-
сного підходу до використання, охорони, відтворення й 
захисту лісів – як деревної, так і трав'яної рослинності, 
лісових ґрунтів, мікроорганізмів, інших його взаємопо-
в'язаних між собою елементів. 

Безумовно, зміст принципу екосистемності слід роз-
глядати і крізь призму необхідності збереження екологі-
чно безпечного середовища для життя та здоров'я ни-
нішнього і майбутніх поколінь, генофонду людини та 
усього живого, що забезпечується нормами права еко-
логічної безпеки як перспективної підгалузі екологічного 
права, що розвивається або навіть комплексної галузі 
екологічного права [3, с. 22].  

Найбільш істотними з передбачених Стратегією 
державної екологічної політики України, затвердженою 
Законом України "Про основні напрями (стратегію) дер-
жавної екологічної політики України на період до 
2020 року" від 21 грудня 2010 р., підстав попередження 
негативних впливів господарської та іншої діяльності на 
навколишнє природне середовище слід вважати оцінку 
впливу існуючих та нових техногенних і природних фак-
торів на стан біосфери, на рівень екологічної безпеки та 
екологічної рівноваги. Зазначена оцінка здійснюється, в 
першу чергу, за допомогою закріплених законодавст-
вом інструментів: екологічної експертизи, екологічного 
контролю, екологічного моніторингу, оцінки впливу на 
навколишнє середовище, ідентифікації об'єктів підви-
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щеної екологічної небезпеки тощо, а в перспективі – й 
стратегічної екологічної оцінки. 

На сьогоднішній день зазначені процедури пізнава-
льно-оціночного характеру впливають на методологію 
досліджень практично в усіх сферах суспільного життя, а 
соціальною екологією як наукою доведено об'єктивний 
характер їх виникнення та розвитку. Виконання ними 
законодавчо обумовлених завдань з урахуванням прин-
ципів охорони навколишнього природного середовища, 
гарантування безпечного для життя і здоров'я навколи-
шнього природного середовища, комплексності приро-
доохоронних та ресурсовідтворюючих заходів сприяють 
одночасному виконанню екологічним правом основних 
його функцій – превентивної, регулятивної та охоронної. 

Враховуючи тісний взаємозв'язок екологічного пра-
ва та екології, виходячи з основних ідей концепції ста-
лого розвитку, та зважаючи на те, що саме на засадах 
принципів оцінюють рівень і ефективність реалізації 
права, його пізнають і поліпшують [10, с. 5], вважаємо 
за доцільне закріпити принцип екосистемності, в пер-
шу чергу, у ст. 3 Закону України "Про охорону навко-
лишнього природного середовища". За умови стабіль-
ності та внутрішньої єдності екологічного законодав-
ства, максимальної відповідності системи екологічного 
законодавства системі екологічного права, наявності 
практики застосування екологічного законодавства, її 
узагальнення та розробки наукової концепції форму-
вання нового екологічного законодавства, на думку  
Г.І. Балюк, стане можливим прийняття в Україні Еко-
логічного кодексу – як результату кодифікації екологі-
чного законодавства [5, с. 22]. Сьогодні ж пропонуємо 
доповнити ряд джерел екологічного права статями 
про принципи у відповідних сферах правового регулю-
вання з урахуванням принципу екосистемності. 

Так як діяльність із забезпечення сталого екологіч-
ного розвитку через його природоресурсову, природо-
охоронну складові та через забезпечення екологічної 
безпеки базується на загальних та спеціальних принци-
пах, екологічне право підводить основу для правового 
регулювання усіх без винятку видів екологічних відно-
син. Підтримуючи підходи представників природничих 
наук стосовно віднесення екології до фундаментальних 
напрямів досліджень сучасного природничого знання та 
створення комплексної екології як науки, нової мораль-
ності, "пантеїзму" третього тисячоліття [16, с. 81], вба-
чаємо подальший розвиток екологічного права на ноо-
сферних засадах та в руслі концепції сталого розвитку.  

Отже, принцип екосистемності – це найбільш істот-
на основоположна ідея, яку можна розглядати у якості 
основної передумови й обов'язкової складової еволю-
ційного розвитку біосфери, яка відображена в науці 
екології та базується на основі законів екології з метою 
забезпечення екосистемності як якості природи у фор-
муванні екосфери Землі, екологічної рівноваги, враху-
вання можливості природних процесів до саморегуляції 
та самовідновлення, прогнозування ступеню змінюва-
ності біосфери в результаті антропогенної діяльності. 

Закладений у норми природоресурсного, природо-
охоронного та антропоохоронного законодавства у ме-

жах екологічного права принцип екосистемності – це та 
основа для інтеграції природничих, технічних та право-
вих знань, що дозволить вирішувати екологічні пробле-
ми сучасності комплексно. 

Реалізація принципу екосистемності у практичній та 
правозастосовній діяльності – вихідна умова для еколо-
гізації усіх процесів у суспільстві, де людський фактор 
відіграє вирішальну роль. Таким чином, проводячи де-
які узагальнення та враховуючи розпочатий ще з ра-
дянських часів процес екологізації права, законодавст-
ва, господарської, управлінської та інших видів життєді-
яльності, суспільної свідомості та ідеологічних засад 
розвитку, можна стверджувати про необхідність та пер-
спективність формування універсального принципу 
екосистемності в праві. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  

У ЗЕМЛЕВПОРЯДНІЙ ПРАКТИЦІ 
 

Статтю присвячено проблемним питанням діяльності суб'єктів господарювання, що є виконавцями робіт із зе-
млеустрою.  

Ключові слова: землеустрій, землевпорядні організації, земельне законодавство, конфіденційна інформація, судова 
експертиза земельної ділянки, авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою. 

 
В науковій літературі справедливо відзначено, що 

на даному етапі земельна реформа з реформування 
відносин власності на землю перетворюється на зем-
левпорядну та кадастрову [1, с. 103]. Звичайно, перше 
слово в цьому напрямку реформування повинен сказа-
ти законодавець. В той же час деякі проблеми практич-
ної діяльності землевпорядних організацій треба вирі-
шувати вже зараз. 

Відповідно до ст. 181 ЗКУ та ст. 1 Закону України 
"Про землеустрій" [4] землеустрій – це сукупність соціа-
льно-економічних та екологічних заходів, спрямованих 
на регулювання земельних відносин та раціональну 
організацію території адміністративно-територіальних 
одиниць, суб'єктів господарювання, що здійснюються 
під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку 
продуктивних сил. 

Даний законодавчий підхід неодноразово критику-
вався такими вченими, як Мірошниченко А.М. [1, с. 339], 
Лісова Т.В. [2, с. 24] та іншими. Натомість, правова нау-
ка пропонує різні підходи щодо розуміння категорії "зе-
млеустрій" та її співвідношення з категорією "землевпо-
рядкування" [2, с. 28]. В контексті даної роботи ми бу-
демо дотримуватись визначення землеустрою як суку-
пності технічних заходів, що включають підготовку, 
складання, виконання та нагляд за виконанням проект-
ної документації щодо використання, охорони та від-
творення земель[1, с. 340]. В такому розумінні, нам ви-
дається, землеустрій тотожній землевпорядкуванню. 
Вживання цих двох синонімічних термінів в законодав-
стві і науці пов'язане із зручностями їх застосування у 
різних контекстах. 

Ознайомлення із роботою суб'єктів господарювання, 
що є виконавцями робіт із землеустрою, дає можли-
вість окреслити наступні правові особливості та про-
блеми їх діяльності: 

1. Відповідно до Закону України від 2 жовтня 2012 р. 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо дерегуляції господарської діяльності з прове-
дення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт" [5] 
ліцензування землевпорядних організацій щодо здійс-
нення робіт із землеустрою замінено сертифікацією 
інженерів-землевпорядників. Тепер роботи із землеус-
трою можуть здійснюватись не тільки юридичними 
особами, що володіють необхідним технічним і техно-
логічним забезпеченням та у складі яких працює не 
менше двох сертифікованих інженерів-земле-

впорядників (тобто колишніми землевпорядними орга-
нізаціями), а й фізичними особами – підприємцями, які 
володіють необхідним технічним і технологічним забез-
печенням та є сертифікованими інженерами-земле-
впорядниками (ст. 26 Закону України "Про землеустрій"). 
Допоки що Розділ ІІ Закону України від 2 жовтня 2012 р. 
передбачає спрощену процедуру отримання кваліфіка-
ційного сертифіката інженерами-землевпорядниками. 

2. Цікавим і проблемним є питання – чи повинні су-
б'єкти господарювання, що є виконавцями робіт із зе-
млеустрою, відмовляти у виконанні землевпорядних 
робіт, якщо подані для цього документи (рішення рад, 
місцевих державних адміністрацій, цивільно-правові 
договори тощо) суперечать земельному законодавст-
ву? Прямої відповіді у законодавстві на це питання 
немає. Нерідко розробники документації із землеуст-
рою відмовляються працювати на підставі явно проти-
законних документів.  

З одного боку, ч. 2 ст. 28 Закону України "Про земле-
устрій" передбачає обов'язок розробників документації із 
землеустрою дотримуватися законодавства України, що 
регулює земельні відносини, а ч. 3 цієї статті – що роз-
робники документації із землеустрою несуть відповідно 
до закону відповідальність за достовірність, якість і без-
пеку заходів, передбачених документацією із землеуст-
рою. Ст. 68 Закону України "Про землеустрій" передба-
чає відповідальність у вигляді позбавлення сертифікова-
ного інженера-землевпорядника кваліфікаційного серти-
фіката (його анулювання) з таких підстав, зокрема, як 
грубе порушення сертифікованим інженером-земле-
впорядником вимог положень нормативно-правових ак-
тів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і 
правил у сфері землеустрою.  

Та і одне із основних завдань землеустрою – реалі-
зація політики держави щодо науково обґрунтованого 
перерозподілу земель, формування раціональної сис-
теми землеволодінь і землекористувань з усуненням 
недоліків у розташуванні земель, створення екологічно 
сталих ландшафтів і агросистем (ст. 186 ЗКУ) – немож-
ливо виконати, розробляючи землевпорядну докумен-
тацію на підставі незаконних рішень та договорів. 

В той же час, судова практика, як правило, не залу-
чає виконавців робіт із землеустрою на стороні винних 
у порушенні земельного законодавства осіб. 

На нашу думку, обов'язок землевпорядної організа-
ції відмовитись від виконання землевпорядних робіт у 
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вищеописаному випадку має бути передбачений у за-
коні. Допоки цього немає, можна розраховувати лише 
на добросовісність самих виконавців робіт із землеуст-
рою, які не змарнують час і гроші замовника на розроб-
ку документації, оскільки рішення, прийняті на підставі 
неї з часом, імовірно, будуть оскаржені. 

3. Законодавчо не вирішеною є проблема техні-
чних помилок, яких припускаються інженери-земле-
впорядники при здійсненні робіт із землеустрою, як, 
наприклад, при присвоєнні кадастрового номера земе-
льній ділянці, коли одній земельній ділянці надається 
номер іншої, або одній земельній ділянці присвоюються 
декілька номерів на різних користувачів тощо.  

З часом, коли буде повністю завершено формуван-
ня системи державного земельного кадастру, такі по-
милки будуть мало імовірними. Та й Закон України "Про 
Державний земельний кадастр" [6] у ст. 9 передбачає 
можливість виправлення помилок державним кадаст-
ровим реєстратором. 

Але в сучасних реаліях відсутність у законодавстві 
вказівки, який орган державної влади, місцевого само-
врядування чи посадова особа і якого рівня може внес-
ти виправлення такого роду, залишається відкритим. 

4. Відповідно до ч. 3 ст.13 Закону України "Про до-
ступ до публічної інформації" [7] на адресу землевпо-
рядних організацій направляються або перенаправля-
ються (як правило, від органів місцевого самовряду-
вання або органів місцевої державної виконавчої вла-
ди, уповноважених розпоряджатися земельними ділян-
ками) інформаційні запити з проханням надати інфор-
мацію технічного та правового характеру, пов'язану із 
розподілом і перерозподілом земель державної та ко-
мунальної власності (тобто в решті-решт хто, як і коли 
отримав ту чи іншу земельну ділянку на одному із до-
зволених юридичних титулів).  

Запитувачі відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" не зобов'язані 
пояснювати, для чого їм потрібна така інформація. В 
той же час, особи, яких стосується ця інформація, не 
завжди цим задоволені і оскаржують дії землевпоряд-
них організацій як діяння, що порушують їх право на 
збереження обмеженої у доступі (конфіденційної або 
для службового користування) інформації. 

Відповідно до Наказу Держземагентства України від 
15 серпня 2011 р. № 77 [8], яким затверджено перелік 
відомостей, які містять службову інформацію і яким 
надається гриф обмеження доступу "Для службового 
користування", до цього переліку не входить інформа-
ція технічного та правового характеру, пов'язана із роз-
поділом і перерозподілом земель державної та комуна-
льної власності. 

Положення про конфіденційну інформацію і в ч. 2 
ст. 11, ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію" [9], і 
в ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інфор-
мації", на нашу думку, є доволі нечіткими.  

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інфо-
рмацію" конфіденційною є інформація про фізичну осо-
бу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізи-
чною або юридичною особою, крім суб'єктів владних 
повноважень. Конфіденційна інформація може поши-
рюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у 
визначеному нею порядку відповідно до передбачених 
нею умов, а також в інших випадках, визначених зако-
ном. Відносини, пов'язані з правовим режимом конфі-
денційної інформації, регулюються законом.  

Дану норму дублює ст. 7. Закону України "Про доступ 
до публічної інформації", де, зокрема, зазначається: 

"1. Конфіденційна інформація – інформація, доступ 
до якої обмежено фізичною або юридичною особою, 
крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поши-
рюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажан-
ням відповідно до передбачених ними умов. Не може 
бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначе-
на в частині першій і другій статті 13 цього Закону. 

2. Розпорядники інформації, визначені частиною 
першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіде-
нційною інформацією, можуть поширювати її лише за 
згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за 
відсутності такої згоди – лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини." 

Складається враження, що набувач землі має по-
відомити відповідні органи і організації (в тому числі 
землевпорядні), що він проти оприлюднення інформації 
про себе, зокрема, стосовно своїх прав на землю. Якщо 
цього не відбулося, інформація не може вважатись 
конфіденційною. Але процедура такого повідомлення в 
законі не передбачена. Та й така практика у землевпо-
рядній сфері нам не відома. 

Для прикладу, Директива 2003/4/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 28 січня 2003 р. про доступ гро-
мадськості до інформації про навколишнє природне се-
редовище та про скасування Директиви Ради 
90/313/ЄЕС [3] у ст. 4 "Виключення" передбачає зокрема: 

"1. Держава-член може передбачити, що запит про 
надання інформації щодо навколишнього природного 
середовища може бути відхилено у таких випадках: 

… f) конфіденційність персональних даних та/або 
справ щодо фізичних осіб, коли такі особи не надали своєї 
згоди на розголошення такої інформації широкому загалу, 
коли така конфіденційність передбачена національним 
правом або законодавством Співтовариства; …". 

Вважається, що дана норма Директиви впровадже-
на в українському законодавстві (у вищезазначених 
законах) [3]. В той же час, вважаємо, що норма Дирек-
тиви все ж таки має на увазі встановлення у національ-
ному законодавстві певних процедур надання інформа-
ції статусу конфіденційної. 

Незважаючи на те, що ст. 3 Закону України від 7 лип-
ня 2011 р. "Про Державний земельний кадастр" прого-
лошує принцип відкритості та доступності відомостей 
Державного земельного кадастру, ряд норм цього Закону 
(ст. 38 та інші) значно обмежує можливості отримувати 
відомості про власників землі і землекористувачів сто-
роннім особам. Тому отримати таку інформацію через 
органи місцевого самоврядування, державної виконавчої 
влади або землевпорядні організації значно простіше. 

Отже, питання про те, чи належать відомості про 
власників землі та землекористувачів до категорії об-
меженої у доступі інформації, чи повинна така інфор-
мація бути обмежена у доступі, потребує всебічного 
аналізу та нормативно-правової чіткості. У нинішній 
ситуації неможливо дати однозначну відповідь на дане 
питання. А це означає, що чиєсь право (або землевла-
сника (землекористувача), або запитувача інформації) 
обов'язково буде порушене. 

На нашу думку, таку інформацію навряд чи доцільно 
обмежувати у доступі, адже факт володіння земельною 
ділянкою приховати практично не можливо: якщо не з 
офіційних органів, то через неофіційні, але не заборо-
нені законом джерела (суміжних землевласників та зе-
млекористувачів, родичів тощо) можна отримати таку 
інформацію. Крім того, потреба знати володільця земе-
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льної ділянки буває пов'язана з необхідністю правильно 
скласти судовий позов або інший офіційний документ. 

5. На сьогоднішній день окремі суб'єкти господарю-
вання, що є виконавцями робіт із землеустрою, здійс-
нюють так звані судові експертизи земельних ділянок. 
Щоправда, останні в практиці різних видів судових про-
ваджень мають різну назву: експертизи, яка стосуються 
земельних ділянок, землевпорядно-технічні експертизи 
(в кримінально-процесуальному провадженні), будіве-
льно-технічні експертизи, судові експертизи земельних 
ділянок, судові землевпорядні експертизи, судової зем-
левпорядної техніко-економічної експертизи (в госпо-
дарсько-процесуальному провадженні), судові технічні 
експертизи (в цивільно-процесуальному провадженні). 

Щоправда, Наказ Мінюсту України від 8 жовтня 
1998 р. № 53/5 "Про затвердження Інструкції про при-
значення та проведення судових експертиз та Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки та при-
значення судових експертиз та експертних досліджень" 
у п. 1.2.2. Інструкції серед інженерно-технічних експер-
тиз називає земельно-технічну (оціночно-земельну) 
експертизу [11]. А п 6. 1. Науково-методичних рекомен-
дацій передбачає, що: 

"6.1. Основними завданнями земельно-технічної 
експертизи є: 

 визначення відповідності розробленої технічної до-
кументації на земельні ділянки та її затвердження вимо-
гам земельного законодавства та іншим нормативним 
документам з питань землеустрою та землекористування; 

 визначення відповідності зміни цільового призна-
чення земельних ділянок та її затвердження вимогам 
земельного законодавства та іншим нормативним до-
кументам з питань землеустрою та землекористування; 

 визначення фактичного землекористування зе-
мельними ділянками; 

 визначення відповідності фактичного землекори-
стування, а також порушень меж та накладання земе-
льних ділянок відповідно до правовстановлювальних 
документів на ці земельні ділянки та вимог нормативно-
правових актів; 

 визначення відповідності фактичного розташування 
будівель, споруд та інших об'єктів відносно меж земель-
них ділянок правовстановлювальним документам та тех-
нічній документації із землеустрою та землекористування; 

 визначення можливості розподілу (порядку корис-
тування) земельними ділянками, розробка варіантів їх 
розподілу (порядку користування); 

 визначення можливих варіантів підходу та проїз-
ду до земельних ділянок, встановлення земельного 
сервітуту; 

 оцінка земельних ділянок; 
 визначення відповідності виконаної оцінки земель-

них ділянок вимогам нормативно-правових актів з оцінки 
майна, методології, методам, оціночним процедурам". 

Вивчення судової практики свідчить, що у більшості 
судових справ мова йде саме про земельно-технічну 
експертизу: орієнтовний перелік вирішуваних питань, 
необхідність надати правовстановлювальну та технічну 
документацію із землеустрою на земельну ділянку, інші 
вимоги саме такі, як рекомендує вищезазначений На-
каз. Незрозуміло, чому різні судові органи запровадили 
свою власну судово-експертну термінологію у земель-
но-правовій сфері? 

Ще одна особливість призначення судових експер-
тиз земельних ділянок полягає у наступному. Науково-
дослідні інститути судових експертиз залишають без 
виконання ухвали відповідних судових інстанцій про 

призначення судових експертиз земельних ділянок, 
оскільки до їх компетенції начебто не входить визна-
чення фактичних площ земельних ділянок, конфігурації 
меж та їх розмірів, їх відповідності правовстановлюю-
чим документам тощо, а також у них відсутні сертифі-
ковані і стандартизовані геодезичні вимірювальні при-
лади та обладнання. 

Правові засади здійснення судової експертизи зе-
мельної ділянки складають Закон України від 25 лютого 
1994 р. "Про судову експертизу"[10], Цивільний проце-
суальний кодекс України (ст.ст. 59, 133, 143 та інші), 
Господарський процесуальний кодекс України 
(ст.ст. 41, 65, 79, 86 та інші), Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України (ст. ст. 69-70, 242-245), Кодекс адмі-
ністративного судочинства України (ст. ст. 66, 81-85), 
Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. 
№ 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення 
та проведення судових експертиз та Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки та при-
значення судових експертиз та експертних досліджень", 
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
30 травня 1997 р. № 8 "Про судову експертизу в кримі-
нальних і цивільних справах", Постанова Пленуму Ви-
щого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ від 30 вересня 2011 р. № 8 
"Про узагальнення судової практики про застосування 
судами кримінально-процесуального законодавства 
при призначенні судових експертиз і використання їх 
висновків у кримінальному судочинстві, Постанова 
Пленуму Вищого Господарського Суду України від 
23 березня 2012 р. № 4 "Про деякі питання практики 
призначення судової експертизи" [11].  

Перед експертом судової експертизи земельної ді-
лянки можуть ставитися наступні питання, згруповані за 
однотипністю: 

1) Землевпорядного характеру: 
 Чи відповідає проект землеустрою щодо відве-

дення земельних ділянок у власність вимогам чинного 
на той час законодавства? Якщо ні, то в чому саме не 
відповідає (з посиланням на нормативні та підзаконні 
нормативні акти)? 

 Чи є в наявності у вказаному вище проекті зем-
леустрою всі документи передбачені чинним законо-
давством? Яких документів не вистачає? 

 Чи відповідає категорія земель, вказана у проекті 
землеустрою, фактичному цільовому призначенню зе-
мельних ділянок? 

 Чи знаходилися станом на певну дату та чи зна-
ходяться на даний час фактично земельні ділянки, пе-
редані у приватну власність, у межах прибережної захи-
сної смуги і якщо так, то яка площа земель кожного за-
значеного громадянина, переданих у приватну власність 
розташована в межах прибережної захисної смуги? 

 Чи відповідає висновок державної землевпоряд-
ної експертизи діючому3 на той час законодавству та 
іншим нормативним документам? 

 Інші питання. 
2) Землеоціночного характеру: 
 Який можливий розмір плати за встановлення 

та користування земельним сервітутом в разі його 
встановлення, з врахуванням середніх ринкових цін в 
даному регіоні? 

                                                           
3 А.М. Мірошниченко розглядає державну експертизу земле-
впорядної документації в межах функції землеустрою. // Міро-
шниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алер-
та, 2011. – с. 341. 
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 Яка сума втрат лісогосподарського виробництва 
спричинена вилученням лісових угідь для використання їх 
у цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства? 

 Інші питання. 
Питання проведення суб'єктами господарювання, 

що є виконавцями робіт із землеустрою, таких експер-
тиз є дуже цікавим як з точки зору самої правової мож-
ливості їх здійснення саме цією групою суб'єктів, так і з 
точки зору процесуального забезпечення в різних видах 
проваджень, і потребує окремого дослідження. 

6. Ст. 184 Земельного кодексу України [12] серед 
заходів землеустрою передбачає здійснення авторсько-
го нагляду за виконанням проектів використання та охо-
рони земель. Закон України "Про землеустрій" у ст. 28 
містить право авторства розробників документації із зе-
млеустрою на створену ними документацію із землеуст-
рою, право здійснювати авторський нагляд за реалізаці-
єю заходів, передбачених документацією із землеуст-
рою, право вимагати зупинення робіт, що виконуються з 
порушенням документації із землеустрою і призводять 
до нецільового використання земель та їх псування.  

Відповідно до ст. 64 Закону України "Про землеуст-
рій" авторський нагляд за виконанням проектів земле-
устрою здійснюється розробниками документації із зе-
млеустрою і передбачає перевірку повноти та якості 
виконання заходів, окремих рішень, передбачених цією 
документацією, а також вимог нормативно-правових 
актів з питань здійснення землеустрою.  

Строки здійснення авторського нагляду за виконан-
ням проектів землеустрою визначаються відповідно до 
графіка реалізації проекту землеустрою. Результати, 
одержані під час авторського нагляду за реалізацією 
проекту землеустрою, заносяться в журнал авторського 
нагляду за виконанням проектів землеустрою.  

Порядок ведення журналу авторського нагляду за 
виконанням проекту землеустрою встановлено Нака-
зом Держкомзему України від 28 листопада 2003 № 295  

Як бачимо, авторський нагляд – не обов'язок, а пра-
во розробників документації із землеустрою, тому, як 
видається, не має сьогодні великого значення як захід, 
що може безпосередньо примусити замовника повно і 
якісно виконувати проект. Не всі розробники взагалі 
його здійснюють, або здійснюють не щодо всіх видів 
розробленої документації. 

Може, цього і не потрібно, адже таким чином начебто 
авторський нагляд у цивілістичному розумінні підміня-
ється функцією контролю за раціональним використан-
ням земель та їх охороною (доречі, вищезгадана ст. 64 
знаходиться саме у Розділі VI "Державний і самоврядний 

контроль за здійсненням землеустрою" Закону України 
"Про землеустрій"). А для цього є ціла система держав-
них, самоврядних і громадських органів. Мабуть, мета 
авторського нагляду дещо у іншому – у захисті майнових 
та особистих немайнових прав автора землевпорядного 
проекту. А виходить, що це лише допоміжний інструмент 
держави у здійсненні неї контрольних функцій. Вважаю, 
що в цій частині необхідні законодавчі уточнення як ма-
теріального, так і процедурного характеру. 

Ці та інші особливості і проблеми діяльності суб'єкти 
господарювання, що є виконавцями робіт із землеуст-
рою, потребують законодавчого врегулювання або хоча 
б вироблення єдиної практики їх вирішення. 
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Проаналізовано передумови утворення сучасних міжнародних організацій. Виділено етапи розвитку та формування 
міжнародних організацій від стародавнього світу до сучасності. Вивчено вплив зовнішніх факторів на порядок утво-
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На сьогодні міжнародні організації володіють особ-

ливим значенням і виконують функції у сфері підтри-
мання миру і безпеки, економіки, фінансів, охорони 
здоров'я і науки, освіти і культури, інтелектуальної вла-
сності тощо. 

Завданням роботи є визначення передумов виник-
нення та розвитку міжнародних організацій від їх утво-
рення до сучасності. 

Актуальність досліджуваної теми зумовлена збіль-
шенням впливу такого суб'єкта міжнародного права як 
міжнародні організації на всі сфери життя та розвитку 
людини. Це здійснюється шляхом прийняття найвпли-
вовішими організаціями різних актів, що імплементую-
тьсяу внутрішнє законодавство усіх держав, які носять 
імперативний характер. 

Вивченню правового регулювання статусу міжнаро-
дних організацій та їх розвитку присвячені роботи таких 
авторів, як Д. Денисової, В. Канашевського, Е. Кривчи-
кової, Л.Левіна, В.Маргієв, Г. Морозова, Т.Нешатаєвої, 
М. Драгоманова, Т. Алексєєва, В. Буткевича,А. Мацко, 
Г. Морозова, О. Тарасова, А. Ходорчука, М. Черкеса, 
Ж. Руссо, Ф.Мартенса, і багато інших. 

Серед науковців переважає думка, що умовно мож-
на виокремити п'ять основних стадій виникнення та 
розвитку міжнародних організацій: 

 Епоха рабовласницьких держав;  
 Період феодальної роздробленості; 
 Епоха великих географічних відкриттів, промис-

лових революцій та формування світового ринку; 
 Період між Першою та Другою світовими війнами; 
 Сучасний етап розвитку міжнародних організацій. 
В епоху рабовласницьких держав в IV–VI ст. до н.е. у 

Стародавній Греції існувало два типи міжнародних об'-
єднань – сіммахії та амфіктонії [6, c.18-19]. Амфіктіонії 
були релігійно-політичними союзами племен та міст зі 
спільним святилищем, скарбницею, правилами ведення 
війн. Вони функціонували шляхом періодичних скликань 
делегатів від держв-міст на з'їзди для обговорень питань 
культу та підтримки мирних відносин між своїми члена-
ми. Найвідомішими були такі амфіктіонії, як Дельфійська 
та Долоська на Істмі. Також існували ще симахії – це 
союзи (коаліції) держав, які мали спільні військово-
політичні цілі. В таких союзах, як правило, провідну роль 
відігравала найпотужніша місто-держава. Такі союзи 
створювалися з метою спільного ведення війни. Напри-
клад, у Пелопонеському союзі (VII-VI ст. до н.е.) панівну 
роль отримала Спарта, а в Афінському морському союзі 
(VI-ІV ст. до н.е.) відповідно Афіни [3, c.122-123]. 

Ці об'єднання стали прообразами майбутніх міжна-
родних організацій. Недарма Ф.Ф. Мартенс у своїй пра-
ці "Сучасне міжнародне право цивілізованих народів" 
підкреслював, що "хоча ці союзи і були викликані спеці-
ально релігійними цілями, але справляли свою дію вза-
галі на зносини між грецькими державами: подібно ін-
шим соціальним чинникам, вони зближували народи і 
пом'якшували їхню замкнутість" [2, c.211]. 

Окрім Європейського континенту спроби утворення 
організації були також і в Китаї. Зокрема, спроба у 
545 році до н.е. чотирнадцяти держав Китаю утворити 
міжнародну організацію [3, c.123]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що у період епо-
хи рабовласницьких держав були перші спроби утворен-
ня міжнародних союзів, які носили характер організацій. 
Такі об'єднання носили військовий характер, в якому 
панували найбільш сильні у військовому розумінні дер-
жави, що було притаманно саме тому часу. 

Період феодальної роздробленості характеризу-
ється тим, що об'єднання постійно ворогуючих між 
собою держав формувалися передовсім під час вини-
кнення загрози з боку сильнішого спільного ворога 
(наприклад, половці та монголо-татари для феодаль-
ної Русі). Водночас на світовій арені почали з'являтися 
торговельні союзи [1, c.19].  

Досвід розвитку перших міждержавних міжнародних 
організацій пов'язаний із створенням у XIV столітті Ган-
зейського союзу – торгового і політичного союзу північ-
но-німецьких міст на чолі з містом Любеком, що фор-
мально проіснувало до 1669 року. Союз здійснював 
посередницьку торгівлю між Західною, Північною і Схід-
ною Європою, йому належала торгова гегемонія в Пів-
нічній Європі [2, c.211]. 

Завдяки широким торговим і політичним зв'язкам, 
постійному поширенню кількості членів союзу, у число 
яких входило і російське місто Новгород, Ганзейський 
союз справив значний вплив на соціальний розвиток 
німецьких земель і до XVI століття вивів із стану серед-
ньовічного варварства всю Північну Німеччину[6, c.20]. 

Значним чинником у об'єднавчих процесах у Європі 
була римсько-католицька церква. На "вселенських со-
борах", які скликались керівництвом римсько-като-
лицької церкви за участі юристів, правителів держав, 
послів вирішувалось багато важливих питань міжнаро-
дних відносин того часу. З ХІІІ ст. Почали скликатися 
світські з'їзди правителів та їх послів. На них обговорю-
валися різні важливі заходи, розв'язувалися міждержа-
вні конфлікти, розроблялися норми поведінки держав. 
Церковні та світські собори стали попередниками між-
народних конгресів [3, c.124]. 

Епоха великих географічних відкриттів, промислових 
революцій та формування світового ринку характеризу-
ється появою цілої низки організацій, яким уже були при-
таманні риси сучасних міжнародних установ: наявність 
погоджених цілей, постійного органу, порядку роботи та ін.  

Виникнення міжнародних організацій у XIX столітті 
стало відображенням і результатом становлення об'єк-
тивної тенденції до інтернаціоналізації багатьох сфер 
життя суспільства. Починаючи зі створення в 1815 році 
Центральної комісії навігації по Рейну, міжнародні орга-
нізації наділяються власною компетенцією і повноваа-
женнями [2, c.211]. 

У другій половині ХІХ століття потреби міжнародно-
правового регулювання дедалі інтенсивнішого спілку-
вання держав викликали появу постійнодіючих міжна-
родних об'єднань. Це були утворення з вузькою компе-
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тенцією, що охоплювала питання міжнародної співпраці 
у спеціальних галузях (транспорт, зв'язок, захист інте-
лектуальної власності тощо), які в літературі дістали 
назву адміністративних союзів. Найвпливовішими між-
народними адміністративними союзами були: Всесвіт-
ній телеграфний союз (створений у 1865 р.), Всесвітній 
поштовий союз (1874 р.), Міжнародний союз із охорони 
промислової власності (1883 р.), Міжнародний союз 
залізничного транспорту (1886 р.) тощо. 

Основу функціонування адміністративних союзів 
становила міжурядова угода. Їхню структуру складали, 
як правило, два органи: вищий (конгрес) та виконавчий 
(бюро). На конференціях, що проходили в рамках сою-
зів, приймалися конвенції та регламенти, які регулюва-
ли застосування правил конвенцій. Рішення ухвалюва-
лися більшістю голосів. Організації були відкриті для 
вступу в них усіх країн. Що стосується правової приро-
ди адміністративних союзів, то аналіз їх статутів, а та-
кож характер діяльнотсі їх органів не дає достатніх під-
став для визнання за ними якості суб'єктів міжнародно-
го права. Однак їх створення розширило сфери міжна-
родної співпраці держав, поширивши її, окрім питань 
війни і миру, вирішення територіальних проблем, на 
економіку, науку, техніку та інші галузі, збагатила досвід 
міжнародно-правового регулювання міжнародних від-
носин, а головне – заклало основи для виникнення 
права міжнародних організацій як окремої галузі міжна-
родного права [3, c.125]. 

В цей же час декілька європейських країн (Бельгія, 
Франція, Італія та Швейцарія) уклали на конференції 
1865 року так званий Латинський монетний союз. Це 
була перша спроба міждержавного регулювання гро-
шових систем [6, c.20]. 

Створені в 1865 році Всесвітній телеграфний союз і в 
1874 році Всесвітній поштовий союз стали першими уні-
версальними міжнародними організаціями, що мають 
постійну структуру. Такими ж рисами володіла створена 
в 1919 році Міжнародна організація праці [8, c.11]. 

До початку Першої світової війни збільшення міжна-
родних організаційвідбувалося достатньо бурхливими 
темпами; причому вже цілком помітною стала тенден-
ція більш швидкого зростання числа неурядових органі-
зацій. Так, у 1909 році загальна кількість міжнародних 
організацій становила 213; з них тільки 37 – міжурядо-
вих і 176 – неурядових. У 1914 році налічувалося 
212 міжнародних організацій; з них 20 – міжурядових і 
192 – неурядових(для порівняння: у 1905 році було 134 
неурядових організацій) [7, c.197]. 

З 1914 по 1918 роки, за часів Першої світової війни, 
відбулось тимчасове призупинення а інколи і припинен-
ня роботи більшості таких союзів. Однак така пауза 
дала новий поштовх у розвитку права міжнародних ор-
ганізацій в подальшому. 

Першою міжнародною організацією, що мала яскра-
во виражену політичну спрямованість, була Ліга На-
цій,створена в 1919 році відповідно до положень Вер-
сальської договірної системи і яка проіснувала форма-
льно до 1946 року [2, c.211]. 

Статут Ліги Націй був вироблений спеціальною ко-
місією, створеною на Паризькій мирній конференції 
1919-1920 років, і включений у Версальський мирний 
договір 1919 року й інші мирні договори, що завершили 
Першу світову війну 1914-1918 років. Спочатку статут 
організації був підписаний 44 державами, у тому числі 
31 державою, що брала участь у війні на стороні Антан-
ти або приєдналася до неї (Австралією, Бельгією, Болі-
вією, Бразилією, Великобританією, Гаїті, Гондурасом, 
Грецією, Індією, Італією, Канадою, Китаєм, Кубою, Лі-
берією, Нікарагуа, Новою Зеландією, Панамою, Перу, 

Польщею, Португалією, Румунією, Сіамом, США, Еква-
дором, Югославією, Південно-Африканським Союзом, 
Чехословаччиною, Уругваєм, Францією, Хіджазом у 
1916-1925 роках – формально незалежне королівство, 
із 1925 року входить у Саудівську Аравію, Японією), і 
13 державами, що дотримувалися нейтралітету в ході 
війни (Аргентиною, Венесуелою, Данією, Іраном, Іспані-
єю, Колумбією, Нідерландами, Норвегією, Парагваєм, 
Сальвадором, Чилі, Швецією, Швейцарією). Хоча комі-
сію з вироблення статуту Ліги Націй очолював прези-
дент США В. Вільсон, згодом США його не ратифікува-
ли і не ввійшли в число членів цієї організації [3, c.127]. 

Основною метою Ліги Націй відповідно до її статуту 
був "розвиток співробітництва між народами та гарантія 
їхнього миру і безпеки". Основними органами організа-
ції були: Асамблея (у її роботі брали участь усі члени 
Ліги Націй; сесії Асамблеї проходили щорічно у верес-
ні), Рада Ліги Націй (спочатку складалася з 4 постійних 
членів – представників Великобританії, Італії, Франції 
та Японії і 4 непостійних членів; згодом склад і число 
членів Ради змінювалися) і постійний секретаріат на 
чолі з Генеральним секретарем. Всі рішення Асамблеї і 
Ради, за винятком рішень з процедурних питань, пови-
нні були прийматися одноголосно [2, c.212-213]. 

Ліга Націй визнавала, що усяка війна "цікавить Лігу в 
цілому", і остання повинна вживати всіх заходів для збе-
реження миру. За вимогою будь-якого члена Ліги Націй 
негайно скликалася Рада. У разі виникнення конфлікту 
між членами Ліги Націй вони повинні були піддатися його 
розглядові або третейським судом, або Радою. У разі, 
якщо якийсь член Ліги вдавався до війни всупереч при-
йнятим на себе зобов'язанням, то інші члени організації 
зобов'язувалися негайно порвати з ним будь які торгові і 
фінансові відносини, а Рада повинна була запропонува-
ти різним заінтересованим урядам виставити той або 
інший контингент військ, призначених для підтримки по-
ваги до зобов'язань Ліги Націй [6, c.21]. 

При Лізі Націй на правах автономних організацій були 
створені Постійна палата міжнародного правосуддя, Між-
народна організація праці й інші організації. Основні орга-
ни Ліги Націй розташовувалися в Женеві (Швейцарія). 

У перші роки свого існування Ліга Націй була од-
ним із центрів організації боротьби проти Радянської 
держави, що, проте, активно брала участь у конфере-
нціях, які проходили під егідою цієї організації, і нара-
дах з роззброювання, вносячи пропозиції, спрямовані 
на реальне розв'язання цієї найважливішої міжнарод-
ної проблеми [4, c.58]. 

Під прикриттям Ліги Націй на початку 20-х років 
XX сторіччя був зроблений у формі роздачі мандатів 
поділ колоній між державами-переможцями. Ліга Націй 
робила численні спроби згладити гострі протиріччя між 
головними її учасниками на основі антирадян-ської змо-
ви. У 1926 році членом Ліги Націй стала Німеччина. У 
1931 році Японія, будучи членом Ліги Націй, напала на 
Китай, але реальної протидії з боку Ліги Націй агресор 
не побачив – усе обмежилося лише її "рекомендація-
ми". У 1933 року Німеччина і Японія вийшли з цієї орга-
нізації, щоб одержати повну свободу дій для підготовки 
нової війни [2, c.213] 

У середині 30-х років, у зв'язку з наростанням війсь-
кової загрози з боку фашистських режимів Німеччини, 
Італії та мілітаристської Японії, ЗО держав-членів Ліги 
Націй, з ініціативи французької дипломатії, звернулися 
до СРСР із пропозицією про вступ у цю організацію. 
18 вересня 1934 року СРСР вступив у Лігу Націй і за-
йняв постійне Місце в її Раді, незважаючи на те, що 
проти його прийняття голосували Нідерланди, Португа-
лія і Швейцарія. Вступаючи в Лігу Націй, СРСР розра-
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ховував, що в умовах виходу з організації найбільш 
агресивних держав йому вдасться хоч до деякої міри 
зашкодити розв'язанню війни. При цьому Радянський 
уряд попередив усіх учасників організації, що він не 
приймає на себе відповідальність за їхні попередні рі-
шення і договори, укладені без участі СРСР. 

Найважливішими питаннями, що обговорювалися у 
Лізі Націй із 1934 до 1939 років, були: італійська агресія 
проти Ефіопії (1935-1936 роки); порушення Німеччиною 
Версальського (1919 рік) і Локарнського (1925 рік) дого-
ворів у зв'язку з ремілітаризацією нею Рейнської зони в 
1936 року; італо-німецька інтервенція в Іспанії (1936-
1939 роки); захоплення Німеччиною Австрії (1938 рік) і 
інші. У ці роки позиція західних держав, що прагнули на-
правити фашистську агресію проти СРСР, визначила без-
помічність Ліги Націй, що не зуміла провести жодного 
ефективного заходу проти держав-агресорів [3, c.128-129]. 

Водночас і сам СРСР не був прикладом дотримання 
своїх міжнародних зобов'язань. За розв'язану ним у 
1939-1940 роках війну з Фінляндією він 14 грудня 
1939 року рішенням Ради був виключений із Ліги Націй. 
З цього часу діяльність цієї організації фактично припи-
нилася, формально ж Ліга Націй припинила своє існу-
вання в квітні 1946 року відповідно до рішення спеціа-
льно скликаної Асамблеї. 

У міжвоєнний період спостерігалося незначне зрос-
тання кількості як міжурядових, так і неурядових органі-
зацій. Так, у другій половині 20-х роківXX ст. (1925-
1929 роки) існувало 38 міжурядових і 426 неурядових 
організацій, десятиріччя опісля (1935-1939 роки) – 48 і 
570 відповідно [7, c.197] 

Хоча Ліга Націй не змогла справитися зі своїм основ-
ним статутним завданням, пов'язаним насамперед із 
запобіганням Другій світовій війні і з мирним врегулю-
ванням міжнародних конфліктів, вона зіграла свою істо-
ричну роль, котра полягає в тому, що ця організація ста-
ла прообразом міжнародної універсальної організації 
світового співтовариства – Організації Об'єднаних Націй, 
тому що в рамках Ліги Націй був накопичений, нехай і не 
завжди ефективний, але досвід колективного вирішення 
найважливіших міжнародних проблем [2, c.215]. 

Справжній кількісний "вибух" міжнародних організацій і 
посилення їх ролі у системі міжнародних відносин у цілому 
спостерігався після завершення Другої світової війни. Це 
зумовлювали об'єктивні реалії нового світу [7, c.197]. 

Сучасний етап розвитку міжнародних організацій 
починається з 1945 року. Йому властиві такі риси: 

 збільшення впливу міжнародних організацій на 
міжнародне життя, зокрема економічне; 

 посилення ролі недержавних організацій у вирі-
шенні світових проблем (через систему консультацій); 

 поява і вже практично 70-річне успішне функціо-
нування універсальної організації глобального типу – 
Організації Об'єднаних Націй; 

 формування мережі міжнародних організацій над-
національного типу, які інституціонально забезпечують 
діяльність регіональних інтеграційних угруповань; 

 посилення позиції ООН завдяки створенню сис-
теми "спеціалізованих установ" у складі шістнадцяти 
міждержавних організацій; 

 розширення сфери діяльності міжнародних орга-
нізацій; 

 значне збільшення кількості як міждержавних, 
так і недержавних міжнародних організацій. 

Таким чином, сучасні міжнародні організації (особ-
ливо Організація Об'єднаних Націй, Європейський Со-
юз та ін.) протягом тривалого функціонування та розви-
тку уособлюють себе як досконалий суб'єкт міжнарод-
ного права, який покликаний забезпечувати співпрацю 
та мирне співіснування всіх держав світу, а також за-
безпечення дотримання усіма суб'єктами міжнародного 
співтовариства норм міжнародного права. 
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ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВА ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
                                                   

В статті досліджується теоретична та практична основа поняття банківської системи з розглядом повного 
переліку її складових елементів. Також, в статті аналізується місце банківської системи в системі держави.  

Ключові слова: банк, система, банківська система, фінансово-кредитна система.  
 

Банківська система є однією з головних сфер націо-
нальної економіки будь-якої розвиненої держави. Ство-
рення ефективної банківської інфраструктури – одне з 
основних завдань економічної стабільності не лише в 
країнах з розвиненою економікою, але й у країнах, що 
перебувають на етапі становлення й розвитку ринкових 
відносин [1, c.10].  

Банківська система України, як і будь-який інший си-
стемний об'єкт має свою структуру. Слід відзначити, що 
банківська система та її структура – поняття, які тісно 
взаємопов'язані, однак їх не можна ототожнювати. Як-
що структура – це сукупність банків, система зв'язків та 
взаємовідносин між ними, то система є цілісним об'єк-
том, що виконує свої функції, має закономірності розви-
тку, функціонує у відповідному правовому полі та еко-
номічному середовищі [2, c.146-147]. Саме питання, що 
стосуються банківської системи досліджувались у пра-
цях таких українських вчених, як Л.К. Воронової,  
Д.О. Гетьманцева, І.Б. Заверюхи, А.Т. Ковальчука, 
О.А. Костюченка, В.Л. Кротюка, Т.А. Латковської,  
О.П. Орлюк, А.О. Селиванова, а також у працях росій-
ських науковців, таких як М. М. Агаркова, О.Ю. Грачо-
вої, О.І. Лаврушина, В.М. Усоскіна, Н.І. Хімічівої та ін. 

Для визначення банківської системи необхідно, на-
самперед, дослідити складові цього поняття, шляхом 
його поділу на дві частини "банк" та "система", а також 
зробити аналіз існуючих поглядів на такі визначення 
відомих вчених-юристів.   

Термін "банк" виник на ранніх етапах розвитку бан-
ківської справи, коли головною клієнтурою банків були 
торговельники, а банківські установи обслуговували 
переважно торгівлю (commerce), торгово-обмінні опе-
рації та платежі. Банки кредитували транспортування, 
займались збереженням та іншими операціями, що бу-
ли пов'язані з товарним обміном. З розвитком промис-
лового виробництва виникли операції з короткостроко-
вого кредитування виробничого циклу: позики на по-
повнення оборотного капіталу, створення запасів сиро-
вини і готових виробів, виплату заробітної плати тощо. 
Строки кредитування поступово подовжувались, части-
на банківських ресурсів почала використовуватись як 
внесок в основний капітал, цінні папери та ін.  

На сьогодні банк носить діловий характер і його дія-
льність орієнтована на обслуговування усіх видів гос-
подарських агентів незалежно від роду їх діяльності. 
Характеризуючи особливості сучасних банків, необхід-
но підкреслити, що вони постійно еволюціонують. Змі-
нюються форми операцій, методи конкуренції, системи 
контролю та управління. Стрімкий розвиток сфери ви-
робництва охоплює весь світ завдяки формуванню ін-
тернаціональних ринків позичкового капіталу. І хоча у 
деяких сферах вони втрачають позиції під тиском кон-
куренції, все ж залишаються здатними пристосовува-
тись до змін в умовах кредитного ринку [3, c.23-24].  

Основна місія банку це фінансове посередництво, 
що здійснюється через прийняття коштів від вкладників 
та передача цих коштів економіці у вигляді кредитів. 
Така економічна місія накладає відповідальність на 
обидві сторони, залучені до процесу створення банків-

ського балансу. Функція кредитування дає зобов'язання 
інвестувати кошти вкладників раціонально та ефектив-
но, щоб зберегти вклади та досягнути максимального 
стимулювання економічних надходжень [4, c.329].  

Так, М. М. Агарков вважає, що банк надає своїм клі-
єнтам послуги трьох категорій. По-перше, банк збирає 
чужі кошти, приймаючи на себе збереження грошових 
сум, виконуючи таким чином роль касира своїх клієнтів, 
або надаючи їм можливість розміщення капіталів. У 
першому і другому випадках банк на основі цих засобів 
отримує можливість надавати своїм клієнтам послуги 
двох інших категорій. По-друге, банк надає кредит у 
формі придбання від клієнта безвідсоткових грошових 
вимог, головним чином, вексельних вимог, або у формі 
позики, або беручи на себе відповідальність за вико-
нання зобов'язань клієнта. По-третє, банк виконує різні 
накази клієнтів щодо здійснення та прийняття платежів, 
зокрема оплату чеків, здійснення переказів, акредити-
вів, інкасацію платежів по векселях та інших докумен-
там тощо. Крім цих трьох категорій послуг, необхідно 
розрізняти три функції, що характерні для банка: 
1) збирання чужих коштів; 2) надання кредиту; 3) спри-
яння платіжного обороту. Зазначені функції банків, хоча 
і є найбільш характерними, але не завжди усі вони ра-
зом притаманні підприємствам, які вважаються банка-
ми. Водночас М. М. Агарков стверджує, що коли голо-
вними функціями будь-якого підприємства є три вище-
зазначені функції, то тоді по суті ми маємо справу з 
банком. У будь-якому разі немає такого логічного і аб-
солютно правильного визначення, яке б точно відпові-
дало термінові "банк". Можна лише сказати: якщо для 
підприємства не характерна жодна з трьох зазначених 
функцій, то в цьому разі воно не є банком [5, c.7-9].  

Н. І. Хімічева та О. Ю. Грачова визначають банк як 
кредитну організацію, що має виключне право сукупно 
здійснювати такі банківські операції: 1) залучення до 
банківських вкладів грошових коштів фізичних та юри-
дичних осіб; 2) розміщення зазначених коштів від свого 
імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, 
терміновості (кредитування); 3) відкриття та ведення 
банківських рахунків фізичних та юридичних осіб [6, 
c.135]; [7, c.336].  

Цікавою є позиція О. І. Лаврушина, який вважає, що 
визначення терміна "банк", які існують в літературі ма-
ють істотний недолік, оскільки вони спрямовані не на 
розкриття його сутності, а визначають чим займаються 
або можуть займатися банки [8, c.305]. Автор пропонує 
своє визначення банку як грошово-кредитного інститу-
ту, що регулює платіжний обіг у готівковій та безготівко-
вій формах. Водночас він допускає існування інших 
визначень, оскільки, на його думку, сама сутність є до-
статньо складною категорією і в більшості випадків не-
можливо розкрити усі її глибинні сторони. Тому банкові 
можна дати й інші визначення, залежно від акцентів на 
характеристиці його окремих сторін. Отже, банк можна 
визначити і як грошовий чи кредитний інститут, і як спе-
цифічне підприємство, і як особливе акціонерне това-
риство, що має специфічні завдання та призначення 
тощо. Усі ці визначення, що зверненні до тієї чи іншої 
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сторони банку, мають право на самостійне існування, 
розширюючи уявлення про банк як про специфічний 
грошово-кредитний інститут [8, c.314]. 

І. Б. Заверуха, не виходячи за рамки банківської си-
стеми України, розглядає поняття "банк" з трьох пози-
цій. По-перше, банк – це особлива категорія підпри-
ємств – фінансових посередників, де фінансове посе-
редництво передбачає залучення коштів від інвестора 
(вкладника) та інвестування (вкладу) цих коштів з ме-
тою одержання прибутку. По-друге, в основу визначен-
ня банку, входить перелік банківських послуг. По-третє, 
не зважаючи на те, що банк є суб'єктом підприємниць-
кої діяльності, все ж існує певна група некомерційних 
стосунків банків між собою, між банком і Національним 
банком України, а в окремих випадках – навіть між бан-
ком і клієнтом. Йдеться про необхідність зберігання 
всіма підприємствами і установами коштів у банках; 
обмеження готівкового обігу; здійснення розрахунків 
через банки; відсоткову політику Національного банку 
України; вимоги щодо резервування коштів банків тощо. 
Це обумовлено провадженням грошово-кредитної полі-
тики держави через банківську систему, а саме через 
банки. Отже, інституційна організація банківської сис-
теми в Україні у сфері регулювання грошового обігу 
передбачає участь у ній державної влади [9, c.34-35].  

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 
7 грудня 2000 р. визначає банк як юридичну особу, яка 
має виключне право на підставі ліцензії надавати бан-
ківські послуги, відомості про внесені до Державного 
реєстру банків. Також, це Закон визначає банківську 
діяльність як залучення у вклади грошових коштів фізи-
чних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів 
від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, 
відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та 
юридичних осіб [10]. Запропоноване законодавцем ви-
значення "банківської діяльності" зводить її зміст до 
трьох операцій, що здійснюються на підставі банківсь-
кої ліцензії. Водночас зміст цієї категорії є ширшим, 
оскільки, надаючи клієнтам банківські послуги, банки 
здійснюють значно більшу кількість банківських опера-
цій, перелік яких визначено законодавством. Крім того, 
під час здійснення власної банківської діяльності банки 
вступають не лише в приватноправові відносини з кліє-
нтами з метою надання їм банківських послуг, але й 
стають учасниками широкого кола правовідносин, що 
виникають у процесі державного регулювання банківсь-
кої діяльності [11, c.272].  

 Торкаючись другої складової терміна "банківська 
система" варто розглянути тлумачення цього терміна у 
найбільш загальному вигляді. Так, поняття "система" 
(від грецького слова systema – поєднання, об'єднання) 
є сукупністю якісно визначених елементів, між якими 
існує закономірний зв'язок або взаємодія. За змістом 
систему можна розглядати як: 1) певний порядок у роз-
ташуванні та зв'язку частин чогось у діях; 2) форму ор-
ганізації чого-небудь; 3) щось ціле, що являє собою 
єдність закономірно розташованих і взаємопов'язаних 
частин; 4) сукупність однорідних за своїми завданнями 
організацій або установ, що організаційно об'єднані в 
єдине ціле [12, c.639-640].  

О. І. Лаврушин відзначає, що терміни "система" та 
"банківська система" визначають не лише склад банків. 
За змістом поняття "банківська система" є значно ши-
роким і включає: сукупність елементів; достатність 
елементів, що створюють визначену цілісність; взаємо-
дію елементів [8, c.285]. Такими елементами банківсь-
кої системи є банки, деякі спеціальні фінансові інститу-
ти, які виконують банківські операції, що не мають ста-
тусу банку, а також деякі додаткові установи, що ство-

рюють банківську інфраструктуру та забезпечують жит-
тєдіяльність кредитних інститутів. Автор також вважає, 
що банківська система не є ізольованою від навколиш-
нього середовища, а навпаки – тісно взаємодіє з ним, 
являючи собою підсистему більшого утворення, якій 
слугує економічна система. Вона є частиною цілого і 
функціонує в межах загальних та специфічних банківсь-
ких законів, підпорядкована загальним юридичним но-
рмам суспільства. Її акти, хоча і виражають особливості 
банківського сектору, однак можуть вноситись в загаль-
ну систему, як і вона сама, лише в разі, коли не виникає 
суперечності між загальними нормами та принципами, 
будуючи спільну систему як єдине ціле [8, c.290-291].  
Т. А. Латковська також вважає, що будь-яка банківська 
система не є ізольованою від навколишнього середо-
вища, а навпаки, тісно взаємодіючи з ним, є важливою 
складовою більш загального утворення – фінансової 
системи держави. До елементів банківської системи 
України вона відносить: Національний банк України як 
конституційний орган, державні банки, акціонерні банки, 
кооперативні банки, філії та представництва іноземних 
банків [13, c.12-14].  

На наш погляд, позиція щодо належності категорії 
"банківська система" до складу більш ширшої категорії 
"фінансова система держави" та поділ її на певні еле-
менти є цікавою, однак, підтримуючи цю позицію, необ-
хідно зауважити, що фінансова система України не об-
межується рамками державних інституцій. Вона конце-
нтрує не лише фінансові ресурси держави та органів 
місцевого самоврядування, Пенсійного фонду України, 
а й фінанси Національного банку України та комерцій-
них банків, корпоративного сектору, фінанси підпри-
ємств, підприємницької сфери, населення, а також ре-
сурси фінансового ринку та ринку фінансових послуг, 
страхові резервні фонди, благодійницькі (децентралізо-
вані) фонди [14, c.25].  

 А. Т. Ковальчук визначає, що у нинішніх умовах ба-
зовим елементом фінансової системи є фінансові ре-
сурси, фінансовий капітал, що формується у недержав-
ному секторі. Фінансовий ринок як система фінансово-
правових відносин, пов'язаних із випуском та обігом 
фінансових ресурсів та активів (акцій, облігацій, депо-
зитів тощо), є також структурним елементом фінансової 
системи країни. В умовах ринкових відносин все біль-
шого значення та фінансових можливостей набувають 
приватний капітал, акціонерні товариства, ринкова ін-
фраструктура, що обслуговує товаропродукуючий сек-
тор, кредитні та інвестиційні потоки на фінансових рин-
ках, в основі яких були фінансові відносини, фінансові 
операції та безпосередньо фінанси [14, c.25-26].  

Варто зазначати, що потенціал фінансової системи 
полягає не стільки в наявності у ній тих чи інших струк-
турних елементів, а головним чином, у гармонійній вза-
ємодії цих елементів [15, c.61]. 

О. П. Орлюк розглядає банківську систему як скла-
дову кредитної системи держави, яка і становить сукуп-
ність різних за організаційно-правовою формою та спе-
ціалізацією банківських установ, що функціонують у 
межах єдиної фінансової системи та єдиного грошово-
кредитного механізму у певний проміжок часу [16, c.45]. 
Якщо ж виходити з того, що банківська система є скла-
довою кредитної системи, тоді необхідно відзначити, 
що кредитні відносини обслуговуються кредитними сис-
темами тієї чи іншої країни, складовими якої є інститу-
ційні ланки, кредитні механізми та кредитна політика.  

Інституційними ланками кредитної системи є банки 
(центральні та комерційні), а також різноманітні за сво-
їм призначенням небанківські фінансово-кредитні уста-
нови. Тут варто наголосити, що роль фінансово-
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кредитних установ у сучасній ринковій економіці не-
впинно зростає і, власне, ступінь розвитку кредитних 
відносин певної країни значною мірою визначається 
розгалуженістю мережі та ступенем функціонального 
розвитку небанківських фінансово-кредитних установ.  

Кредитний механізм, як складова кредитної системи 
– це певна сукупність принципів, організаційних форм, 
методів і правил, що регулюються чинним законодавст-
вом і забезпечують необхідні умови для реалізації кре-
дитних відносин. 

У свою чергу, кредитна політика охоплює систему 
фінансово-кредитних заходів держави – її центрального 
банку, органів державної влади та інших структур, 
спрямованих на досягнення певних економічних цілей. 

У сукупності кредитні відносини та інституції, що за-
безпечують їх функціонування та реалізацію, кредитний 
механізм та кредитна політика формують кредитну сис-
тему, що діє у тій чи іншій країні [17, c.284-285].  

Екстраполюючи це положення на Україну, можна дій-
ти висновку, що юридичні аспекти поняття "банківська 
система" відображають організаційно-правову структуру 
банківських та фінансово-кредитних установ країни, яким 
притаманні внутрішня єдність, спільна мета та функції 
кредитування юридичних і фізичних осіб, єдині принципи 
організації банківської справи та верховенства Націона-
льного банку України в регулюванні банківської справи 
на підставі Конституції та законів України [18, c.14].  

Закон України "Про банки і банківську діяльність" не 
визначає банківську систему як складову якоїсь певної 
системи, а просто дає перелік її складових. Так, відпо-
відно до вищезазначеного закону банківська система 
України складається з Національного банку України та 
інших банків, а також філій іноземних банків, що ство-
рені і діють на території України відповідно до поло-
жень цього Закону та інших законів України [10].  

В літературі існують також дещо інші формулюван-
ня. Скажімо, ряд науковців дає визначення банківської 
системи як сукупності різних видів банків, банківських 
інститутів, що діють у межах єдиного загальнодержав-
ного фінансово-кредитного механізму на чолі з центра-
льним банком держави [19, c.410], [20, c.39-40]. На дум-
ку І. Б. Заверухи, банківська система є своєрідною еко-
номічною та організаційно-правовою структурою, що 
організує функціонування грошового ринку з метою за-
безпечення державних інтересів та задоволення прива-
тних інтересів членів суспільства на ринку банківських 
послуг (банків, банківських об'єднань, банківських асо-
ціацій, спілок, фінансових установ, що відповідною мі-
рою здійснюють банківську діяльність, та їх клієнтів).   

Об'єднання всіх банків у систему як самостійну 
структуру, має певне організаційне оформлення. Воно 
передбачає: 1) єдність правового регулювання банків-
ської діяльності в державі; 2) створення єдиного для 
всіх банків, регульованого Національним банком Украї-
ни, механізму руху банківських резервів; 3) чітке зако-
нодавче розмежування прав та обов'язків кожної ланки 
системи, зокрема і небанківських фінансових інститутів; 
4) регулювання міжбанківських відносин та системи 
кореспондентських зв'язків [9, c.33-34]. Д. О. Гетманцев 
визначає банківську систему України, як складову кре-
дитної системи держави, що включає в себе Націона-
льний банк України, інші банки (резиденти та нерезиде-
нти, зареєстровані у встановленому порядку на терито-
рії України) та небанківські фінансові установи, виключ-
ною діяльністю яких є прийняття вкладів, розміщення 
кредитів або ведення рахунків клієнтів, Фонд гаранту-
вання вкладів фізичних осіб, банківську інфраструктуру, 
а також зв'язки та взаємовідносини між ними [21, c.25]. 

Останнє визначення банківської системи України ви-
глядає досить повним, оскільки поряд у всіма елемента-
ми, що входять до банківської системи, включає і Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб, який є юридичною 
особою публічного права, має відокремлене майно, яке є 
об'єктом права державної власності і перебуває у його 
господарському віданні та регулюється Законом України 
від 23 лютого 2012 р. "Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб" [22]. Адже сьогодні система захисту бан-
ківських вкладів та наявність ефективного механізму їх 
гарантування є одним з показників стабільності банківсь-
кої системи. Система гарантування вкладів фізичних осіб 
в Україні є інструментом формування ринкових відносин 
та забезпечення захисту прав і законних інтересів гро-
мадян з боку держави [23, c.96-100]. 

Водночас у наведеному визначенні банківської сис-
теми України фігурує таке поняття, як "банківська ін-
фраструктура" зміст якої не розкривається.  

З розвитком та змінами, що відбуваються в банків-
ській системі, особливої уваги заслуговують її допоміж-
ні елементи (банківські спілки та асоціації). Цим додат-
ковим елементам притаманний самостійний характер 
та незалежність від державних структур, що дає мож-
ливість їм спрямувати свою діяльність на сприяння 
розвитку національної банківської системи.   

Виходячи з того, що банківська інфраструктура є су-
купністю договірних об'єднань банків, що забезпечують 
функціонування банківської системи, було б доцільним, 
на наш погляд, розкрити суть банківської інфраструкту-
ри у визначенні банківської системи як її допоміжних 
елементів, що сприяють її підтримці і розвиткові.  

На нашу думку, таким одним із таких допоміжних 
елементів банківської системи України можна вважати 
Асоціацію українських банків [24], яка є недержавною, 
незалежною, добровільною, некомерційною організаці-
єю, що об'єднує українські банки, банківські об'єднання 
та представляє їх системні інтереси у відносинах з На-
ціональним банком України, Верховною Радою України, 
Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів 
України, Верховним судом України, іншими державними 
та недержавними установами та організаціями. Голо-
вним її призначенням є сприяння у розвиткові націона-
льної банківської системи шляхом різноманітних видів 
діяльності спрямованих на досягнення системних цілей в 
частині розвитку національної банківської системи. Це 
підтверджується співробітництвом Асоціації українських 
банків із Верховною Радою України та Національним 
банком України щодо розробки законопроектів та пропо-
зицій внесення змін до чинного законодавства.  

Підводячи підсумок викладеного, вважаємо можли-
вим визначити банківську систему України як складову 
фінансово-кредитної системи держави, елементами 
якої є Національний банк України, інші банки, філії іно-
земних банків, банківські об'єднання, Фонд гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб, а також банківські спілки та 
асоціації (як допоміжні елементи системи), що створені 
і діють на території України відповідно до законодавст-
ва України та зв'язки і взаємовідносини між зазначени-
ми елементами.  

Зважаючи на те, що банківська система України 
входить до фінансово-кредитної системи, вона взаємо-
діє з іншими елементами (суб'єктами), що входять до 
складу фінансової системи і виконує свої функції, які 
відрізняють банки від державних органів. Крім того, мо-
жна стверджувати, що елементний склад банківської 
системи України не обмежується лише центральним 
банком, іншими банками та філіями іноземних банків, 
до її складу можуть бути віднесені також: банківські 
об'єднання, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, а 
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також структури (договірні банківські об'єднання), які не 
мають владних повноважень, однак мають безпосеред-
нє відношення до діяльності цієї системи.  

У зв'язку із вищезазначеним пропонується внести 
доповнення до ст.4 Закону України "Про банки і банків-
ську діяльність" і викласти її у такій редакції: "Банківсь-
ка система України складається з Національного банку 
України, інших банків, банківських об'єднань, філій іно-
земних банків, Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб, а також банківських спілок та асоціацій, що ство-
рені і діють на території України відповідно до законо-
давства України". 
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ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ  
ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ПОДРУЖЖЯ 

 
У статті, за допомогою окремих методів, проведено правовий аналіз норм чинного законодавства України які ре-

гулюють особисті немайнові права подружжя, а також досліджено окремі аспекти судового захисту цих прав. За ре-
зультатами аналізу норм матеріального та процесуального права, окремих цивільних справ висунуті конкретні про-
позиції по удосконаленню чинного законодавства України щодо захисту особистих немайнових прав подружжя. 

Ключові слова: шлюб, подружжя, особисті немайнові права, волевиявлення, підстави захисту, способи захисту, 
судовий захист. 

 
Вступ. Чинне сімейне законодавство України регу-

лює відносини які, як правило, засновані на шлюбі, бли-
зькому спорідненні або такі, які виникають в наслідок 
складних юридичних складів (реєстрація народження, 
реєстрація шлюбу) та прирівнюються до відносин між 
близькими особами, або родичами (усиновлення). 

Загальні принципи побудови сімейних та шлюбних 
відносин закріплено у положеннях Конституції, яка за-

кріплюючи найважливіші права людини, які утворюють 
певну систему суб'єктивних прав особи, визначають і 
статус подружжя. У Конституції зокрема закріплено рів-
ність прав чоловіка і жінки в суспільстві, державі: "Рів-
ність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням 
жінкам рівних з чоловіками можливостей" (ст. 24) за-
значений принцип поширюється на шлюбні та сімейні 
відносини. Так, у ст. 51 Конституції зазначено: "Шлюб 
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ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із 
подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї". 

Положення Конституції України розвиває Сімейний 
кодекс України (надалі – СК), який закріплює низку най-
важливіших прав подружжя, як особистих немайнових 
так і майнових. Регулювання сімейних відносин здійсню-
ється цим кодексом з метою побудови сімейних відносин 
на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та 
поваги, взаємодопомоги та підтримки (ч.2 ст.1 СК). 

Відповідно до СК, учасник сімейних відносин не мо-
же мати привілеїв чи обмежень за ознаками раси, ко-
льору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших пере-
конань, етнічного та соціального походження, матеріа-
льного стану, місця проживання, за мовними та іншими 
ознаками (ч.5 ст. 7 СК).  

Актуальність. Належне здійснення прав та виконан-
ня обов'язків подружжя гарантується відповідними засо-
бами, зокрема шляхом закріплення зазначених прав у 
нормах чинного сімейного законодавства, встановлен-
ням відповідних санкцій за неналежне виконання прав 
або здійснення обов'язків, через закріплення права на 
захист у спосіб визначений чинним законодавством. 

Нажаль, аналіз норм матеріального права та право-
застосовної практики свідчить, що на сьогоднішній день 
практично неможливо здійснити належним чином за-
хист особистих немайнових прав подружжя не залежно 
від соціального статусу або матеріального становища 
кожного з них, прав дружини – домогосподарки чи прав 
чоловіка – впливового бізнесмену. 

Через свою "конструктивну" застарілість, норми 
чинного законодавства України не здатні забезпечити 
регулювання сучасних сімейних правовідносин на на-
лежному рівні, не можливо вирішити окреслену про-
блему і шляхом "латання", внесення хаотичних, не сис-
темних змін з метою підтримання вже морально заста-
рілого законодавства. 

Тільки розробка та впровадження нових правових 
конструкцій, можливо, за рахунок рецепції норм законо-
давства інших країн, в яких суспільні відносини, що тіль-
ки виникають в Україні, існують понад кілька десятиліть, 
дозволить змінити той стан, який на сьогодні існує. 

Звичайно, що запропонувати якісно новий нормати-
вний документ в межах наукової статті не можливо, та 
це і не є метою даного дослідження, а от звернути ува-
гу наукової спільноти на існуючи проблеми та запропо-
нувати шляхи вирішення цих проблем, з урахуванням 
меж, завдань та можливостей викладу матеріалу у нау-
ковій статті цілком можливо. 

Саме тому, метою даної роботи є проведення ана-
лізу норм чинного законодавства України які регулюють 
особисті немайнові права подружжя, дослідити окремі 
аспекти судового захисту цих прав. Висунути пропозиції, 
які базуються на результатах аналізу норм матеріально-
го та процесуального права, окремих цивільних справ, 
щодо удосконалення чинного законодавства України у 
сфері захисту особистих немайнових прав подружжя. 

Тема захисту суб'єктивних сімейних прав, зокрема 
особистих немайнових прав подружжя не позбавлена 
уваги науковців. У науковій літературі постійно відбува-
ється аналіз чинного сімейного законодавства України, 
пропонуються певні шляхи подолання законодавчих 
прогалин, що були виявленні підчас їх застосування. 

Останніми науковими розробками, що присвячені 
дослідженню заявленій у даній статі проблематиці, є 
зокрема монографія Стефанчука Р.О. в якій на фунда-
ментальному рівні дослідженні теоретичні питання 
здійснення та захисту особистих немайнових прав фі-
зичних осіб, зокрема і особисті немайнові права, що 
виникають у сфері сімейних відносин.  

Проблемі захисту немайнових прав подружжя присвя-
чено також низку наукових статей, зокрема статті Почекі-
ної О., Фогель Л. Б. та Скіченко А., у межах яких не дослі-
джено питання реалізації та захисту особистих немайно-
вих прав подружжя висвітлених у даній роботі. Існуючи на 
сьогодні наукові розробки вітчизняних вчених присвячені 
цій тематиці, закладають підґрунтя та надають творчого 
натхнення для подальших наукових пошуків. 

Виклад основного матеріалу. Чинне законодавст-
во України наділяє подружжя, кожного з них, певним 
обсягом особистих немайнових прав. Так, зокрема по-
дружжя є носієм права на повагу до своєї індивідуаль-
ності, своїх звичок та уподобань (ст. 51 СК), права на 
фізичний та духовний розвиток (ст. 52 СК), право дру-
жини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне ви-
рішення питань життя сім'ї (ст. 54 СК), право на свободу 
та особисту недоторканість (ст. 56 СК) тощо. 

Нажаль, не сприяє захисту особистих немайнових 
прав та тенденція, яка останнім часом виникла у правоза-
стосовній практиці, цілковите ігнорування судом захисту 
особистих немайнових прав подружжя, зокрема права 
вирішення всіх питань життя сім'ї за взаємною згодою. 

Відповідно до ч. 2 ст. 54 СК усі найважливіші питан-
ня життя сім'ї мають вирішуватися подружжям спільно, 
на засадах рівності. Одним із таких важливих питань 
життя сім'ї є укладення одним із подружжя договорів з 
приводу залучення коштів третіх осіб (кредит). Вбача-
ється, що у випадку укладення одним із подружжя до-
говорів, які передбачають виникнення у нього майнових 
зобов'язань перед третіми особами, необхідною перед-
умовою укладення даного договору є отримання попе-
редньої згоди від іншого з подружжя, оскільки боргові 
зобов'язання одного з подружжя, за певних обставин 
можуть породжувати обов'язки для іншого, можуть 
вплинути на права та обов'язки іншого з подружжя, який 
не є стороною у даному договорі.  

Так, відповідно до ст. 73 СК, за зобов'язаннями од-
ного з подружжя стягнення може бути накладено не 
лише на його особисте майно і на частку у праві спіль-
ної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в 
натурі, а і на майно, яке є спільною сумісною власністю 
подружжя, якщо судом буде встановлено, що договір 
було укладено в інтересах сім'ї і те, що було одержане 
за договором, використано на її потреби. 

Відповідно до ч. 2 ст. 75 СК, утримання одному з 
подружжя стягується судом з іншого з подружжя за 
умови, що платник може надавати утримання. 

У деяких випадках ігнорування немайнового права 
подружжя закріпленого у ч. 2 ст. 54 СК, може негативно 
вплинути і на права неповнолітніх дітей. Відповідно до 
ст. 182 СК, однією з обставин, яка враховується судом 
при стягненні аліментів на неповнолітню дитину є ма-
теріальне становище платника аліментів. 

Таким чином у випадку подання позову про стягнен-
ня аліментів на утримання одного з подружжя або/і на 
неповнолітню дитину, за наявності непогоджених по-
дружжям кредитних зобов'язань у зобов'язаного по-
дружжя, суд може стягнути аліменти у меншому розмірі 
ніж цього вимагають інтереси нужденних осіб, що у 
окремих випадках створює можливість для зловживан-
ня з боку зобов'язаної особи. 

Підтвердженням зазначеному є рішення Голосіївсь-
кого районного суду міста Києва по цивільній справі 
№ 2601/14913/12. Суд ухвалив рішення про стягнення з 
зобов'язаної особи аліментів на утримання неповноліт-
ньої дитини у меншому розмірі ніж вимагала позивач, 
посилаючись на існування у зобов'язаної особи кількох 
кредитних договорів про існування яких позивач дізна-
лася під час судового засідання. Позивач посилаючись 
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на відсутність її письмової згоди на отримання кредиту, 
на виникнення кредитних зобов'язань у відповідача 
перед підконтрольною йому фінансовою установою, 
використання відповідачем коштів не в інтересах сім'ї, 
безрезультатно просила суд визнати, що зазначені до-
говори було укладено не в інтересах сім'ї [1]. 

Не сприяє захисту особистих немайнових прав чо-
ловіка та дружини, незрозуміла та необґрунтована по-
зиція ВССУ. Відповідно до п. 25 Постанови Пленуму 
Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду циві-
льних та кримінальних справ від 30.03.2012 р. № 5 "Про 
практику застосування судами законодавства при вирі-
шенні спорів, що виникають із кредитних правовідно-
син", при оспорюванні кредитного договору чи договору 
поруки, застави/іпотеки іншим із подружжя суди мають 
виходити з такого: Положення статті 65 СК щодо поряд-
ку розпорядження майном, що є об'єктом права спіль-
ної сумісної власності подружжя, регулюють відносини, 
які стосуються розпорядження майном, що є у спільній 
сумісній власності подружжя, і не стосуються права 
одного із подружжя на отримання кредиту, оскільки 
кредитний договір є правочином щодо отримання у 
власність грошових коштів.  

Пленум просто проігнорував положення чинного за-
конодавства щодо немайнових прав подружжя, зосере-
дивши свою увагу виключно на майнових і навряд ви-
падково. Спільний аналіз наведених вище норм дозво-
ляє стверджувати, що подружжя має узгоджувати не 
тільки питання щодо відчуження майна, а і питання 
отримання кредиту одним із них. 

З урахуванням вищенаведеного, з метою захисту 
немайнових та пов'язаних з ними майнових прав по-
дружжя вбачається необхідним внести зміни у чинне 
законодавство, зокрема, викласти ч. 2 ст. 54 СК у такій 
редакції: "абзац перший – Усі найважливіші питання 
життя сім'ї мають вирішуватися подружжям спільно, на 
засадах рівності. Абзац другий – Укладення одним із 
подружжя договорів які виходять за межі дрібного побу-
тового, передбачають виникнення у цього з подружжя 
значних зобов'язань майнового характеру, можливе 
виключно після надання нотаріально посвідченої пись-
мової згоди іншого з подружжя. Абзац третій – Усунен-
ня чоловіка, дружини від вирішення питань життя сім'ї є 
підставою для розірвання шлюбу." 

Попри всі існуючі на сьогодні проблеми судового за-
хисту він залишається найбільш ефективним. Судовий 
захист відноситься до юрисдикційної форми захисту. 
Аналіз чинного сімейного законодавства дає змогу ви-
ділити дві основні форми захисту сімейних прав юрис-
дикційну та неюрисдикційну.  

При цьому під поняттям юрисдикційної, як правило, 
розуміють діяльність уповноважених державою органів 
щодо захисту порушених або оспорених суб'єктивних 
прав, тоді як неюрисдикційна форма захисту охоплює 
діяльність громадян та організацій щодо захисту цивіль-
них прав та охоронюваних законом інтересів, які здійс-
нюються ними самостійно, без звернення за допомогою 
до державних чи інших компетентних органів [2, с. 183]. 

Відповідно до ст. 18 СК кожен учасник сімейних від-
носин, який досяг чотирнадцяти років, має право на 
безпосереднє звернення до суду за захистом свого 
прав або інтересу. Суд у свою чергу може застосувати 
способи захисту які встановлені законом або договором 
сторін. Одним із способів захисту особистих немайно-
вих прав подружжя судом є, зокрема спосіб закріплений 
у п. 3 ч. 2 ст. 18 СК, припинення правовідношення, а 
також його анулювання. 

Однак, чинне сімейне законодавство, в окремих ви-
падках містить певні обмеження на реалізацію подруж-

жям цього способу захисту. Встановлення такого обме-
ження на законодавчому рівні є дискусійним, вбачаєть-
ся, що його збереження у СК не відповідає інтересам 
подружжя, розвитку суспільних відносин, державним 
інтересам, демократизації суспільства. 

Як справедливо зазначено у літературі, в правовій 
державі право і законодавство є основними обмежува-
чами державного втручання. Ще Ієрінг обґрунтовував 
необхідність встановлення правових меж для діяльнос-
ті держави та називав цю ідею "самообмеженням дер-
жави". У сучасному суспільстві права й інтереси фізич-
них осіб та їх забезпечення і розвиток стають пріорите-
тами. Як наголошується у Конвенції про захист прав і 
основних свобод людини 1950 р.: "Держава може вста-
новлювати тільки такі обмеження прав, які визначені 
законом, і лише стільки, скільки це сумісне з їх приро-
дою, виключно з метою сприяння загальному добробу-
ту у демократичному суспільстві" [3, с. 129, 130]. 

Відповідно до ст. 110 СК, позов про розірвання 
шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності 
дружини та протягом одного року після народження 
дитини, за виключенням випадку вчинення злочину що-
до одного з подружжя та дитини, а також у випадку як-
що батьківство щодо дитини визнане іншою особою. 

Аналіз зазначеної норми дає підстави стверджува-
ти, що дане обмеження стосується як чоловіка так і 
дружини. Така правова позиція підтверджується і п. 9 
Постанови Пленуму Верховного Суду України від 
21.12.2007 р. № 11 "Про практику застосування судами 
законодавства при розгляді справ про право на шлюб, 
розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ 
спільного майна подружжя". 

Зазначене обмеження діє виключно щодо позовно-
го провадження розгляду справ про розірвання шлю-
бу, тобто у випадку існування спору між подружжям 
щодо розірвання шлюбу. У випадку розірвання шлюбу 
за спільною заявою чоловіка та дружини у порядку 
встановленому ст. 109 СК, зазначене обмеження не 
застосовується, це підтверджує аналіз зазначеної но-
рми та відсутність будь-яких застережень у наведеній 
вище Постанові щодо порядку розгляду спільної заяви 
про розірвання шлюбу. 

Припустимо мала місце негідна поведінка чоловіка 
(подружня зрада), у зв'язку з цією поведінкою вагітна 
дружина втратила почуття любові та поваги до свого 
чоловіка бажає реалізувати своє немайнове право на 
особисту свободу, право на припинення шлюбу (ст. 56 
СК). Однак, розірвати шлюб за власної ініціативи без 
згоди чоловіка, протягом своєї вагітності дружина не 
зможе. Збереження шлюбу у такому випадку не тільки не 
відповідає її інтересам, а і може становити певну небез-
пеку для її фізичного стану, для здоров'я дитини. Таким 
чином дружина, права якої було порушено, у даному 
випадку є постраждалою особою, позбавлена можливос-
ті їх захисту та реалізації інших своїх прав (права на осо-
бисту свободу, права на повагу до себе). З огляду на 
зазначене, збереження цього обмеження не узгоджуєть-
ся з завданнями СК, визначеними у ч. 2 ст. 1 кодексу. 

Вбачається, що зазначене обмеження не відповідає 
принципу свободи реалізації особистих немайнових 
прав, ні принципам, ні засадам побудови сімейних та 
шлюбних відносин, свободі їх існування та припинення. 

Більш вдала правова конструкція, яка встановлює 
обмеження щодо розірвання шлюбу, міститься в зако-
нодавстві Німеччини. Зокрема, відповідно до ст. 1568 
Цивільного уложення Німеччини, шлюб не підлягає ро-
зірванню незалежно від того, що він фактично припини-
вся, коли та оскільки інтереси неповнолітніх дітей від 
цього шлюбу вимагають його збереження в порядку 
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виключення з особливих підстав або коли та оскільки 
розірвання шлюбу в наслідок надзвичайних підстав 
було б настільки несправедливим для іншої сторони, 
яка відмовляє заявникові у згоді на розлучення, що йо-
го збереження, навіть з урахуванням інтересів заявни-
ка, у порядку виключення є необхідним [4, с. 384]. 

Зазначена норма, хоча і містить певні оціночні кате-
горії однак, встановлює обмеження щодо розірвання 
шлюбу не в залежності від наявності особливого фізич-
ного стану одного з подружжя (вагітності), віку неповно-
літніх дітей, а в залежності від інтересів кожного з по-
дружжя та з урахуванням інтересів неповнолітніх дітей, 
що є більше виправданим. Слід також звернути увагу, 
що зазначене обмеження буде діяти тільки у тому ви-
падку, якщо інтереси особи, яка заперечує розірвання 
шлюбу вимагають його збереження попри інтереси іні-
ціатора розірвання. 

Застосування даної конструкції у чинному законо-
давстві України щодо регулювання зазначених відносин 
подружжя не тільки буде відповідати завданням СК, а і 

не буде суперечити принципам побудови сімейних та 
шлюбних відносин. 

Висновки. Висновки та пропозиції даної роботи мо-
жуть бути використані як для удосконалення захисту 
особистих немайнових прав подружжя, так і для пода-
льших наукових досліджень. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУПРУГОВ 

В статье, с помощью отдельных методов, проведен правовой анализ норм действующего законодательства Украины, которые ре-
гулируют личные неимущественные права супругов, а также исследованы отдельные аспекты судебной защиты этих прав. По резуль-
татам анализа норм материального и процессуального права, отдельных гражданских дел выдвинуты конкретные предложения по со-
вершенствованию действующего законодательства Украины относительно защиты личных неимущественных прав супругов. 

Ключевые слова: брак, супруги, личные неимущественные права, волеизъявления, основания защиты, способы защиты, судебная 
защита. 
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FEATURES OF SELECTED REMEDY MORAL RIGHTS OF SPOUSES 

In an article by the individual methods conducted a legal analysis of the current legislation of Ukraine, which regulate the moral rights of the 
spouses, and also investigated some aspects of the judicial protection of those rights. According to the analysis of substantive and procedural law, 
individual civil cases put forward concrete proposals to improve the current legislation of Ukraine concerning the protection of the moral rights of 
the spouses. 

Keywords: marriage, spouses, moral rights, expression, base security, methods of protection, judicial protection. 
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ЕТАПИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ 
 

Стаття присвячена визначенню правової природи центральної стадії цивільного судочинства – судового роз-
гляду та форми його проведення – судового засідання у справі, а також етапів судового розгляду як стадії і частин 
судового засідання, однозначне визначення яких є дискусійним. 

Ключові слова: цивільне судочинство, судовий розгляд, судове засідання, етапи судового розгляду. 
 

Судопроизводство предоставляет сторонам возможность приводить свои 
доказательства и правовые основания, а судье войти в суть дела. Эти стадии 
процесса суть сами права, их ход должен быть поэтому определен законом, и 
они составляют существенную часть теоретической науки о праве.  

Гегель Г.В.Ф. Философия права, §222 
 

Провадження у цивільних справах відповідно до за-
кону відбувається стадійно: на стадії відкриття прова-
дження у справі вирішується питання про його підстави 
і передумови, на стадії провадження у справі досудово-
го розгляду суд з'ясовує можливість досудового мирно-
го врегулювання спору або, у разі неможливості такого 
врегулювання, провадить всі дії, які є необхідними для 
судового розгляду справи, і власне на стадії судового 
розгляду справи відбувається її розгляд і вирішення. 
Судовий розгляд справи є найважливішою централь-
ною стадією будь-якого провадження цивільного судо-

чинства, на якій здійснюються основні процесуальні дії 
суду та учасників процесу, спрямовані на її вирішення – 
відбувається з'ясування фактичних обставин справи, 
зокрема, сторони та інші особи, які беруть участь у 
справі, виступають зі своїми вимогами та заперечення-
ми перед судом, проводиться дослідження і оцінка до-
казів в справі і ухвалюється рішення суду у справі. Ця 
стадія проводиться поетапно і в науці цивільного про-
цесуального права і в чинному законодавстві, існують 
певні дискусійні питання щодо визначення етапів та 
форми проведення цієї стадії цивільного судочинства.  

© Ізарова І., 2013
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Майже ніхто з процесуалістів не залишає поза ува-
гою питання, пов'язані із визначенням процесуальних 
дій цієї стадії, тощо, але поряд із цим деякі питання все 
ж таки вимагають певного уточнення. Так, об'єктом на-
шого дослідження стали співвідношення стадії судового 
розгляду цивільних справ та форми їх проведення – 
судового засідання, а також етапи їх проведення.  

Незважаючи на те, що, як здається, проблема на 
перший погляд носить суто теоретичній характер, прак-
тично наслідки неправильного визначення етапів про-
ведення судового розгляду у справи, а також судового 
засідання викликають непорозуміння у правильності 
застосування положень про оголошення перерві або 
про відкладення справи. Так, слід відмітити, що в ЦПК 
України використовуються терміни "оголошення пере-
рви у розгляді" та "оголошення перерви у судовому 
засіданні": зокрема, термін "перерва у судовому засі-
данні" використовується у назві та у ч. 3 ст. 159 ЦПК 
України, ч. 3 ст. 162 ЦПК України; тоді як у назві та ч. 2, 
3 ст. 191 ЦПК України, застосовано термін "оголошення 
перерви у розгляді справи". У ЦПК Україні використову-
ється також термін "відкладення розгляду справи", "від-
кладення судового розгляду" або "відкладення попере-
днього судового засідання у справі", що теж створює 
певні непорозуміння у правильному визначенні природи 
цих понять, зокрема, у судовій практиці. 

Отже, аналізуючи судовий розгляд як центральну 
стадію цивільного судочинства, слід відмітити, що ос-
новною метою її проведення є забезпечення повного, 
всебічного й об'єктивного з'ясування всіх необхідних 
для її вирішення фактичних обставин справи,а основне 
завдання полягає у розгляді та вирішенні справи шля-
хом з'ясування вимог та заперечень сторін та інших 
осіб, які беруть участь в справі, дослідження доказів та 
ухвалення судового рішення у справі. Для досягнення 
зазначеної вище мети і завдання судового розгляду 
порядок вчинення процесуальних дій під час судового 
розгляду справи, їх послідовність і зміст, процесуальні 
права та обов'язки учасників процесу чітко визначений 
чинним цивільним процесуальним законодавством. 

Процесуальною формою судового розгляду цивіль-
них справ у суді першої інстанції, а також в апеляційно-
му і касаційному провадженнях, провадженні із пере-
гляду судових рішень у зв'язку із нововиявленими об-
ставинами, а також у провадженні із перегляду судових 
рішень Верховним судом України, є судове засідання. 
Провадження у справі до судового розгляду теж відбу-
вається у формі судового засідання, але за чинним за-
коном воно отримало назву попереднє судове засідан-
ня (ст. 130 ЦПК України). 

Розгляд цивільної справи відбувається в судовому 
засіданні з метою забезпечення можливості вільного 
доступу осіб, які виявили бажання бути присутніми на 
судовому засіданні, а також тих, які беруть участь у 
справі, з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть 
участь у справі. Відсутність відомостей про те, чи на-
лежно повідомлені ці особи, є підставою для відкла-
дення розгляду справи. Законом встановлено можли-
вість розгляду справи за відсутності особи, яка бере 
участь у справі, якщо вона скористалася своїм правом 
заявити про це клопотання. Інтереси особи, яка бере 
участь в справі, в судовому засіданні може представля-
ти її представник, в тому числі, за її відсутності в залі 
судового засідання.  

Судове засідання як процесуальна форма судового 
розгляду відрізняється рядом ознак, зокрема, керівницт-
во судовим засіданням здійснюється головуючим суддею 
(ст. 160 ЦПК України);відбувається у призначеному для 
його проведення спеціально обладнаному залі судового 

засідання у приміщенні відповідного суду (ч. 3 ст. 158 
ЦПК України);здійснюється за дотримання інших вимог 
та правил проведення судового засідання, встановлених 
чинним законодавством (ст. 161, 162 ЦПК України та 
інші); за порушення порядку його проведення законом 
встановлена відповідальність осіб, які присутні в судо-
вому засіданні (гл. 9 ЦПК України);за умови обов'язково-
го повного фіксування проведення судового засідання у 
визначеному законом порядку (гл. 5 ЦПК України). 

За чинним цивільним процесуальним законодавст-
вом проведення судового засідання відбувається у 
спеціально обладнаному приміщенні відповідного суду 
– залі судового засідання, за особистої участі учасників 
процесу. Розділ III ЦПК України було доповнено ст. 158-
1 згідно із Законом N 5041-VI від 04 липня 2012 року 
про участь у судовому засіданні в режимі відеоконфе-
ренції. Так, суд за власною ініціативою або за клопо-
танням сторони чи іншого учасника цивільного процесу 
може постановити ухвалу про їх участь у судовому за-
сіданні в режимі відеоконференції не пізніш як за п'ять 
днів до дня проведення такого судового засідання і така 
ухвала суду оскарженню не підлягає. Законом також 
визначено вимоги до такого клопотання, а також до 
ухвали суду про участь особи у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції. Участь особи у судовому за-
сіданні в режимі відеоконференції згідно з правилами 
цієї статті може відбуватися під час розгляду справ у 
судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та при 
перегляді рішень Верховним Судом України. 

Отже, проведення судового засідання можливе у 
два способи: в загальному режимі, у залі судового засі-
дання за особистої участі учасників процесу; або у спе-
ціальному режимі відеоконференції. 

Судове засідання іноді ототожнюють із судовим роз-
глядом, але слід відмітити, що чинним законодавством 
встановлено вимогу щодо проведення в судовому засі-
данні не тільки процесуальних дій на стадії судового 
розгляду справи, але також і інших процесуальних дій, 
зокрема, на стадії провадження у справі до судового 
розгляду, що свідчить про відмінність цих понять, одне 
із яких визначає стадію цивільного судочинства, а інше 
– вимогу до форми його проведення.  

В доктрині цивільного процесуального права існує 
певна невизначеність з приводу визначення етапів су-
дового розгляду: частина науковців схиляється до того, 
що ці етапи характеризують порядок проведення судо-
вого засідання у справі4. На нашу думку, судове засі-
дання за своїм змістом є вимогою до форми проведен-
ня судового розгляду справи, а також деяких процесуа-
льних дій на стадії провадження у справі до судового 
розгляду, тому не можна розглядати судове засідання 
як послідовність процесуальних дій, які повинні прово-
дитись на цих етапах. Саме етапи конкретної стадії 
цивільного судочинства яскраво характеризують циві-
льну процесуальну форму, оскільки так послідовно від-
бувається розгляд і вирішення справи. 

Відповідно до традиційного погляду, для забезпе-
чення справедливого та своєчасного розгляду та вирі-

                                                           
4Гражданский процесс: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп./ Под 
ред. М.К. Треушникова. М.: Издательский Дом "Городец", 2010. 
– 816 с., автор розділу Шерстюк В.М.; Курс цивільного процесу : 
підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за 
ред. В. В. Комарова. – X. : Право, 2011. – 1352 с.; Гражданское 
процессуальное право: Учебник / С. А. Алехина, Г75 В. В. Бла-
жеев и др.; Под ред. М. С. Шакарян. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2004. – 584 с., автори параграфів не дійшли спільної 
думки: Т.В. Докучаева розглядає підготовчу частину як етап 
судового розгляду, а С.М. Михайлов розглядає розгляд справи 
по суті та судові дебати як етапи судового засідання.  



ISSN 1728-2195                                         ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 4(98)/2013 ~ 57 ~ 
 

 

шення справі по суті стадія судового розгляду прово-
диться послідовно і складається, із чотирьох таких ета-
пів: підготовчий; розгляд справи по суті; судові дебати; 
ухвалення та проголошення рішення суду. Зокрема, на 
кожному етапі судового розгляду суд і учасники цивіль-
ного процесу здійснюють визначені законом процесуа-
льні дії задля виконання конкретного завдання: на під-
готовчому етапі відбуваються процесуальні дії, направ-
лені на з'ясування можливості розгляду справи по суті, 
вирішується питання про те, чи можливий розгляд да-
ної справи по суті таким складом суду, а також чи мож-
ливий розгляд справи у випадку неявки осіб, які беруть 
участь у справі, свідків, експертів тощо;при розгляді 
справи по суті встановлюються всі фактичні обставини 
цивільної справи, зокрема, з'ясовується сутність спору 
та позиції сторін, досліджуються докази;судові дебати є 
тим етапом судового розгляду, на якому підводяться 
підсумки проведеного розгляду справи по суті, а осо-
бам, які беруть участь у справі, надається можливість 
викласти свою повну, вмотивовану і обґрунтовану по-
зицію з приводу можливого вирішення справи; ухва-
лення та проголошення рішення суду є заключним ета-
пом судового розгляду, в якому суд вирішує справу по 
суті та проголошує своє рішення. 

Зазначені вище етапи стадії судового розгляду спря-
мовані на послідовне досягнення проміжних цілей цієї 
стадії, визначають її подальший рух та об'єднують про-
цесуальні дії суду й інших осіб, які беруть участь у справі, 
в один системний процес. Вони є взаємозалежними між 
собою і проведення кожної із них відповідно до вимог 
закону зумовлює можливість переходу до наступної. 

На нашу думку, ці етапи не зовсім правильно хара-
ктеризують стадію судового розгляду в справі. Якщо 
детально і послідовно проаналізувати процесуальні дії 
учасників процесу, то виявиться, що деякі процесуа-
льні дії підготовчого етапу завжди проводяться на по-
чатку будь-якого судового засідання у справі, оскільки 
їх проведення обумовлює можливість подальшого 
розгляду справи судом.  

Так, на нашу думку, слід визнати, що процесуальні 
дії, які провадяться на підготовчому етапі судового роз-
гляду і характеризують початок судового засідання у 
справі, тому було більш логічним визнати, що проведен-
ня будь-якого судового засідання у справі можна поділи-
ти на дві частини, зокрема, підготовча частина, у якій 
здійснюються процесуальні дії, направлені на з'ясування 
можливості подальшого судового розгляду справи, зок-

рема, чи можливий розгляд справи у випадку неявки 
осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів тощо; а 
також основна частина, у якій відбуваються власне про-
цесуальні дії відповідної стадії цивільного судочинства – 
якщо це судовий розгляд, то це підготовчий етап, а також 
етапи розгляду справи по суті, судові дебати та ухвален-
ня і проголошення рішення; якщо мова йде про прова-
дження у справі до судового розгляду – це етапи з'ясу-
вання можливості мирного врегулювання спору та підго-
товка до судового розгляду справи.  

Не слід ототожнювати підготовчу частину судового 
засідання і підготовчий етап судового розгляду у справі, 
оскільки ряд процесуальних дій проводиться саме на 
цьому етапі судового розгляду, зокрема, це роз'яснення 
судом прав і обов'язків учасників процесу, вирішення 
питань про відводи. У підготовчій частині судового роз-
гляду провадяться процесуальні дії, спрямовані на ви-
значення можливості переходу до основної частини 
судового засідання, тобто з'ясовується явка учасників, 
а також наслідки їх неявки.  

Таким чином, можна забезпечити належне проведен-
ня стадії судового розгляду справи у разі її відкладення, 
або оголошення перерви, оскільки суд при відкритті су-
дового засідання у підготовчій частині зможе з'ясувати 
питання про можливість її розгляду і перейти до основної 
частини судового засідання відповідно до етапу стадії 
судового розгляду справи. У разі виникнення необхідно-
сті, у підготовчій частині судового засідання у справі суд 
може оголосити перерву у судовому засіданні, а не у 
розгляді справи; якщо розпочато основну частину судо-
вого засідання у справі, то суд може тільки відкласти 
розгляд справи, що у наслідку призведе до необхідності 
розпочати наступне судове засідання спочатку. 
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МОЖЛИВІСТЬ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ  
СПОСОБАМИ ЗАХИСТУ ІНШОЇ ГАЛУЗЕВОЇ НАЛЕЖНОСТІ 

 
В статті досліджується питання про можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої на-

лежності, в тому числі конституційно-правовими та адміністративно-правовими способами захисту. Автором 
встановлюються критерії віднесення способів захисту до певної галузі права, а також аналізуються нормативні 
джерела закріплення способів захисту прав. На підставі здійсненого дослідження визначаються відмінності в засто-
суванні цивільно-правових способів захисту та способів захисту інших галузей права. 

Ключові слова: цивільне право, адміністративно-правовий спосіб захисту, конституційно-правовий спосіб захисту. 
 

В практиці відносин між суб'єктами цивільного права 
може виникати потреба не лише в застосуванні цивіль-
но-правових способів захисту, але й способів захисту 
іншої галузевої належності для захисту цивільних прав 
та охоронюваних законом інтересів. Слід зазначити, що 
в літературі такими авторами як Ф.О. Кіріленко [1], 
І.О. Личенко [2] та О.І. Никитенко [3] визнається можли-
вість адміністративно-правового захисту цивільних 
прав, зокрема, речових прав та прав інтелектуальної 
власності. Разом з тим, науковий інтерес становить 
дослідження конкретних адміністративно-правових та 
інших галузевих способів захисту на предмет здатності 
захисту цивільних прав.  

Відтак, метою (завданням) цієї статті є з'ясування 
можливості захисту цивільних прав способами захисту 
іншої галузевої належності, а також визначення особ-
ливостей застосування таких способів захисту. При 
цьому необхідно зауважити, що в межах однієї статті 
неможливо розглянути на предмет здатності захисту 
цивільних права усі галузеві способи захисту, у зв'язку з 
чим основна увага приділена публічно-правовим, у то-
му числі адміністративно-правовим та конституційно-
правовим, способам захисту прав. 

І.Л. Бородін виділяє наступні адміністративно-
правові способи захисту прав та свобод людини і гро-
мадянина: 1) конституційне право на оскарження; 
2) судовий контроль та нагляд по захисту прав та сво-
бод громадян; 3) загальний нагляд прокуратури, пред-
ставництво прокурором інтересів громадян в адмініст-
ративному судочинстві [4, с. 13-14]. На відміну від 
І.Л. Бородіна, Ю.В. Гридасов оперує поняттям "адмініс-
тративно-правовий засіб захисту" і в межах останнього 
виділяє певні прийоми і способи, в тому числі засоби 
адміністративного припинення, до яких відносить: вимогу 
припинити протиправну поведінку; доставляння поруш-
ника; особистий огляд та огляд речей; вилучення речей і 
документів; зупинення та анулювання ліцензії [5, с. 11]. В 
свою чергу, Ю.Т. Добромислов називає основним засо-
бом захисту споживачів контроль, оскільки він є основ-
ним адміністративним засобом попередження, виявлен-
ня і припинення порушень в сфері захисту прав спожи-
вачів [6, с. 8]. Також ліцензування розглядається авто-
ром в якості форми захисту прав споживачів [6, с. 9]. 

З вищезазначеного випливає, що представниками 
науки адміністративного права використовуються по-
няття "засіб", "спосіб", "форма захисту прав", а також 
пропонуються різні підходи до розуміння поняття та 
видів способів захисту прав, які істотно відрізняються 
від позицій представників науки цивільного права. На-
приклад, якщо взяти за основу підхід, запропонований 
І.Л. Бородіним, оскільки з перелічених вище авторів 
лише він активно використовує поняття "спосіб захис-
ту", і порівняти перелік названих ним способів захисту із 
переліком, вміщеним в ст. 16 Цивільного кодексу (на-
далі за текстом – "ЦК") України, то можна прослідкувати 
такі відмінності. І.Л. Бородін розглядає способи захисту 

інакше, а саме як юридичну гарантію, норму законодав-
ства (конституційне право на оскарження) та діяльність 
(судовий контроль та нагляд по захисту прав громадян, 
загальний нагляд прокуратури, представництво проку-
ратурою інтересів громадян в адміністративному судо-
чинстві). В статті 16 ЦК України способи захисту (ви-
знання права, примусове виконання обов'язку в натурі, 
зміна та припинення правовідношення тощо) – це конк-
ретні дії, що можуть вживатись судом і не мають абст-
рактного характеру, тобто завжди стосуються певного 
конкретного суб'єктивного права чи інтересу. Відтак, 
можна стверджувати про наявність істотних розбіжнос-
тей між цивільно-правовим та адміністративно-пра-
вовим підходами до розуміння способів захисту прав. 

У зв'язку з цим, в цілях даного дослідження адмініс-
тративно-правові способи захисту будуть розглядатись 
саме з точки зору їх розуміння в теорії цивільного права 
та джерелах цивільного законодавства. Разом з тим, 
пошук таких способів вимагає звернення до адміністра-
тивного законодавства та практики його застосування. 
В межах даного дослідження ми схиляємось до думки 
про неможливість ототожнення адміністративно-
правових способів захисту зі способами адміністратив-
ного захисту, що вживаються в межах адміністративної 
форми захисту. Для пояснення вказаного твердження 
необхідно звернутись до класифікації способів захисту, 
запропонованої О.В. Аушевою. Вчена поділяє способи 
захисту суб'єктів господарювання від порушень органа-
ми державної влади за характером таких порушень та 
значенням конкретних способів захисту на основні 
(способи судового захисту), альтернативні (способи 
адміністративного захисту), допоміжні (способи самоза-
хисту та захисту органами прокуратури) та додаткові 
(способи громадського захисту) [7, с. 8-9]. До способів 
адміністративного захисту авторкою віднесено, зокре-
ма, наступні: відміна рішення про державну реєстрацію 
нормативно-правового акту у разі виявлення невідпові-
дності останнього чинному законодавству; припинення 
Державним комітетом України з питань регуляторної 
політики і підприємництва дії нормативно-правового 
акту у разі виявлення невідповідності останнього чин-
ному законодавству; відміна незаконного акту органом, 
вищестоящим над тим, який видав такий акт [7, с. 10]. 
Водночас, не заперечуючи адміністративно-правової 
природи вказаних способів захисту, під адміністратив-
но-правовим способом захисту ми розуміємо не лише 
спосіб адміністративного захисту, але також і спосіб 
судового захисту, оскільки такий спосіб передбачений в 
адміністративному законодавстві. 

Отже, критерієм для виокремлення галузевих, в то-
му числі цивільно-правових, адміністративно-правових 
та конституційно-правових способів захисту прав в да-
ному дослідженні є не орган застосування способу за-
хисту, а галузева належність законодавства, в якому 
такий спосіб захисту передбачений.  
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Адміністративне законодавство нами розглядається 
як система нормативно-правових актів, у яких містяться 
найбільш загальні й важливі адміністративно-правові 
норми [8, с. 147]. Наприклад, за змістом ст. 4 Закону 
України "Про громадські об'єднання" утворення і діяль-
ність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких 
спрямовані на посягання на права і свободи людини за-
бороняються [9]. Розумно припустити, що законодавцем 
мається на увазі також посягання на цивільні права. У 
разі порушення громадським об'єднанням вимог ст. 4 За-
кону України "Про громадські об'єднання" таке громадське 
об'єднання може бути заборонено судом за позовом упо-
вноваженого органу з питань реєстрації, що відповідно є 
підставою для припинення діяльності об'єднання 
(ст.ст. 25, 28 Закону України "Про громадські об'єднання"). 

Поряд із вищевказаною можливістю захисту цивіль-
них прав адміністративно-правовим способом захисту 
адміністративне законодавство передбачає також інші 
випадки, коли це є можливим, зокрема, при накладенні 
адміністративних стягнень в провадженні у справі про 
адміністративне правопорушення, передбачене ст. 51-2 
"Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної влас-
ності" Кодексу України про адміністративні правопору-
шення [10], або при скасуванні розпорядження голови 
державної адміністрації, що суперечить актам цивільно-
го законодавства, оскільки порушує певні суб'єктивні 
цивільні права, головою місцевої державної адміністра-
ції вищого рівня відповідно до ст. 43 Закону України 
"Про місцеві державні адміністрації" [11]. 

Тісно пов'язаними із адміністративно-правовими 
способами захисту є конституційно-правові способи 
захисту прав, оскільки також відносяться до публічно-
правових. Способом захисту порушених прав 
Т.О. Бринь називає, зокрема, офіційне тлумачення 
Конституції України та законів України Конституційним 
Судом України, водночас наголошуючи на обмежених 
можливостях приватної особи використати цей спосіб 
захисту у своїх цілях через законодавчі перешкоди [12, 
c. 11]. Одним із небагатьох випадків офіційного тлума-
чення норм цивільного законодавства на вимогу прива-
тної особи є рішення Конституційного Суду України у 
справі за конституційним зверненням приватного під-
приємства "Науково-виробнича фірма "VD MAIS" щодо 
офіційного тлумачення положень статті 786 Цивільного 
кодексу України, в якому Конституційний Суд України 
розтлумачив спосіб застосування скороченої позовної 
давності в один рік до вимог, що випливають з договору 
найму (оренди) [13]. При цьому слід погодитись з 
Т.О. Бринь про необхідність спрощення та розширення 
умов подання конституційного звернення [12, с. 11]. 

Що стосується іншого конституційно-правового спо-
собу захисту прав, що застосовується Конституційним 
Судом України і полягає у вирішенні питань про відпо-
відність Конституції України (конституційність) законів 
та інших правових актів Верховної Ради України, актів 
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, 
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим (п. 1 ст. 150 Конституції України), то можливості 
його застосування фізичними та юридичними особами 
зводяться до звернення до суб'єктів конституційного 
подання (Президент України; не менш як сорок п'ять 
народних депутатів України; Верховний Суд України; 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим) із прохан-
ням про конституційне подання для вирішення важли-
вого для відповідної фізичної чи юридичної особи пи-
тання. У зв'язку з цим, пропонується такий конституцій-
но-правовий спосіб захисту прав іменувати опосеред-
кованим, зверненим до суб'єктів конституційного по-

дання, на противагу прямому конституційно-правовому 
способу захисту, що полягає у конституційному звернен-
ні фізичної чи юридичної особи з метою офіційного тлу-
мачення Конституції та законів України відповідно до ст. 
43 Закону України "Про Конституційний Суд України" [14] 
безпосередньо до Конституційного Суду України. 

Отже, адміністративно-правовими та конституційно-
правовими способами захисту можуть захищатись ци-
вільні права, але таким способам захисту притаманні 
певні особливості, які нехарактерні для цивільно-
правових способів захисту, а саме неможливість пе-
редбачити застосування таких способів захисту у дого-
ворі між сторонами, оскільки будь-який адміністратив-
но-правовий або конституційно-правовий способи захи-
сту застосовується в межах здійснення своєї компетен-
ції органами державної влади та місцевого самовряду-
вання, які відповідно до ст. 19 Конституції України ма-
ють діяти лише в межах повноважень, на підставі та в 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами Укра-
їни. Самозахист нехарактерний для таких публічно-
правових відносин, але ініціатива потерпілої сторони 
щодо захисту юрисдикційним органом її прав є можли-
вою, прикладом чого є ініціювання конституційного про-
вадження фізичною особою або повідомлення органу, 
що розглядає справи про адміністративні правопору-
шення, про порушення її прав. Таким чином, характер-
ною особливістю застосування способів захисту циві-
льних прав, що відносяться до галузей публічного пра-
ва, є передбачені в законі процедура та межі їх засто-
сування відповідними органами державної влади та 
місцевого самоврядування. 

Насамкінець, слід відзначити, що питання захисту 
цивільних прав способами захисту, що відносяться до 
галузей права, не згаданих в даній статті, потребують 
подальшого дослідження і осмислення. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  

СПОСОБАМИ ЗАЩИТЫ ИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
В статье исследуется вопрос о возможности защиты гражданских прав способами защиты иной отраслевой принадлежности, в 

том числе конституционно-правовыми и административно-правовыми способами защиты. Автором устанавливаются критерии 
отнесения способов защиты к определенной отрасли права, а также анализируются нормативные источники закрепления способов 
защиты прав. На основании осуществленного исследования определяются отличия в применении гражданско-правовых способов 
защиты и способов защиты иной отрасли права. 
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constitutional law is investigated in this article. The author explores the criteria of grouping of ways of defence within a certain branch of law and 
analyses normative sources where the respective ways of defence are contained. On the basis of the conducted research certain differences 
between the use of civil ways of defence and the use of ways of defence from other branches are determined. 
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МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА  

ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
 

В статті досліджується питання щодо поняття механізму здійснення універсального правонаступництва при 
реорганізації юридичних осіб приватного права. Визначені елементи цього механізму, сукупність яких опосередкову-
ється організаційними і майновими правовідносинами, в рамках яких здійснюються суб'єктивні цивільні права і су-
б'єктивні цивільні обов'язки, пов'язані з правонаступництвом. Сформульовано та обґрунтовано пропозиції щодо 
внесення змін до чинного законодавства. 

Ключові слова: механізм здійснення універсального правонаступництва, елементи механізму здійснення універса-
льного правонаступництва, способи створення юридичних осіб приватного права. 

 
Правонаступництво – явище, притаманне низці галу-

зей українського права – конституційному, адміністрати-
вному, господарському, міжнародному, цивільному тощо, 
– яке досліджується відповідними галузями юридичної 
науки. Особливість універсального правонаступництва в 
цивільному праві полягає в тому, що в багатьох випадках 
воно обумовлене реорганізацією юридичних осіб. 

Б.Б. Черепахін визначав правонаступництво як пе-
рехід суб'єктивного права (в широкому розумінні – та-
кож правового обов'язку) від однієї особи (праводавця) 
до іншої (правонаступника) в порядку похідного право-
набуття (у відповідних випадках – похідного набуття 
правового обов'язку) [1, с. 311]. 

У зв'язку з цим видається за необхідне розрізняти 
такі поняття як "правонаступництво" і "процедура пра-
вонаступництва". Якщо правонаступництво у вузькому 
(спеціальному) розумінні – це перехід майна, прав та 
обов'язків від правопопередника до правонаступника, 
то процедура правонаступництва – це встановлений 
законом порядок (послідовність) вчинення дій певними 
суб'єктами щодо передання і приймання об'єктів право-
наступництва. З цього випливає, що правонаступництво 
є наслідком (результатом) здійснення (завершення) 
процедури правонаступництва.  

Обов'язковою ознакою правонаступництва є зміна 
суб'єктного складу правовідношення. Як зазначав Б.Б. 
Черепахін, завдяки правонаступництву має місце зв'я-
зок між старим і новим правовідношенням, а завдяки 
цьому відоме наступництво в діяльності старого і ново-
го суб'єктів прав і обов'язків, що передаються підінсти-
туту універсального правонаступництва [1, с. 321]. Ра-
зом з тим, Б.Б. Черепахін не уточнював, про яке право-

відношення ("старе" і "нове") йдеться, хто є його суб'єк-
тами, які права і обов'язки зазначених суб'єктів тощо. 

Для практичної реалізації положень законодавства, 
що регламентує процедуру універсального правонасту-
пництва (передусім, Цивільного кодексу України – далі 
ЦК України – і Господарського кодексу України – далі 
ГК України), на нашу думку, необхідно з'ясувати весь 
механізм здійснення універсального правонаступницт-
ва, виявити його елементи, взаємозв'язок між ними, 
послідовність дій учасників цивільних відносин, спря-
мованих на реалізацію прав і обов'язків учасників про-
цедури правонаступництва, правові засоби захисту 
прав кредиторів та інші елементи. 

Метою цієї статті є дослідження механізму здійс-
нення універсального правонаступництва при реоргані-
зації юридичних осіб через призму правовідносин, що 
складаються при цьому, та характеристика його елеме-
нтів. Такий методологічний підхід є першою в науці ци-
вільного права спробою теоретичного осмислення про-
цедур універсального правонаступництва. 

Виходячи з викладеного, з метою більш точного ро-
зуміння процедури універсального правонаступництва і 
дотримання вимог законодавства, що регулює відносини 
універсального правонаступництва при реорганізації 
юридичних осіб, вважаємо за доцільне запровадити в 
науковий обіг юридичну конструкцію "механізм здійснен-
ня універсального правонаступництва юридичних осіб". 

Розроблена в загальній теорії права категорія "ме-
ханізм правового регулювання" отримала подальший 
розвиток і поширення в галузевих наукових досліджен-
нях не лише стосовно власне правового регулювання, 
але і щодо інших правових явищ. При цьому термін 
"механізм" застосовується у різних словосполученнях – 
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"конституційно-правовий механізм", "адміністративно-
правовий механізм", "еколого-правовий механізм", 
"економіко-правовий механізм", "механізм здійснення 
цивільних прав" тощо. 

Поняття механізму здійснення універсального пра-
вонаступництва юридичних осіб ширше від поняття 
правовідносин правонаступництва. Якщо розглядати 
правонаступництво як правовідношення (з його об'єк-
тами, суб'єктами, правами та обов'язками), то, безумо-
вно, необхідно, передусім, визначити, на підставі якого 
юридичного факту чи фактичного складу це правовід-
ношення виникає. 

Юридико-фактичною підставою універсального 
правонаступництва юридичної особи є рішення про 
його реорганізацію у вигляді припинення (злиття, при-
єднання, поділу, перетворення) або виділу. Зазначене 
рішення є складним юридичним фактом у вигляді інди-
відуального акта, з яким юридичні норми пов'язують 
виникнення правовідносин правонаступництва, і яким 
визначаються спосіб і строки реорганізації. 

Аналіз положень ЦК і ГК України, а також норматив-
но-правових актів поточного цивільного законодавства 
дає підстави для висновку про недостатньо чітку урегу-
льованість у законодавстві відносин, пов'язаних із за-
стосуванням способів реорганізації юридичних осіб, що 
у ряді випадків призводить до наукових дискусій в тео-
ретичних дослідженнях і неправильного застосування 
положень зазначених нормативно-правових актів у 
практичній діяльності. 

Передусім, зазначимо, що чинне цивільне законо-
давство не містить узагальненого визначення поняття 
реорганізації. Відсутнє воно і в ГК України.  

Сформульовані в окремих нормативно-правових ак-
тах визначення поняття реорганізації щодо окремих 
видів юридичних осіб, на наш погляд, є недосконалими, 
а іноді і такими, що за вжитою в них термінологією, не 
відповідають чинному ЦК України, оскільки зазначені 
акти були прийняті раніше від ЦК України і не приведені 
у відповідність до його положень. 

Так, ст. 2 Закону України від 7 грудня 2000 р. "Про 
банки і банківську діяльність" [2] визначає поняття реор-
ганізації банку як злиття, приєднання, виділення, поділ 
банку, перетворення його організаційно-правової фор-
ми, наслідком яких є передача, прийняття його майна, 
коштів, прав та обов'язків правонаступникам.  

Згідно з Методикою уточнення складу і вартості па-
йових фондів майна членів колективних сільськогоспо-
дарських підприємств, у тому числі реорганізованих, 
затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2001р. № 177 "Про врегулювання питань 
щодо забезпечення захисту майнових прав селян у 
процесі реформування аграрного сектору економіки" 
[3], реорганізація підприємства – це припинення діяль-
ності підприємства шляхом злиття, приєднання, поділу, 
виділення, перетворення з наступним переходом до 
новостворених підприємств усіх майнових прав та обо-
в'язків колишнього підприємства.  

Як бачимо, наведені визначення формулюються 
шляхом перерахування встановлених законом способів 
реорганізації юридичних осіб. 

ЦК України в ст. 104 називає чотири способи реор-
ганізації – злиття, приєднання, поділ і перетворення, не 
називаючи їх, втім, способами. В ст. 107 ЦК України 
вживається словосполучення "шляхом злиття, приєд-
нання, поділу та перетворення", а в ст. 59 ГК України – 
"шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення)", що, скоріше, можна ототожнювати з спо-
собом, хоч в наукових публікаціях вживаються також 
терміни "форма" та "вид" реорганізації. 

 ГК України (ст. 56), а також Закони України "Про ба-
нки і банківську діяльність" (ст. ст. 2, 26), від 19 вересня 
1991 р. "Про господарські товариства" [4] (ч. 1 ст. 19), 
від 10 липня 2003 р. "Про кооперацію" [5] (ч. 1 ст. 28) 
тощо називають ще і такий спосіб реорганізації як виді-
лення. Подібний спосіб реорганізації було передбачено 
також ч. 1 ст. 34 Закону України "Про підприємства в 
Україні", який на сьогодні втратив чинність. 

Оскільки ст. 104 ЦК України регулює відносини що-
до припинення юридичної особи, а виділ є одним із 
способів утворення однієї або кількох створюваних но-
вих юридичних осіб без припинення існуючої, цілком 
логічно, що норма про виділ, як про спосіб реорганіза-
ції, в зазначеній статті відсутня.  

Натомість, відносини щодо виділу регулюються 
ст. 109 ЦК України, яка у 2011 році зазнала суттєвих 
змін [6]. З урахуванням того, що в ст. 109 ЦК України 
цей спосіб реорганізації юридичної особи названо "ви-
діл", вважаємо за доцільне у тих законах (передусім, в 
ГК України та інших названих вище законах, а також у 
підзаконних нормативно-правових актах), які вживають 
термін "виділення", з метою приведення їх у відповід-
ність до положень ЦК України, замінити слово "виді-
лення" словом "виділ", тим більше, що саме останнє є 
уживаним в українській мові. 

Певні особливості встановлені Законом України від 
7 вересня 2008 р. "Про акціонерні товариства" [7] при 
припиненні акціонерних товариств у процесі реоргані-
зації. Цей Закон також виокремлює такий спосіб реор-
ганізації як виділ, і так само, як і ЦК України, протистав-
ляє його припиненню акціонерного товариства, про що 
свідчить одночасне вживання цих двох термінів, напри-
клад, у ст. 80 Закону.  

На наш погляд, особливості виділу, як способу реорга-
нізації акціонерного товариства, пов'язані з тим, що акціо-
нерне товариство є емітентом акцій, розміщення яких за-
лежить, зокрема, від способу реорганізації товариства. 

Так, акції товариства, яке припиняється внаслідок 
поділу, конвертуються в акції товариств-право-
наступників та розміщуються серед їх акціонерів (абз. 1 
ч. 2 ст. 80 Закону), тоді як при виділі акції товариства, з 
якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього 
акціонерного товариства і акціонерного товариства, що 
виділилося, та розміщуються між акціонерами товарис-
тва, з якого здійснюється виділ. 

Слід також зазначити, що на відміну від цивільних 
кодексів інших держав-учасниць СНД (наприклад, ст. 58 
ЦК Російської Федерації, ст. 56 ЦК Республіки Казах-
стан, ст. 54 ЦК Республіки Білорусь тощо) та ГК України 
(ст. 59), в ЦК України відсутня стаття, яка б розкривала 
порядок (обсяги майна та прав і обов'язків, суб'єктів) 
правонаступництва при реорганізації юридичної особи. 

Тим не менше, виходячи з положень зазначених но-
рмативних актів і, передусім з положень ст. 59 ГК Укра-
їни, справедливо буде стверджувати, що:  

1) у разі злиття юридичних осіб усе майно, усі пра-
ва та обов'язки кожної з них переходять до юридичної 
особи, утвореної внаслідок злиття;  

2) у разі приєднання однієї або кількох юридичних осіб 
до іншої юридичної особи до останньої переходять усе 
майно, усі права та обов'язки приєднаних юридичних осіб; 

3) у разі поділу юридичної особи усе її майно, права 
та обов'язки переходять за розподільчим балансом у 
відповідних частинах до кожної з нових юридичних осіб, 
що утворені внаслідок цього поділу; 

4) у разі виділу однієї або кількох нових юридичних 
осіб до кожної з них переходять за розподільчим бала-
нсом у відповідних частинах майно, права та обов'язки 
реорганізованої юридичної особи;  
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5) у разі перетворення юридичної особи (зміни ор-
ганізаційно-правової форми) до новоутвореної юридич-
ної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки 
реорганізованої юридичної особи відповідно до пере-
давального акта. 

Окремо слід зупинитися на питанні щодо правого 
регулювання такого способу реорганізації юридичних 
осіб, як примусовий поділ. 

В ЦК України (ч. 4 ст. 81) цей спосіб реорганізації, 
наслідком якого є створення юридичної особи, сформу-
льовано як "примусовий поділ (виділ)", який застосову-
ється у випадках, встановлених законом. 

Цей спосіб реорганізації стосовно суб'єктів господа-
рювання регулює також ч. 2 ст. 56 ГК України, відповід-
но до якої суб'єкти господарювання можуть утворюва-
тися шляхом примусового поділу (виділення) діючого 
суб'єкта господарювання за розпорядженням антимо-
нопольних органів відповідно до антимонопольно-
конкурентного законодавства України. 

Термін "виділення", що його вжито в ч. 2 ст. 56 ГК 
України, застосовувався паралельно з терміном "поділ" 
ще в Положенні про порядок поділу підприємств і об'-
єднань та відокремлення від них структурних підрозді-
лів і одиниць, затвердженому наказом Міністерством 
економіки України, Міністерством статистики України та 
Антимонопольного комітету України від 20 квітня 
1994 р. № 43/79/5 [8], де за його допомогою розкривав-
ся зміст терміну "відокремлення" – як виділення зі 
складу підприємства (об'єднання) структурного підроз-
ділу (одиниці) і створення на його базі самостійного 
підприємства або вихід підприємства зі складу об'єд-
нання. Це Положення чинне і на сьогодні, хоч зміст його 
багато в чому суперечить ЦК України.  

Аналіз змісту ст. 53 ("Примусовий поділ") Закону 
України від 11 січня 2001 р. "Про захист економічної 
конкуренції" [9], який по відношенню до ЦК України та 
ГК України є спеціальним законом, свідчить про те, що 
сьогодні в чинному законодавстві про захист економіч-
ної конкуренції застосовується лише один термін – 
"примусовий поділ", а таке поняття як "примусовий ви-
діл" йому невідоме. 

У зв'язку з цим вважаємо за доцільне внести відповідні 
зміни до ч. 4 ст. 81 ЦК України та ч. 2 ст. 56 ГК України 
шляхом вживання в них терміну "примусовий поділ", а 
також включити до ст. 59 ГК України такий спосіб припи-
нення суб'єкта господарювання як примусовий поділ.  

На нашу думку, недоліком ЦК України є відсутність у 
ньому норми, яка б визначала всі способи створення юри-
дичних осіб приватного права (в кодексі названі лише 
примусовий поділ (виділ), який може мати місце у випад-
ках, встановлених законом (ч. 4 ст. 84), і виділ (ст. 109).  

Між тим, юридична особа приватного права, крім за-
значених способів, може бути створена також шляхом 
злиття, поділу і перетворення. Не вказувати в законі ці 
способи означало б однобічно підходити до розуміння 
правонаступництва, яке, начебто, має місце лише при 
припиненні юридичної особи, і не здійснюється при її 
створенні способами, названими вище.  

У зв'язку з цим слід звернути увагу на неповноту но-
рми ч. 1 ст. 81 ЦК України, згідно з якою юридична осо-
ба може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) 
майна. Такі способи утворення юридичних осіб, безу-
мовно, мають місце у разі створення товариства або 
установи вперше. Проте ця норма зовсім не відображає 
випадків створення юридичної особи шляхом реоргані-
зації вже існуючих юридичних осіб – злиття, поділу, 
примусового поділу, перетворення, виділу, хоч зі змісту 
інших статтей ЦК України (ч. 4 ст. 81, ч. 1 ст. 104, ч. 1 
ст. 109) випливає, що такі способи існують.  

Очевидно, що існуючу в ч. 1 ст. 81 ЦК України про-
галину у визначенні способів створення юридичної осо-
би слід було б заповнити вказівкою і на ці способи, для 
чого ч. 4 ст. 81 ЦК України доцільно було б викласти в 
такій редакції: 

"У випадках, встановлених законом, юридична 
особа може бути створена також шляхом реоргані-
зації (злиття, поділу, примусового поділу, перетво-
рення) або виділу". 

Важливим елементом механізму правонаступництва 
є встановлення строку правонаступництва (реорганіза-
ції), тобто строку, протягом якого мають бути вчинені 
певні дії – як ті, строки вчинення яких прямо передба-
чені законом, так і ті, строки вчинення яких законом не 
встановлені. Отже, всі дії з реорганізації юридичної 
особи можна умовно поділити на 2 групи: дії, строки 
вчинення яких встановлені законом, і дії, строки вчи-
нення яких законом не визначені. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 105 ЦК України учасники 
юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення 
про припинення юридичної особи, зобов'язані протя-
гом трьох робочих днів [курсив наш. – В.Г.] з дати при-
йняття рішення письмово повідомити орган, що здійс-
нює державну реєстрацію. 

Учасники юридичної особи, суд або орган, що при-
йняв рішення про припинення юридичної особи, відпо-
відно до цього Кодексу призначають комісію з припи-
нення юридичної особи (комісію з реорганізації)або го-
лову комісії та встановлюють порядок і строк заявлення 
кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що при-
пиняється, який не може становити менше двох і біль-
ше шести місяців [курсив наш. – В.Г.] з дня опубліку-
вання повідомлення про рішення щодо припинення 
юридичної особи (ч.ч. 3, 5 ст. 105 ЦК України). 

Частиною 6 ст. 105 ЦК України передбачено, що 
відповідне рішення, що приймається за наслідками роз-
гляду вимог кредиторів, зокрема щодо сплати податків, 
зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове держав-
не соціальне страхування, страхових коштів до Пенсій-
ного фонду України, фондів соціального страхування, 
надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів [ку-
рсив наш. – В.Г.] з дня отримання юридичною особою, 
що припиняється, відповідної вимоги кредитора. 

Разом з тим, ЦК України не встановлює строків 
складання, підписання та затвердження передавально-
го акта чи розподільчого балансу, а також передання їх 
в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної 
особи, що припиняється, за місцем її державної реєст-
рації, а також в орган, який здійснює державну реєст-
рацію юридичної особи-правонаступника, за місцем її 
державної реєстрації. Вчинення цих дій передбачене 
ч.ч. 2 і 3 ст. 106 ЦК України. 

 Оскільки всі строки вчинення дій з реорганізації 
юридичної особи охоплюються загальним строком рео-
рганізації, ЦК України доцільно було б доповнити нор-
мою, яка б передбачала, що строк реорганізації юриди-
чної особи встановлюється учасниками юридичної осо-
би, уповноваженим органом або органом юридичної 
особи у рішенні про її реорганізацію (таку норму можна 
було б помістити до ч. 1 ст. 106 ЦК). Зрозуміло, що цей 
строк не може бути меншим, ніж сумарна величина 
строків, встановлених законом, і має бути достатнім 
для вчинення всіх необхідних дій з реорганізації, вклю-
чаючи час, встановлений для реєстрації виділу чи при-
пинення юридичної особи державним реєстратором.  

Між прийняттям рішення про реорганізацію (припи-
нення або виділ) юридичної особи і правонаступницт-
вом існує найтісніший зв'язок, оскільки саме правона-
ступництво є головною ознакою реорганізації юридич-
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ної особи. Суть правонаступництва, на наш погляд, 
полягає в одночасному поєднанні двох процедур – зміні 
суб'єктного складу правовідношення і переході майна, 
прав та обов'язків від правопопередника (правопопере-
дників) до правонаступника (правонаступників). 

Виходячи з цього, можна говорити про такі елемен-
ти механізму універсального правонаступництва юри-
дичних осіб, як його суб'єкти та об'єкт. 

Суб'єктами правонаступництва є правопопередник і 
правонаступник (у разі злиття і приєднання). Проте, 
якщо говорити про процедуру правонаступництва, то, 
крім зазначених суб'єктів, участь у ній беруть також: 
а) особа (особи) або орган, які прийняли рішення про рео-
рганізацію юридичної особи; б) державний реєстратор. 

Особливість правонаступництва, як правовідношен-
ня, полягає в тому, що наведений вище його суб'єктний 
склад (правопопередник і правонаступник) має місце 
лише у разі злиття і приєднання юридичних осіб. У разі 
поділу (примусового поділу), перетворення і виділу 
складається ситуація, коли такий суб'єкт, як правона-
ступник (як юридична особа–учасник цивільних відно-
син), відсутній аж до моменту юридичного оформлення 
державним реєстратором припинення правопопередни-
ка та/або створення нової (перетвореної) юридичної 
особи. З урахуванням цього за таких способів реоргані-
зації юридичної особи можна говорити про правопопе-
редника і квазіправонаступника. Останній, набуваючи 
майно, права та обов'язки, що переходять від правопо-
передника, у процедурі правонаступництва не є повно-
цінним учасником цивільних відносин-юридичною осо-
бою, оскільки набуває такого статусу з моменту його 
державної реєстрації. 

Об'єктами універсального правонаступництва при 
реорганізації юридичних осіб є майно, права та обо-
в'язки, що належали юридичній особі, яка реорганізу-
ється, і в процесі правонаступництва передається до 
правонаступника в певних обсягах залежно від спосо-
бу реорганізації [10]. 

Результатом передання всього свого майна, прав та 
обов'язків (внаслідок реорганізації юридичної особи) ін-
шим юридичним особам є або припинення однієї чи кіль-
кох юридичних осіб (у разі злиття, приєднання, поділу, 
перетворення), або утворення однієї чи кількох нових 
юридичних осіб (при злитті, поділі, перетворенні, виділі). 

Завершують процедуру реорганізації юридичної 
особи і, відповідно, процедуру правонаступництва у 
широкому розумінні юридичні дії щодо державної ре-
єстрації припинення та/або створення юридичної особи. 
Порядок та строки проведення державної реєстрації 
юридичної особи, що створюється шляхом виділу, вре-
гульовані ст. 32, а порядок та строки проведення ре-
єстрації припинення юридичної особи шляхом реоргані-
зації – ст.ст. 33-35 Закону України від 15 травня 2003 р. 
"Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних 
осіб-підприємців" [11]. 

Підсумовуючи викладене, доходимо таких висновків. 
Механізм універсального правонаступництва при 

реорганізації юридичних осіб являє собою сукупність 

визначених законом елементів, опосередкованих орга-
нізаційними і майновими правовідносинами, в рамках 
яких здійснюються суб'єктивні цивільні права і суб'єкти-
вні цивільні обов'язки.  

До елементів цього механізму пропонуємо відносити: 
а) складний юридичний факт, як підставу виникнення 
правовідносин універсального правонаступництва (рі-
шення про реорганізацію юридичної особи із зазначен-
ням способу реорганізації та строків її проведення); 
б) суб'єктів універсального правонаступництва (правопо-
передник та правонаступник); в) об'єкти універсального 
правонаступництва (майно, права та обов'язки); г) права 
та обов'язки суб'єктів універсального правонаступництва 
(у тому числі порядок вчинення ними та іншими учасни-
ками процедури правонаступництва відповідних дій); 
ґ) документальне (юридичне) оформлення (фіксація) 
припинення (реорганізації) або виділу юридичної особи, 
як юридичний факт, на підставі якого припиняються пра-
вовідносини універсального правонаступництва. 

Якщо згрупувати зазначені елементи, то механізм 
універсального правонаступництва при реорганізації 
юридичних осіб виглядатиме таким чином: 

 підстава виникнення;  
 правовідносини правонаступництва у вузькому 

розумінні; 
 державна реєстрація припинення та/або ство-

рення юридичної особи. 
При цьому при взаємодії цих елементів складаються 

як майнові (правовідносини правонаступництва у вузь-
кому розумінні), так і організаційні (при прийнятті рі-
шення про реорганізацію та при державній реєстрації) 
правовідносини. 

Саме сукупність цих правовідносин, на нашу думку, 
найповніше розкриває суть універсального правонасту-
пництва при реорганізації юридичних осіб, а тому від 
належного правового забезпечення кожного із елемен-
тів залежить загалом рівень правового регулювання 
відносин, що складаються при реорганізації юридичних 
осіб різних організаційно-правових форм.  
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МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА  

ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В статье исследуется вопрос о понятии механизма осуществления универсального правопреемства при реорганизации юриди-

ческих лиц частного права. Определены элементы этого механизма, совокупность которых опосредуется организационными и иму-
щественными правоотношениями, в рамках которых осуществляются субъективные гражданские права и исполняются субъектив-
ные гражданские обязанности, связанные с правопреемством. Сформулированы и обоснованы предложения о внесении изменений в 
действующее законодательство. 

Ключевые слова: механизм осуществления универсального правопреемства, элементы механизма осуществления универсально-
го правопреемства, способы создания юридических лиц частного права. 
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Стаття присвячена питанням вдосконалення законодавства щодо врегулювання конституційно-правового стату-
су Прем'єр-міністра України. Сформульовано пропозиції, спрямовані на встановлення присяги Прем'єр-міністра України. 
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У сучасних умовах державотворення нового зна-
чення набуває питання конституційного реформування 
в Україні, а конституційно-правовий статус глави уряду 
– Прем'єр-міністра України – нових форм та значень. 
Конституційно-правова основа статусу глави уряду ще 
не є сформованою і усталеною, а законодавча база, з 
врахуванням практики державотворення у зарубіжних 
країнах, підлягає доповненню і внесенню змін.   

Зазначимо, що була утворена Конституційна Асам-
блея Указом Президента від 17 травня 2012 року 
№328/2012, яка є допоміжним органом при Президен-
тові України, утвореним з метою підготовки законо-
проекту(законопроектів) про внесення змін до Консти-
туції України.  

При внесенні змін до Основного Закону і чинного за-
конодавства необхідно обов'язково враховувати досвід 
зарубіжних країн, як позитивний, так і негативний, з ме-
тою уникнення відповідних прогалин у законодавстві, 
що врегулює конституційно-правовий статус Прем'єр-
міністра України.  

На відміну від українського, законодавство багатьох 
країн світу містить ряд суспільно важливих морально-
політичних зобов'язань, яким повинен відповідати полі-
тичний діяч протягом усього терміну перебування на 
посаді (Литва, Естонія, Болгарія, Польща) [1, с. 185].  

У багатьох зарубіжних країнах існує інститут присяги 
членів Уряду і, у першу чергу, його глави, що цілком 
виправдовується високим призначенням цих посадових 
осіб [2, с. 66]. 

В юридичній енциклопедії під присягою розуміється 
акт урочистої клятви особи виконувати обов'язки, що 
випливають з публічно-правового статусу, якого вона 
відповідно набула, або обв'язки за змістом цієї клятви. 
Присяга може розглядатися і як обіцянка здійснювати 
передбачене нею [3].  

Н.Г. Русакова зазначає, що присяга – це юридичний 
факт, який представляє собою ухвалення офіційної кля-
тви (урочистої обіцянки) дотримуватися і виконувати 
права і обов'язки відповідно до прийнятої посади, визна-
чальний момент зміни спеціального правового статусу 
суб'єктів і здійснюваний в особливому ритуальному по-
рядку на основі спеціалізованих символічних дій [4].  

Присяга є правовим символом, а процедура її здій-
снення являє собою систему символічних дій. Симво-
лічність присяги дихотомічна, по-перше, присяга як 
правовий феномен являє собою правовий символ – 
законодавчо закріплений умовний образ, що виражає 
момент зміни правового статусу суб'єкта. З цієї точки 

зору, присяга символізує прийняття посадовою осо-
бою нових суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, 
його відповідальність перед суспільством і придбання 
нових прав і обов'язків [4].  

Варто зауважити, що при усій своїй декларативності 
урочисте зобов'язання (присяга) за будь-яких обставин 
дотримуватись Конституції й інших законів, що дається 
Прем'єр-міністром та міністрами перед вступом на по-
саду своєму народові, має велике суспільно-політичне 
значення. Це зобов'язання є одним із ключових елеме-
нтів легітимності уряду, невід'ємною умовою довіри 
народу до виконавчої влади і важливим моральним 
обмеженням для державного політичного діяча, якщо 
він опиниться перед спокусою порушити ті або інші 
правові норми. Такого роду зобов'язання й офіційно 
встановлені стандарти діяльності службовців (у загаль-
ному розумінні цього слова) спрямовані на всіляке змі-
цнення авторитету та гідності державного управління в 
цілому. Якщо ж службовець, усупереч узятому на себе 
зобов'язанню, допускає серйозне порушення Конститу-
ції або законодавства, то стосовно нього на цілком за-
конних підставах може бути застосована процедура 
зміщення з посади [1, с. 185].  

Питання про те, перед ким прем'єр-міністр прино-
сить присягу, вступаючи на посаду, зумовлюється фо-
рмою державного правління: у парламентській респуб-
ліці глава уряду приносить присягу перед парламентом, 
у президентській і напівпрезидентської – найчастіше 
перед главою держави [2, с. 66]. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 64 Основного Закону ФРН 
"при вступі на посаду Федеральний канцлер і федера-
льні міністри приносять перед Бундестагом присягу" [5]. 
Отже, моментом вступу на посаду і наділення Федера-
льного канцлера повноваженнями є складання присяги 
перед парламентом, що значно підвищує статус глави 
уряду за парламентської форми правління.  

У ч. 1 ст. 72 Конституції Австрійської Республіки пе-
редбачена процедура принесення присяги главою уря-
ду перед президентом: "члени Федерального уряду при 
вступі на посаду складають присягу Федеральному 
президенту" [6]. 

Також, як і в конституційній практиці ряду парламе-
нтських республік, Конституція Італії в ст. 93 передба-
чає процедуру принесення присяги главою уряду: "Го-
лова Ради міністрів і міністри до вступу на посаду при-
водяться до присяги Президентом Республіки" [7]. 

Відповідно до ст. 109 Конституції Болгарії "члени 
Ради Міністрів приносять присягу перед Народним збо-
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рами", а в ст. 151 Конституції Польщі визначено, що 
"голова Ради міністрів, віце-голови та міністри прино-
сять перед Президентом присягу" [8].  

Практика врегулювання даного питання і включення 
до законопроекту, норми яка передбачала б прийняття 
присяги членами уряду вже мала місце у вітчизняному 
законодавчому процесі. Але, на жаль, як виявилося, "не 
має права на життя". Така тенденція властива усім де-
мократичним державам, і скасування цієї норми свід-
чить про рух у бік зменшення відповідальності влади 
перед народом. Крім того, встановлене Законом регу-
лювання породжує ряд проблем, пов'язаних із визна-
ченням моменту початку роботи новосформованого 
Кабінету Міністрів. 

Важливим завданням є визначення суб'єктного складу 
та процедурних особливостей принесення присяги.  

Відповідно до чинного законодавства, а саме части-
ни 8 статті 9 Закону України "Про Кабінет Міністрів 
України" [9] особа, призначена Прем'єр-міністром Укра-
їни, набуває повноважень за цією посадою з моменту 
видання Указу Президента України про призначення 
цієї особи Прем'єр-міністром України. 

Так як Україна на сьогоднішній день обрала змішану 
республіканську форму державного правління, врахо-
вуючи практику державотворення зарубіжних країн, 
Прем'єр-міністр України має приносити присягу перед 
Президентом України на вірність українському народу. 
Суб'єктний склад принесення присяги має бути – Пре-
м'єр-міністр України, Президент України та народ.  

Вважаємо, що необхідно внести зміни до Закону 
України "Про Кабінет Міністрів України" і закріпити про-
цедуру принесення присяги Прем'єр-міністром України 
перед Президентом України.  

За умови внесення змін до Закону України "Про Ка-
бінет Міністрів України" і закріплення процедури прине-
сення Прем'єр-міністром України присяги, частину 8 
статті 9 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" 
пропонуємо викласти в такій редакції: "Особа, призна-
чена Прем'єр-міністром України, набуває повноважень 
за цією посадою з моменту складання присяги". 

Таким чином, моментом вступу на посаду глави уря-
ду і наділення його відповідними повноваженнями має 
стати факт складання присяги, а правовим підтверджен-
ням цього буде видання Указу Президента України.  

Отже, Прем'єр-міністр України складає присягу перед 
Президентом України, який є гарантом державного суве-
ренітету, територіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, 
призначає і звільняє його з посади, на вірність народу 
України, що випливає із тексту складання присяги.  

Текст присяги Прем'єр-міністра України, як і присяги 
глав урядів зарубіжних держав, має бути чітко визначе-
ний, включати особливі формулювання, що відобража-
ють у конкретизованій формі юридичний зміст повно-
важень глави уряду. 

Так, відповідно до ст. 56 Основного Закону ФРН [5] 
Федеральний канцлер проголошує наступний текст при-
сяги: ""Я присягаюся присвятити свої сили благу німе-
цького народу, примножувати його надбання, оберігати 
його від збитку, дотримуватися і охороняти Основний 
закон і закони Федерації, сумлінно виконувати свої обо-
в'язки і дотримуватися справедливо по відношенню до 
кожного. Хай допоможе мені Бог". Присяга може бути 
принесена і без релігійного звернення". В ч. 2 ст. 64 
Основного Закону ФРН [5] визначено, що "при вступі на 
посаду Федеральний канцлер і федеральні міністри 
приносять перед Бундестагом присягу передбачену 
статтею 56". Зауважимо, що вона відсилає до ст. 56 
Основного Закону ФРН [5], в якій передбачено текст 

присяги Федерального Президента. Отже, текст прися-
ги Федерального канцлера є аналогічним до тексту 
присяги Федерального Президента.  

Відповідно до параграфу 2 ст. 76 Конституції Болга-
рії текст присяги членів Ради Міністрів є аналогічним до 
тексту присяги народних представників: "Присягаю в 
ім'я Республіки Болгарії дотримуватися Конституції і 
законів країни і у всіх своїх діях керуватися інтересами 
народу. Присягу прийняв" [8]. 

У ст. 151 Конституції Польщі передбачений наступ-
ний текст складання присяги Голови Ради Міністрів: 
"Вступaючи на посаду Голови Ради Міністрів урочисто 
клянусь, що збережу вірність пoлoжeнням конституції та 
іншим зaкoнaм Рeспубліки Пoльщa, a блaгo Батьківщи-
ни і блaгoпoлуччя громадян завжди будуть для мене 
найвищим наказом". Присягa мoжe бути принeсeнa з 
додаванням речення "Дa допоможе мені Бoг" [10]. 

Варто звернути особливу увагу на те, що в тексті 
складання присяги Прем'єр-міністром і членами уряду 
Киргизької Республіки передбачається відповідальність 
за порушення такої присяги. Так, у ч. 2 ст. 7 Конститу-
ційного Закону "Про Уряд Киргизької Республіки" ви-
значено текст складання присяги Прем'єр-міністром і 
членами уряду: "Я ……., вступаючи на посаду... Кирги-
зької Республіки, перед народом, Жогорку Кенеша Кир-
гизької Республіки і Президентом Киргизької Республіки 
клянусь: свято дотримуватися Конституції Киргизької 
Республіки та її законів; чесно і сумлінно виконувати 
свої обов'язки і служити народу Киргизстану. У разі по-
рушення своєї клятви нести відповідальність згідно з 
законами Киргизької Республіки" [11].  

Проаналізувавши тексти присяги глав урядів в кон-
ституціях зарубіжних країн, необхідно підкреслити, що в 
ряді країн текст є схожим в наповненні змістом, має, як 
правило, доповнення нормою релігійного характеру, 
зазвичай аналогічний до тексту присяги суб'єкта перед 
яким приймає присягу.  

Таким чином, пропонуємо внести зміни до чинного 
законодавства і викласти текст складання присяги Пре-
м'єр-міністра України в такій редакції: "Я, (ім'я та прі-
звище), вступаючи на посаду Прем'єр-міністра України, 
урочисто присягаю на вірність українському народу пе-
ред Президентом України, клянуся при здійсненні своїх 
повноважень додержуватися Конституції України і зако-
нів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, 
захищати конституційний лад, права і свободи людини і 
громадянина. У разі порушення своєї присяги нести 
відповідальність згідно з законами України". 

Окрім того, доречним було б також визначити строки 
складання такої присяги. Вважаємо, що необхідно внес-
ти зміни до Закону України "Про Кабінет Міністрів Украї-
ни" і викласти текст статті в такій редакції: "Прем'єр-
міністр України приносять присягу не пізніше двотижне-
вого терміну з дня формування складу Уряду". Церемо-
нія принесення присяги має бути також регламентована 
в Законі України "Про Кабінет Міністрів України". 

Факт складання присяги має стати обов'язковою умо-
вою набуття главою уряду визначеного законом консти-
туційно-правового статусу і вступу на посаду, а відповід-
но її порушення чи невиконання обов'язків, передбаче-
них нею, тягнути за собою конституційно-правову, адмі-
ністративно-правову або кримінальну відповідальність і 
виступати підставою втрати відповідного статусу.  

З. Лунь зазначає про те, що, теоретично, створення 
відповідного механізму реалізації і застосування прися-
ги, підсилення її змісту могло б суттєво вплинути на 
відповідальність осіб, які складають присягу при вступі 
на посаду, а отже, і удосконалити систему правової 
охорони Конституції [12].  
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Тому пропонуємо врегулювати на законодавчому 
рівні механізм притягнення до відповідальності глави 
уряду за порушення такої присяги, що в комплексі до-
зволяє говорити про перспективність подальших науко-
вих досліджень у даному напрямку. 

Отже, підсумовуючи усе вищенаведене, звертаємо 
увагу на те, що забезпечення реалізації конституційно-
правового статусу главою уряду є дуже складним питан-
ням, тому вимагає комплексних підходів до його ефекти-
вного вирішення. Присяга Прем'єр-міністра України під-
вищила б його конституційно-правовий і політичний ста-
тус, відповідальність за невиконання обов'язків як вищої 
посадової особи. Сподіваємось, що запропоновані нами 
вище зміни та нововведення, допоможуть при врегулю-
ванні і вирішенні проблемних питань і прогалин, що 
склалися, та забезпечать ефективне функціонування 
інституту Прем'єр-міністра України. 
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН,  

ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 
 
Проаналізовано та висвітлено проблемні питання становлення та розвитку законодавства про соціальний за-

хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні, а також визначено етапи форму-
вання, основні тенденції та пріоритетні напрями його вдосконалення.  

Ключові слова: етапи правового регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, соціальний захист, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зако-
нодавство про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 
Правове регулювання соціального захисту грома-

дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-
рофи пройшло відповідний шлях свого формування та 
розвитку. Характер та масштаби катастрофи на Чорно-
бильській АЕС 26 квітня 1986 року вимагали від діяль-
ності держави швидкої локалізації наслідків катастрофи 
та забезпечення оперативних заходів захисту населен-
ня, що здійснювалось шляхом створення системи пра-
вового регулювання даних відносин. Проте для цілісно-
го аналізу сучасного законодавчого регулювання соціа-
льного захисту громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи особливо актуальним є 
дослідження тенденцій його становлення та розвитку, 
виявлення недоліків з метою удосконалення реформу-
ванні даних відносин.  

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження даної 
проблематики є наукові напрацювання представників тео-
рії права С. С. Алексєєва, В. В. Копєйчикова, М. М. Марче-
нка, В. С. Нерсесянца, С. В. Полєніної, О. Я. Рогача, 
О. Ф. Скакун, Ю. О. Тихомирова, представників радян-
ської науки права соціального забезпечення: 
В. С. Андрєєва, Р. І. Іванової, В. А. Тарасової, Я. М. Фогє-
ля, представників науки права соціального забезпечен-
ня: Н. Б. Болотіної, А. М. Лушнікова, М. В. Лушнікової, 
О. Є. Мачульської, О.Т. Панасюка, П. Д. Пилипенка, 
С. С. Прилипка, С. М. Синчук, І. М. Сироти, Б. І. Сташкі-
ва, Н. М. Стаховської, Е. Г. Тучкової, О. Г. Чутчевої та ін. 

Метою статті є аналіз теоретичних положень та 
нормативно-правового забезпечення соціального за-
хисту громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи та вироблення власних позицій 
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щодо уніфікації та систематизації діючого законодав-
ства в означеній сфері. 

Термін "законодавство" є одним із основних у юри-
дичній літературі і нормотворчій діяльності, яким впро-
довж тривалого часу використовують вчені юристи. 
Незважаючи на те, що цей термін характеризується 
традиційністю та усталеністю використання, його нор-
мативний зміст ще не визначений. Також немає з цього 
питання єдності і у загальній теорії права [1, с. 103]. 
Даний термін вживається як синонім одночасно із тер-
мінами "закони", "акти законодавства", "законодавчі 
акти", "нормативно-правові акти" [2, с. 203]. Відповідно 
широке й неоднозначне його вживання породжує непо-
розуміння в застосуванні та засвідчує необхідність його 
офіційного тлумачення у сфері соціального захисту 
населення. Тому вважаємо за доцільне брати за основу 
широке розуміння значення терміну "законодавства", як 
системи законів та інших нормативних актів, що при-
ймаються (ратифікуються) Верховною Радою України 
та вищими і центральними органами виконавчої влади, 
так як юридична сила таких актів визначається компе-
тенцією державного органу, який їх приймає. 

Юридичне забезпечення права громадян, які постра-
ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на соціа-
льний захист, розпочалося ще до проголошення Украї-
ною незалежності, після ухвалення Декларації про дер-
жавний суверенітет. Встановлення даного права здійс-
нювалося за участі різних органів державної влади 
СРСР, так як масштаби наслідків катастрофи вимагали 
швидких дій останнього. У зв'язку з цим, нормативні акти, 
прийняті до 1990 року, носили обмежений характер як у 
часі, так і по колу осіб, на яких вони поширювалися пе-
реважно через недостатньо достовірну та засекречену 
інформацією про характер катастрофи та її негативні 
наслідки. Зокрема, соціальний захист у формі пільг та 
компенсацій вперше ліквідаторам за роботу у важких 
умовах визначили постановами ЦК КПРС ще у 1986 році, 
проте, таке особливе для того часу матеріальне забез-
печення та встановлення широкого кола пільг, слід роз-
глядати як спосіб залучення необхідних працівників для 
подолання наслідків катастрофи. Надалі законодавство 
поступово розширювало коло осіб–отримувачів пільг, 
встановлених для ліквідаторів [3, с. 76–77]. Для ефекти-
вного виконання заходів захисту щодо евакуйованого 
населення, здійснювалося централізоване державне 
управління на всіх рівнях. З метою впорядкування невід-
кладних заходів ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС, 
Верховна Рада СРСР затвердила державну програму 
"Про єдину програму ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і 
ситуації, пов'язаної з цією аварією", положення якої зго-
дом були відображені у відповідних нормах союзного та 
українського законодавства.  

У зазначений період більшість форм соціального за-
хисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи характеризувалися як стимулюючою, так і 
компенсаційною природою, завдяки цільовому соціаль-
ному захисту конкретних категорій громадян, зокрема 
щодо відшкодування завданої шкоди або можливого 
ризику його настання. Завдяки нормотворчій діяльності 
органів державної влади СРСР були закріплені певні 
критерії визначення радіаційної шкоди та визначені кате-
горії громадян, які потребують соціального захисту і його 
форми. Вказані норми стали основою проекту Закону 
СРСР від 12 травня 1991 р. "Про соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катас-
трофи" та Закону України від 28 лютого 1991 р. "Про ста-
тус і соціальний захист громадян, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської катастрофи" [4], з прийняттям 
якого розпочався новий етап у нормативному забезпе-
ченні даної категорії громадян.  

У юридичній літературі вже були спроби виділити 
етапи становлення та розвитку правового регулювання 
соціального захисту постраждалих громадян. Так, у 
процесі дослідження розвитку законодавства Російської 
Федерації в сфері соціального захисту постраждалих 
від радіаційного впливу Чорнобильської катастрофи, 
І. М. Кисельов виділив лише два етапи розвитку норма-
тивної бази: квітень 1986 р. – грудень 1991 р. (регулю-
вання відносин з соціального захисту постраждалих 
громадян актами державної влади СССР, відповідних 
владних структур союзних республік, які здебільшого 
регламентували порядок реалізації норма союзного 
законодавства); з січня 1992 р. (відносини регулювали-
ся нормами російського законодавства, що базувалися 
на вироблених у СРСР в поставарійний період, підхо-
дах до визначення критеріїв завдання шкоди, категорій 
громадян, що потребують захисту, а також форм захис-
ту) [3, с. 73]. Натомість білоруським вченим Д. М. Демі-
чевим, виділено три стадії нормативної діяльності дер-
жавних органів: квітень 1986 – грудень 1988 рр. (по-
ставарійний період) (здійснення спецзаходів по ліквіда-
ції Чорнобильської катастрофи); січень 1989 – серпень–
вересень 1991 рр. (створення нормативно-правової 
бази регулювання відносин з ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС); з початку 1991 р. (сучасний період, що ха-
рактеризується розумінням необхідності взаємозв'язку 
держав–членів СНД, в т.ч. в частині уніфікації законо-
давства, що регулює права, компенсації, пільги) [5, 
с. 11]. Ми вважаємо, що подані класифікації для зако-
нодавства даних країн є оптимальними і можуть бути 
враховані при встановленні етапів розвитку українсько-
го законодавства, з урахуванням юридичної сили та 
форми закріплення.  

Відповідно ієрархічна система національного зако-
нодавства з соціального захисту громадян, які постра-
ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи склада-
ється з кількох рівнів, серед яких, на нашу думку, доці-
льно виділяти: міжнародний, конституційний, законода-
вчий та підзаконний рівні. Відомо, що протягом перших 
чотирьох років після катастрофи радянська влада на-
магалася подолати наслідки вибуху лише на націона-
льному рівні. Тому Генеральна Асамблея ООН прийня-
ла спеціальну резолюцію, якою закликала до "міжнаро-
дного співробітництва щодо пом'якшення та подолання 
наслідків аварії на Чорнобильській атомній електроста-
нції" [6]. На її виконання у травні 1993 р. у Мінську був 
сформований чотиристоронній координаційний комітет, 
що підготував Зведений план міжнародного співробіт-
ництва, яким передбачив створення спеціальної Чор-
нобильської програми в рамках системи ООН та визна-
чив пріоритетними напрямами діяльності: здоров'я, 
переселення, економічну реабілітацію постраждалих 
територій, соціально-психологічну реабілітацію постра-
ждалих людей, продовольчий і сільськогосподарський 
моніторинг, екологічне оздоровлення навколишнього 
середовища. Головний договір про створення Програми 
"ЮНЕСКО – Чорнобиль" був підписаний 1991 р. [7] зад-
ля залучення, в межах компетенції ЮНЕСКО, міжнаро-
дної допомоги з метою мiнiмiзацiї наслідків аварії на 
ЧАЕС. В рамках Програми протягом 1991–1997 рр. в 
Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь 
створили Центри соціально-психологічної реабілітації 
населення та його інформування з питань подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи. Також, важливи-
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ми для соціального забезпечення постраждалих вна-
слідок катастрофи стали як міжнародні договори та 
угоди, укладені Україною із зарубіжними країнами, так і 
ті, до яких Україна приєдналася чи підтвердила свої зо-
бов'язання з міжнародних договорів колишнього СРСР в 
порядку правонаступництва [8; 9], задля конструктивного 
співробітництво, зокрема з розробки, реалізації цільових 
програм мінімізації і подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, соціального захисту постраждалого насе-
лення, реабілітації середовища їх проживання.  

Другим рівнем запропонованої системи та осново-
положним нормативно-правовим актом для всієї струк-
тури національного законодавства про соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи є Конституція України [10], в якій 
Україну проголошено соціальною державою (ст. 1) 
шляхом створення умов, які забезпечують достатній 
життєвий рівень і вільний розвиток громадян є пріори-
тетом соціальної політики держави та розвитку соціа-
льного законодавства. Здійснення основних прав і сво-
бод людини і громадянина, у тому числі права на соціа-
льний захист, гарантується державою (ст.ст. 22, 46 
Конституції України). Подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи – катастрофи планетарного масшта-
бу, збереження генофонду Українського народу є обо-
в'язком держави (ст. 16 Конституції України). У випадку 
порушення права на соціальний захист Конституція 
України закріпила положення про те, що права і свобо-
ди людини і громадянина захищаються судом (ч. 1 
ст. 55 Конституції України), та поширила юрисдикцію 
судів на всі правовідносини, які виникають у державі (ч. 2 
ст. 124 Конституції України). Саме судовий порядок за-
хисту виступає важливою гарантією державного захисту 
прав, свобод, обов'язків та інтересів постраждалих гро-
мадян від радіаційного впливу, а владні повноваження, 
якими наділені суди, дозволяють їм здійснювати покла-
дені на них завдання максимально об'єктивно та ефек-
тивно. Звернення до суду для захисту конституційних 
прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на 
підставі Конституції України гарантується (ст. 8 Консти-
туції України) [10]. Аналіз її положень дає підстави стве-
рджувати, що держава, визначаючи право на соціальний 
захист громадян, закріпила його також за громадянами, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Водночас даному праву кореспондує обов'язок держави 
відшкодувати особі шкоду, заподіяну техногенною катас-
трофою в 1986 році в комплексів заходів з подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи та збереження 
генофонду Українського народу.  

Третій рівень в ієрархічній структурі законодавства 
про соціальний захист постраждалих громадян склада-
ють закони України. Зокрема, правовою основою регу-
лювання зазначених відносин став Закон України "Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи" [4], що містив 
найбільший обсяг соціальних виплат потерпілим і най-
більші державні гарантії та закріплював принципи дер-
жавної політики у сфері соціального захисту постраж-
далих. Проте, з моменту свого прийняття, закон зазнав 
суттєвих змін через неодноразове внесення змін і до-
повнень, що утруднило практику його застосування та 
спричинило необхідність додаткового прийняття знач-
ної кількості підзаконних нормативних актів. Незважаю-
чи на законодавче врегулювання відносин з соціально-
го захисту громадян, які зазнали радіаційного впливу, у 
процесі застосування нормативно-правових актів, вини-
кають проблеми та неузгодженості, що засвідчують 

окремі рішення Конституційного Суду України [11; 12] 
щодо відповідності Конституції України (конституційнос-
ті) положень окремих законодавчих актів щодо надання 
пільг, компенсацій і соціальних гарантій окремим кате-
горіям громадян та зміненню або встановленню нових 
підстав й умов їх надання, забезпечення належних 
умов для реалізації положень інших законів України, які 
передбачають фінансові зобов'язання держави перед 
громадянами, спрямовані на їх соціальний захист.  

Тому основні питання державного управління та ре-
гулювання в сфері соціального захисту постраждалих 
на даний час визначають акти підзаконного рівня, тобто 
постанови уряду України, прийняті з метою конкретиза-
ції законодавчих актів в частині надання пільг та компе-
нсацій визначеній категорії громадян в залежності від їх 
статусу та відомчі акти [13], якими конкретизовані ме-
ханізми реалізації окремих положень законодавчих ак-
тів щодо соціального захисту постраждалих громадян. 

Вищенаведений аналіз дає підстави вважати ета-
пами розвитку законодавства про соціальний захисту 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи в Україні: період з квітня 1986 р по січень 
1991 р. (регулювання відносин з соціального захисту 
постраждалих громадян актами органів державної вла-
ди СССР; акти відповідних органів влади союзних рес-
публік здебільшого регламентували питання реалізації 
норм союзного законодавства); період лютий 1991 р. – 
1994 р. (прийняття Законів України "Про статус і соціа-
льний захист громадян, які постраждали внаслідок Чо-
рнобильської катастрофи" та "Про правовий режим те-
риторії, що зазнала радіоактивного забруднення вна-
слідок Чорнобильської катастрофи", розширенням кола 
осіб, які підлягають соціальному захисту, підвищення 
статусу деяких категорій громадян, встановлення дода-
ткових гарантій), з 1995 рік – по даний час (період ско-
рочення об'єму фінансування соціальних програм, вне-
сення змін та доповнень з метою призупинення дії 
окремих положень законодавства про соціальний за-
хист постраждалих громадян, перевага у правовому 
регулюванні актів Кабінету Міністрів України, які призу-
пиняють дію норм спеціального Закону України).  

Відповідно сучасні тенденції розвитку чинного зако-
нодавства щодо скорочення об'єму соціальних гарантій 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, що визнані неконституційними, слід трак-
тувати як невідповідність державної політики України 
конституційним принципам і нормам міжнародного пра-
ва, адже "видання наказів, інструкцій, роз'яснень, листів 
та інших підзаконних актів у розумних межах є допус-
тимим, але підзаконні акти не повинні бути пріоритет-
ними та домінувати в кількісному та якісному відношен-
ні в системі законодавства про соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи". Відповідно до п. 1 ст. 92 Конституції України 
права і обов'язки особи, у тому числі і право на соціа-
льний захист, задеклароване у ст. 46 Основного Закону 
мають визначатися виключно законами України. За су-
часних умов формування єдиної системи існуючих но-
рмативно-правових актів у сфері правового регулюван-
ня соціального захисту громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи повинно сприяти 
ліквідації прогалин, усуненню в законодавстві дублю-
вань та застарілих положень. 

Таким чином, становлення системи законодавства 
України з соціального захисту громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи, як найбільш 
постраждалої від катастрофи держави, відбувалося 
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поступово, з урахуванням норм міжнародних актів, від-
повідно до конституційних положень, виходячи з фінан-
сових можливостей державного бюджету України. Про-
те, всупереч конституційним та законодавчим положен-
ням досі триває процес врегулювання відносин в даній 
сфері підзаконними нормативно-правовим актами, зад-
ля удосконалення закріплених законодавчими актами 
форм соціального захисту постраждалих громадян. В 
Україні, незважаючи на існуючу в цій сфері системи 
відповідних актів різних рівнів, досі не вирішено про-
блеми соціального захисту постраждалих від Чорно-
бильської катастрофи громадян, переважно через без-
системність, внутрішні протиріччя та множинність дію-
чих нормативних актів.  

Зважаючи на вищевикладене, на нашу думку, доці-
льно провести реформування законодавства з соціаль-
ного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи межах комплексного реформу-
вання системи українського соціального законодавства. 
Відповідно подальша його систематизацію необхідна 
задля забезпечення конституційних положень не лише 
щодо соціального захисту, але й виконання конститу-
ційного обов'язку держави з ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи.  
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Проаналізовано науковий доробок правознавців радянської доби та сучасних вчених Київського університету імені Тара-
са Шевченка, присвячений дослідженню проблем українського державотворення та правотворення у 1917 – 1921 роках. 

Ключові слова: державність, законодавство, національне державотворення, українська радянська державність, 
Українська революція 1917 – 1921 рр. 

   
Проблемі відродження національної державності за 

доби Української революції 1917 – 1921 рр. присвячено 
не одну тисячу публікацій, десятки дисертацій. Ознайо-
млення з науковим доробком з проблеми свідчить, що 
вагомий внесок у її дослідження зробили також вчені 
Київського університету імені Тараса Шевченка: істори-
ки, правознавці, політологи, філософи та представники 
деяких інших наук. 

Якщо публікації істориків про різні аспекти Українсь-
кої революції 1917 – 1921 рр. проаналізовано у декіль-
кох узагальнюючих історіографічних дослідженнях [1], 
то науковий доробок правознавців ще не став предме-
том комплексного науково-критичного аналізу. Спробу-
ємо проаналізувати дослідження університетських пра-
вознавців з цієї проблематики як радянської доби, так і 
праці сучасних істориків права. 

Щодо радянської історіографії досліджуваної нами 
проблеми, то тема українського національного  держа-
вотворення правознавцями цілеспрямовано спотворю-
валась або ж просто замовчувалась. Науковцями ігно-
рувався сам факт існування суверенної української 
держави періоду 1917 – 1921 рр. Проте, не варто ціл-
ком ігнорувати науковий доробок радянських істориків 
права, адже їх аналітичні підходи до трактування окре-
мих подій, а особливо зібраний дослідниками величез-
ний фактичний матеріал має неабияке значення для 
ґрунтовного, всебічного осмислення в сучасних умовах 
феномена Української революції 1917 – 1921 рр. 

Певний вклад у вивчення різних аспектів  історії укра-
їнського державотворення 1917 – 1921 рр. внесла своїми 
дослідженнями, зокрема дисертацією та монографією, 
Л.Л. Потарикіна. Вона вперше комплексно здійснила до-
слідження проблеми організації і діяльності місцевих 
органів радянської влади в Україні у 1917 – 1921 рр. на 
прикладі ревкомів Київщини [2]. Авторка зазначає, що в 
досліджувану добу ревкоми перетворились у надзвичай-
ні тимчасові органи радянської влади, а також, вказуючи 
на запозичення досвіду їх організації, наголошує, що 
"вперше ревкоми виникли в РСФРР, а потім досвід 
РСФРР був використаний трудящими України і інших 
радянських республік" [2, с.3]. Особливу увагу дослідни-
ця звертає на процес організації ревкомів як тимчасових 
надзвичайних органів радянської влади в Київській губе-
рнії з грудня 1919 до червня 1921 р., їх головні завдання, 
структуру, функції, форми і методи діяльності, взаємо-
відносини ревкомів і комнезамів. Однак, при висвітленні 
авторкою такого аспекту проблеми як виконання ревко-
мами і комнезамами продрозверстки, на жаль, немає 
інформації про те для кого відбиралось зерно, якими 
методами і куди воно відправлялось, якою була норма-
тивно-правова база цієї діяльності.  

Більш ширше діяльність ревкомів України досліджу-
ється в монографії Л.Л. Потарикіної [3], в якій аналізу-
ються умови і причини, завдяки яким в період іноземної 

воєнної інтервенції і громадянської війни виникала не-
обхідність замінювати постійні конституційні органи міс-
цевої влади – ради і їх виконкоми – тимчасовими над-
звичайними – ревкомами. Дослідниця зазначає, що "в 
залежності від конкретних обставин ревкоми як тимча-
сові надзвичайні органи Радянської влади утворювали-
ся: 1) у місцевостях, визволених від ворога; 2) у при-
фронтовій смузі; 3) у тилу ворога" [3, с.48]. 

Підтвердженням того, що народні маси чинили опір 
насадженню радянського режиму є констатація авто-
ркою фактів, що "в деяких губерніях України, наприклад 
в Чернігівській, Київській, Подільській, в зв'язку з жорс-
токою боротьбою з куркульським бандитизмом ревкоми 
існували до середини 1921 р., а іноді, як виняток, навіть 
до початку 1922 р." [3, с.7]. 

Зустрічаються в монографії й думки, що співзвучні з 
сьогоденням: "Боротьба українського народу за соціа-
льне визволення перепліталася з боротьбою за націо-
нальну незалежність" [3, с.16], проте, як свідчить мате-
ріал книги, для авторки боротьба українського народу 
за незалежність зводилась до боротьби за перемогу 
соціалістичної революції та встановлення радянської 
влади в Україні. 

Слід враховувати також той факт, що книга написа-
на у 1957 р., в період "відлиги", коли дозовану правдиву 
інформацію дослідники все ж намагались включити до 
наукового обігу, що знову стало неможливим вже з се-
редини 1960-х років. Наприклад, Л.Л.Потарикіна при 
висвітленні подій щодо скликання І Всеукраїнського 
з'їзду Рад у Києві, зазначає, що "4 грудня 1917 р. у Киє-
ві відкрився І Всеукраїнський з'їзд Рад" [3, с.22] і лише 
потім аналізує події, пов'язані з проголошенням радян-
ської влади у Харкові. Для порівняння, ці ж події у  
1970-х роках радянськими істориками права С.П. Вино-
градською та А.Й. Рогожиним висвітлюються уже так, 
ніби відлік Всеукраїнських з'їздів Рад було започаткова-
но у Харкові: "Але з'їзд в Києві не відбувся через зрив 
його Центральною Радою" [4, с.19]. 

Нарешті, Л.Л. Потарикіна використовує багато важ-
ливого фактичного матеріалу, який є вагомим для під-
твердження агресивності політики по відношенню до 
УНР з боку радянської Росії, коли "на території РРФСР 
створювались регулярні радянські українські частини. 
Радянська Росія постачала їм озброєння, боєприпаси, 
обмундирування" [3, с.35]. Авторка також чітко вказує хто 
і яким чином встановлював в Україні радянську владу: 
"Центром боротьби за владу Рад на Україні став Харків. 
В Харкові зосередились червоногвардійські загони, сюди 
прибували загони робітників і матросів з Петрограда і 
Москви" [3, с.24]. Про втручання Росії в українські справи 
свідчить і такий матеріал з монографії Л.Л. Потарикіної, 
що "Радянська Росія, як завжди, подавала Україні велику 
допомогу. ЦК РКП(б) провів партійну мобілізацію і від-
правив на Україну за три тижні травня понад 500 комуні-
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стів. З Росії прибували загони добровольців" [3, с.52]. 
Отже, вже ці кілька цитат з монографії Л.Л. Потарикіної 
свідчать, що в ній вміщено багато маловідомого фактич-
ного матеріалу, який варто використовувати сучасним 
вченим при ґрунтовному дослідженні та осмисленні про-
блем українського радянського та національного держа-
вотворення у 1917 – 1921 рр. 

Окремі аспекти проблеми знайшли висвітлення та-
кож в матеріалах докторської дисертації Л.Л. Потарикі-
ної, підручниках з історії держави і права УРСР за її 
співавторством [5]. 

За участю університетських правознавців виходить з 
друку перша за радянської доби монографія, безпосе-
редньо присвячена проблемам державотворення в 
Україні [6]. Незважаючи на те, що органи національного 
державотворення революційної доби 1917 – 1921 рр. в 
Україні характеризуються як "буржуазно-націона-
лістична контрреволюція", все ж у монографії вміщено 
багато фактичного матеріалу про багаторічну боротьбу 
та протистояння української національної та української 
радянської державності [6, с.13 – 41], яке розпочалось, 
на думку авторів, з того, що "Центральна Рада не за-
явила відкрито про відділення України від Росії, але 
разом з тим не визнала й першого робітничо-
селянського уряду, утвореного в Петрограді" [6, с.15]. 

З відновленням незалежності України процес дослі-
дження правознавцями КНУ імені Тараса Шевченка 
різних аспектів історії українського державотворення 
1917 – 1921 рр. суттєво активізувався. Варто відзначи-
ти таку особливість цієї активізації: крім істориків права 
до дослідження цієї проблеми долучились також фахів-
ці з теорії держави і права, конституційного права та 
деяких інших галузей права. 

Слід наголосити, що сучасними університетськими 
правознавцями підготовлено кілька підручників та на-
вчальних посібників з історії держави і права України 
(за редакцією В.Г. Гончаренка) та історії українського 
права (за редакцією О.О. Шевченка), в яких окремими 
розділами висвітлено і державотворчі процеси 1917 – 
1921 рр. в Україні [7]. 

Окремої уваги заслуговує авторський підручник  
П.П. Захарченка, в якому виокремлено розділ "Націо-
нальна державність і право за доби Української рево-
люції (1917 – 1921 рр.)" [8]. Виокремлюючи підрозділи, 
що стосуються УНР доби Центральної Ради, УНР доби 
Директорії, періоду Української Держави 1918 р. і часів 
ЗУНР, автор чітко проводить межу між українськими на-
ціональними державотворчими процесами 1917 – 1921 
рр. та українським радянським державотворенням рево-
люційної доби, яке, як альтернативне національному, 
аналізує у окремому розділі підручника [8, с.278 – 291].  

Деякі аспекти досліджуваної нами проблеми стисло 
висвітлені в навчально-методичній літературі з історії 
держави і права України. Варто зазначити, що право-
знавці В.П. Самохвалов та В.А. Чехович у своїх видан-
нях розширюють хронологічні межі державотворчих 
пошуків доби Української революції 1917 – 1921 рр. до 
1923 р., тобто до розпуску ЗУНР Є.О. Петрушевичем [9], а 
В.І. Орленко та В.В. Орленко навпаки обмежують ці 
процеси 1920 роком [10, с.102 – 121], що, на наш по-
гляд, є безпідставною спробою реанімації застарілого 
радянського кліше "1917 – 1920 рр." щодо хронологіч-
них рамок державотворчих процесів цієї доби. 

Варто наголосити й на активній участі правознавців 
Київського університету у підготовці "Юридичної енцик-
лопедії" та вітчизняних енциклопедичних довідників 
державознавчого спрямування, зокрема історика права 

В.А. Чеховича, яким написано до цих видань значну 
кількість статей, що стосуються українського правотво-
рення та державотворення 1917 – 1921 рр. [11]. 

Методологічні аспекти дослідження Української ре-
волюції 1917 – 1921 рр. як феномена історії вітчизняно-
го державотворення, а також вивчення владних струк-
тур тієї доби знайшли відображення в публікаціях  
І.С. Гриценка [12]. 

Значний внесок у дослідження багатьох аспектів на-
ціональних державотворчих процесів 1917 – 1921 рр. 
здійснила протягом понад двадцятирічної науково-
викладацької діяльності Ж. О. Дзейко. Вивченню пра-
вового статусу вищих органів влади УНР дослідниця 
присвятила серію статей та кандидатську дисертацію 
[13]. Дисертантка дослідила діяльність владних струк-
тур УНР доби Центральної Ради, УНР доби Директорії 
та доби Української Держави. В зв'язку з цим, на нашу 
думку, не зовсім коректно сформульована тема дисер-
тації, адже Українська Держава (інша назва – Гетьма-
нат Павла Скоропадського), в період існування якої 
було скасовано саму назву "Українська Народна Респу-
бліка", аж ніяк не може ототожнюватись з УНР, чи бути 
її складовою. Крім цього, не зовсім коректною в дисер-
тації є і заміна назви Української Держави 1918 р. на 
"Гетьманщина", адже вживання термінів "Гетьманат" і 
"Гетьманщина" як синонімічних розмиває сутність двох 
різних за змістом і хронологічними вимірами (1918 р. та 
період ХVІІ – ХVІІІ ст.) явищ в історії національних держа-
вотворчих процесів. Ці приклади є свідченням процесу 
повільного звільнення в першій половині 1990-х років іс-
торико-правової науки від радянських схем та штампів 
на кшталт "Цяцькова Гетьманщина", "Скоропадщина" 
та інших зневажливих термінів доби СРСР.  

Через призму розвитку законодавчої техніки  
Ж.О. Дзейко окремим підрозділом досліджує держав-
ність доби Української революції 1917 – 1921 рр. у своїй 
монографії та докторській дисертації, звернувши особ-
ливу увагу на відродження національного досвіду за-
стосування законодавчої техніки у період Української 
Народної Республіки, Української Держави та Західно-
Української Народної Республіки [14]. Зокрема, в ди-
сертації дослідниця вказує, що найбільше законів бу-
ло прийнято у галузі конституційного права, хоч відсу-
тність чіткої різниці між законами і підзаконними акта-
ми (крім ЗУНР) та недостатнє закріплення на норма-
тивному рівні правил і засобів законодавчої техніки 
почасти спричинили невисоку якість законів. В той же 
час, авторка наголошує на високому рівні осмислення 
та застосування правил і засобів законодавчої техніки 
для створення "Конституції Української Народної Рес-
публіки" [14, с.24– 25]. 

  Окремі аспекти досліджуваної нами проблеми ви-
світлили у своїх працях фахівці з конституційного пра-
ва, зокрема В.М. Шаповал [15] та Н.А. Мяловицька [16]. 
Якщо В.М. Шаповал зосередився у вказаних нами пуб-
лікаціях в основному на дослідженні форм правління в 
Україні у 1917 – 1921 рр., то Н.А. Мяловицька зазначе-
ний період висвітлює в окремому підрозділі монографії 
під назвою "Державне будівництво в Україні на початку 
ХХ ст." [16, с.388 – 395]. Варто зазначити, що дослідни-
ця аналізує виключно національні державотворчі про-
цеси в Україні 1917 – 1921 рр. Щодо української радян-
ської державності, то, зважаючи на централізовані про-
цеси щодо уніфікації законодавства, коли "центральне" 
законодавство, включаючи навіть Конституції, дублю-
валось "регіонами" (так званими Республіками – М.Ч.), 
на функціонування однотипних владних структур,  
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Н.А. Мяловицька чи не однією з перших в Україні не 
досліджує її окремим підрозділом монографії, а відси-
лає читачів до попереднього розділу, де аналізується 
радянська державність РРФСР і СРСР [16, с.395]. 

Останніми роками правознавцями університету ак-
тивно почали досліджуватись історико-правові аспекти 
історіографії національного державотворення в Україні 
у 1917 – 1921 рр. Це, зокрема, дослідження Ж.О. Дзей-
ко, М.В. Капелюшної, А.В. Красніцького, В.П. Самохва-
лова та ін. [17]. Проте, ці публікації залишаються по-
одинокими, незважаючи на нагальну потребу осмис-
лення та узагальнення величезного наукового доробку 
з проблеми національного державотворення та право-
творення у 1917 – 1921 роках, створеного радянськими 
правознавцями, науковцями діаспори та сучасними 
вітчизняними істориками права.  

Таким чином, стислий критичний аналіз літератури з 
досліджуваної проблеми свідчить, що правознавцями 
радянської доби та сучасними науковцями Київського 
університету імені Тараса Шевченка створено значний 
науковий доробок, присвячений дослідженню різних 
аспектів  українського радянського та національного 
державотворення та правотворення доби Української 
революції 1917 – 1921 рр. Проте цей науковий доробок 
як і вся джерельна база з проблеми, створена майже за 
сторічний період її дослідження, потребує ґрунтовного 
осмислення, історіографічного аналізу та узагальнення. 
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УСКЛАДНЕННЯ У ВИКОНАННІ ДОРУЧЕННЯ СУДУ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
У статті досліджуються види ускладнень у виконанні судових доручень іноземних судів. Запропоновано класифі-

кацію їх видів, розкриваються особливості відмови від виконання судового доручення та неприйняття до виконання 
прохання іноземного суду. Проаналізовано відповідний досвід країн континентальної та англо-американської системи 
права та судову практику у вирішенні означеного питання.  

Ключові слова: ускладнення у виконанні судового доручення, доручення суду іноземної держави, відмова від вико-
нання, відмова від виконання у зв'язку з неможливістю виконання доручення.   

 
Актуальність теми дослідження. У цивільному 

процесі під час розгляду судових справ, ускладнених 
іноземним елементом, досить часто в сучасних умовах 
розвитку виникає необхідність звернення за правовою 
допомогою до суду іноземної держави. Доволі часто 
вітчизняні суди, дотримуючись принципу взаємності, 
здійснюють виконання судового доручення іноземного 
суду. У процесі реалізації надання правової допомоги 
можуть виникати певні ускладнення. У зв'язку з цим 
актуальним з практичної точки зору є дослідження пе-
редумов (підстав) для відмови у виконанні та відкла-
денні виконання доручення суду іноземної держави.  

Стан дослідження. Поки що це питання не стало 
предметом окремих наукових досліджень вітчизняних 
та зарубіжних вчених, але окремі аспекти висвітлюють-
ся у роботах таких вчених, як: Д.Д. Аверін, С.В. Кроха-
лєв, Т.Н. Нешатаєва, Г.А. Ціран, Пауль Фолькен (Paul 
Volker), Андреа Бономі (Andrea Bonomi), Девід Мак-Клін 
(David McClean) та інші.   

Метою автора цієї статті є аналіз ускладнень у ви-
конанні судового доручення через призму законодавчого 
врегулювання означеного питання у порівнянні між анг-
ло-американською та континентальною системами пра-
ва, здійснення систематизації підстав для відмови у ви-
конанні та відкладенні виконання судового доручення.  

Виконання доручення суду іноземної держави – це 
вчинення певних процесуальних дій, які зазначенні у 
проханні про правову допомогу (документі встановленої 
процесуальної форми). Ускладнення у процесі виконан-
ня судового доручення або так звані перешкоди до його 
виконання – це такі ситуації (випадки), які призводять, у 
разі їх виникнення, до того, що у виконанні судового до-
ручення може бути: відмовлено, відкладено виконання 
(інститут відкладення виконання більш відомий криміна-
льному судочинству), неприйнято до виконання. Законо-
давцем вживаються різні терміни, які характеризують 
умови виконання та наявні перешкоди до виконання су-
дового доручення. В одних випадках вживається поняття 
"відмова у виконанні запиту про міжнародно-правову 
допомогу", "правова допомога не надається", в інших 
"відмова від виконання", "неприйняття до виконання".  

Відмова від виконання відома ще радянському циві-
льно-процесуальному праву. Д.Д. Аверін у своїй праці в 
1965 році вказував, що з Великобританії від адвоката 
Дж. Пірлмана безпосередньо до Верховного суду УРСР 
надійшли матеріали по справі громадянина Спетрука. 
Документи були повернуті судом без виконання до Мі-
ністерства закордонних справ СРСР [1]. Дії Верховного 
суду УРСР відповідали ст. 62 Основ цивільного судо-
чинства і Указу Президії Вищої Ради СРСР від 16 груд-
ня 1947 р. "Про порядок зносин державних установ 
СРСР та їх посадових осіб з установами та посадовими 
особами іноземних держав". Адвокат Великобританії як 
представник особи, що бере участь у справі, є суб'єк-
том процесуальних правовідносин, діє від імені та в 
інтересах представленого, і пов'язаний в процесі тільки 

з англійським судом, що розглядає справу по суті. Суди 
держав, які застосовують так звану англо-американську 
систему надання правової допомоги, можуть користува-
тися на території СРСР послугами висококваліфіковано-
го колективу адвокатів Іноземної юридичної колегії при 
Московській державній колегії адвокатів, оскільки інше не 
встановлено міжнародними двосторонніми угодами.  

У ч. 2 статті 417 Цивільного-процесуального кодексу 
України закріплено, що судове доручення не прийма-
ється до виконання, у разі якщо воно: 1) може призвес-
ти до порушення суверенітету України або створити 
загрозу її національній безпеці; 2) не належить до 
юрисдикції цього суду; 3) суперечить законам або між-
народному договору, згода на обов'язковість якого на-
дана Верховною Радою України [2]. Тобто законода-
вець у ЦПК України оперує поняттям "неприйняття до 
виконання", до змісту якої може належати лише друга 
підстава (не належить до юрисдикції цього суду), а інші 
належать до відмови від виконання. Дещо інший пере-
лік підстав, які унеможливлюють виконання судового 
доручення міститься у статті 12 Конвенції про отриман-
ня за кордоном доказів у цивільних або комерційних 
справах від 18.08.1970 р. [3]. Так, відповідно до Конве-
нції у виконанні судового доручення може бути відмов-
лено лише тоді, коли: 1) його виконання в запитуваній 
державі не входить до функцій судових органів; 2) за-
питувана держава вважає, що виконання доручення 
може нанести шкоду її суверенітету або безпеці.  

Порівнюючи положення ЦПК України та вищевказа-
ної Конвенції, то у ЦПК України зазначається ще додат-
кова підстава відмови – це суперечність законам або 
міжнародному договору, згода на обов'язковість якого 
надана Верховною Радою України. Тобто, можлива 
ситуація, коли суд повертає судове доручення інозем-
ного суду без виконання із зазначенням причин, що 
стали підставою неможливості виконання, та докумен-
ти, які є підтвердженням того, що судом вживалися пе-
вні процесуальні дії до приведення прохання до вико-
нання. У цьому випадку фактично суд не може виконати 
процесуальні дії, які зазначені у дорученні суду інозем-
ної держави (неможливість допитати зазначених у про-
ханні осіб, вручення судових документів відповідачеві у 
зв'язку з відсутністю його у місці його постійного прожи-
вання, перебування).  

Підтвердженням вказаної тези можуть бути наступні 
приклади із судової практики, які демонструють можли-
ві ускладнення в процесі:  

 Монастирищенським районним судом Черкаської 
області у справі про стягнення аліментів на дітей № 2-
д-3/11 від 25 березня 2011 року було повернено судове 
доручення запитуючому суду (Старосамбірський район-
ний суд Львівської області) без виконання через відсут-
ність відповідача на території Монастирищенського ра-
йону. Ці причини були зазначені в Ухвалі суду [4]. 

 Горохівським районним судом Волинської області 
у справі №0302/1353/2012 від 04 липня 2012 було поста-
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новлено ухвалу про залишення судового доручення, яке 
надійшло від Бориславського міського суду Львівської 
області, без виконання, у зв'язку з неможливістю допита-
ти вказану у дорученні особу в якості відповідача [5].  

Таким чином, у вищевказаних справах було проведе-
но декілька судових засідань для забезпечення виконан-
ня, але виконати прохання так і не стало можливим. Цю 
підставу потрібно виділяти в окрему групу, оскільки по-
стає питання неможливості виконання, але не через те, 
що справа не відноситься до юрисдикції означеного су-
дового органу. Також ця підстава не належить до зага-
льних підстав для відмови у виконанні судового дору-
чення, оскільки це зовсім інший вид ускладнення у циві-
льному процесі – судовий орган не відмовляє у виконан-
ні, а навпаки судом вчиняються активні процесуальні дії 
щодо виконання прохання про правову допомогу (судо-
вого доручення) і вживаються всі передбачені законо-
давством дії, засоби до його виконання та застосовують-
ся допустимі у таких випадках заходи примусу, але через 
об'єктивні обставини, незважаючи на всі вжиті заходи, 
вчиненні дії виконати доручення є неможливим.  

 До Святошинського районного суду м. Києва 
(справа № 2-д/759/9/13) надійшло доручення від поль-
ського суду про вручення документів. Дане доручення 
не було виконано, зокрема, виконання судового дору-
чення не належало до компетенції (юрисдикції) Свято-
шинського районного суду м. Києва і у зв'язку з чим ма-
теріали доручення повинні бути перенаправлені до 
компетентного органу, тобто матеріали доручення по-
вертаються для направлення їх за належністю. Оскіль-
ки громадянин, якому потрібно було вручити документи 
проживає за адресою, що територіально відноситься до 
юрисдикції іншого районного суду м. Києва.  

Як свідчить наведений приклад, якщо запитувана 
установа не компетентна виконати доручення, вона 
пересилає його компетентній установі і повідомляє про 
це запитуючу установу. Дослідивши матеріали судової 
практики можна зазначати, що наразі серед підстав 
неприйняття до виконання судом найчастіше виступає 
така підстава, як те, що справа не належить до юрисди-
кції суду і в більшості випадків це відбувається у зв'язку 
з тим, що, наприклад, місце проживання особи, якій 
необхідно вручити документи, встановлено вірно, але 
за територіальною належністю, наприклад місця про-
живання, прохання про правову допомогу повинно бути 
виконане іншим судом.  

В п. 3.3 Інструкції "Про порядок виконання міжнаро-
дних договорів з питань надання правової допомоги в 
цивільних справах щодо вручення документів, отри-
мання доказів та визнання і виконання судових рішень" 
від 27.06.2008 року, затверджена наказом Міністерства 
юстиції України, Державної судової адміністрації Украї-
ни від 27.06.2008 року №1092/5/54 [6] зазначається, що 
Мін'юст повертає іноземне доручення органу, від якого 
воно надійшло, якщо його виконання не охоплюється 
обсягом правової допомоги згідно з міжнародним дого-
вором України, на підставі якого його складено. Тобто у 
якості ще однієї підстави, за якою здійснюється не-
прийняття до виконання, є вихід за межі обсягу право-
вої допомоги. Міжнародно-правова допомога не пови-
нна виходити за межі виду судочинства, де при розгляді 
справи виникла необхідність звернення із проханням 
про правову допомогу до суду іноземної юрисдикції. У 
двосторонніх міжнародних договорах, укладених між 
Україною та іншими державами, у якості підстави для 
відмови у виконанні не зазначається така, як те, що 
виконання прохання виходить за межі обсягу правової 
допомоги. Сторони надають одна одній найширший 
обсяг правової допомоги у цивільних справах.  

Можливо зробити наступні проміжні висновки:  
1) питання щодо того чи наявні перешкоди до вико-

нання (ускладнюючі обставини) вирішуються відповід-
ним запитуваним органом держави місця виконання 
прохання про правову допомогу у цивільному процесі; 

2) підстави для відмови, неприйняття до виконання 
умовно можна поділити на дві групи: а) неприйняття до 
виконання – наявність обставин, які стосуються проце-
суальних аспектів діяльності суду (наприклад, не нале-
жить до юрисдикції цього судового органу); б) відмова 
від виконання – наявність обставин, які стосуються пи-
тання безпеки держави (наприклад, якщо таке виконан-
ня буде суперечити публічному порядку держави вико-
нання доручення);  

3) "відмова від виконання" та "неприйняття до вико-
нання" це різні за змістом дефініції, які відрізняються за 
своїми процесуальними наслідками: 

а) Відмова від виконання – процесуальний наслідок: 
суд або інший компетентний орган у будь-якому випадку 
не буде виконувати такий запит про правову допомогу у 
цивільних справах ускладнених іноземним елементом.  

б) Неприйняття до виконання – процесуальний на-
слідок: уповноважений орган може виконати таке про-
хання про правову допомогу, якщо будуть виправлені 
недоліки або коли судове доручення буде надіслане до 
компетентного органу, який і буде його виконувати.   

В статтях 4 та 11 Гаазької Конвенції з цивільного 
процесу від 01.03.1954 р. зазначаються підстави для 
відмови у виконанні судового доручення (Україна при-
єдналася до цієї Конвенції 28.05.1967 р., набуття чин-
ності для України: 26.07.1967 року) [7]. Це такі, як: 
1) якщо справжність документа не встановлена; 2) якщо 
в запитуваній державі виконання судового доручення 
не входить до кола ведення судової влади; 3) якщо 
держава, на території якого виконання повинно було б 
відбутися, знаходить, що воно може завдати шкоди 
його суверенітету або безпеці. 

На відміну від попередніх законодавчих актів та 
міжнародних угод у цій Конвенції закріплена ще одна 
підстава для відмови і вона стосується справжності 
документу. Дійсно суд може приступити до виконання 
судового доручення, якщо дотримані сутнісні вимоги до 
оформлення судового доручення. Важливе значення 
дотримання умови щодо оформлення доручення має у 
міждержавних зносинах. Якщо проаналізувати іноземні 
судові доручення, то найчастіше у якості порядку зно-
син використовується змішаний порядок (суд держави 
походження судового доручення звертається до суду 
держави виконання прохання про правову допомогу за 
посередництвом центральних установ юстиції). У цьому 
випадку важливе значення набуває саме встановлення 
справжності документу. Цілком обґрунтованою є така 
підстава для відмови у виконанні судового доручення. 
Підтвердження дійсності документа здійснюється за 
допомогою таких способів, як: легалізація або апос-
тиль. Але в деяких випадках легалізація не вимагаєть-
ся, наприклад Гаазькою Конвенцією про отримання за 
кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 
від 18.03.1970 року в статті 3 передбачено, що легалі-
зація або інша подібна процедура не вимагається. 

С.В. Крохалєв зазначає, що можна говорити про дві 
моделі дії суверенітету в цій сфері. Перша відображає 
ідею, відповідно до якої вирішення питання про вико-
нання іноземного прохання про правову допомогу по-
вністю залишається на розгляд національного суду. 
Вона поступово втрачає своє значення на користь дру-
гої. Інтерес міжнародних договорів і, перш за все, Гаа-
зьких конвенцій, полягає у тому, щоб зробити принцип 
співробітництва у відношеннях між державами обов'яз-
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ковим. На цьому рівні і виникає друга модель дії суве-
ренітету, яка виконує захисну функцію – перед нами 
категорія суверенітету у вузькому розумінні [8, c. 264].  

Європейською Конвенцією від 07.07.1968 р. про ін-
формацію про іноземне право (Лондонська Конвенція) 
[9] передбачається певні виключення із обов'язку відпо-
віді на запит. Так, у статті 11 цієї Конвенції чітко зазна-
чено, що запитувана держава може відмовити вчинити 
дії на запит про отримання інформації якщо її інтереси 
можуть постраждати від того (від справи), що стало 
підставою для запиту або вона вважає, що відповідь 
може зашкодити її суверенітету чи безпеці.  

У Цивільно-процесуальному кодексі Франції (в реда-
кції від 02.08.2013) врегульовано питання відмови від 
виконання судового доручення – це Розділ 2: Судові 
доручення від іноземної держави (ст. 736 – 748). 
Ст. 743 передбачається, що суддя може відмовити ви-
конати судове доручення у тих випадках, коли це не 
входить до його компетенції. Він повинен відмовитися, 
якщо це може спричинити шкоду суверенітету чи без-
пеці французької держави [10].  

У справі "Westinghouse Uranium Contract case" [10, 
с. 57-58] (Суддя окружного суду США у Вірджинії, за 
заявою Westinghouse, надіслав судове доручення, яке 
адресоване до Високого суду в Лондоні щоб змусити 
сім осіб пов'язаних з Rio Tinto Zine Corporation, англій-
ська компанія 'RTZ', дати показання перед Консулом 
США у Лондоні і пред'явити документи) у виконанні су-
дового доручення виданого у цивільному антитрестів-
ському процесі в США було відмовлено, тому це була 
додаткова спроба використати матеріали для криміна-
льної справи за обставин, в яких Британський Уряд 
раніше відмовив виконати судове доручення екстери-
торіальною юрисдикцією, через порушення норм між-
народного права. Судовий спір виник у приватному ан-
титрестівському процесі між Westinghouse та RTZ, але 
Міністерство юстиції США поставило до відома суд, що 
показання свідків, відібрання яких вказано у судовому 
дорученні, було необхідне для цілей розслідування Ве-
ликого журі у Вашингтоні. Апеляційний Суд Англії за-
значив, що виконання судового доручення було шукане 
з метою здійснення вищезазначених процесуальних дій 
судами США екстериторіальної юрисдикції у криміналь-
них справах, та таким, що б нанесло збиток сувереніте-
ту Великобританії. Отже у виконанні судового доручен-
ня було відмовлено з огляду на статтю 12 Конвенції про 
отримання за кордоном доказів у цивільних або комер-
ційних справах від 18.03.1970 р., де у п. б ч. 1 вказуєть-
ся, що у виконанні судового доручення може бути від-
мовлено, якщо запитувана Держава вважає, що цим 
може бути завдана шкода її суверенітету або безпеці.   

Важливу роль у нормативно-правовому врегулюванні 
міждержавних відносин відіграв такий історичний доку-
мент – Обмін нотами про порядок виконання судових 
доручень між СРСР і Сполученими Штатами Америки від 
22.11.1935 р., де також було врегульовано питання 
ускладнень у процесі виконання доручень. У п. 8 перед-
бачалося, що може бути повністю або частково відмов-
лено у виконанні судового доручення, яке надсилається 
судом США, у тому числі, якщо відповідні органи влади 
СРСР вважатимуть, що виконання доручень суперечило 
б його суверенітету і безпеці. Тобто, у цій Ноті було пе-
редбачено лише один випадок ускладнення.  

Відповідно до статті 10 Міжамериканської Конвенції 
про докази і інформацію про іноземне право Держава-
учасниця не зобов'язана відповідати на запит від іншої 
держави-учасниці, якщо питання, які стали підставою 
для запиту щодо отримання інформації, можуть пору-
шити її інтереси або, коли відповідь може зашкодити її 

безпеці і суверенітету [12]. Конвенція чітко передбачає, 
що у якості однієї підстави відмови у виконанні судово-
го доручення є: якщо таке виконання суперечить публі-
чному порядку ('order public'), це положення міститься у 
статті 16 Міжамериканської конвенції про отримання 
доказів за кордоном від 30.01.1975 [13].  

Можна здійснити таку загальну класифікацію 
ускладнень у виконанні доручення суду іноземної дер-
жави у міжнародному цивільному процесі: 

1) відмова від виконання – суд не вживає ніяких 
процесуальних дій до виконання судового доручення; 

2) повернення судового доручення до запитуючого 
органу без виконання у зв'язку з неможливістю його 
виконання – судом вживаються усі можливі засоби до 
його виконання, але виконати його неможливо; 

3) неприйняття до виконання – судове доручення не 
належить до юрисдикції означеного органу, але це не 
означає остаточної відмови у його виконанні, оскільки у 
такому випадку судове доручення перенаправляється 
до компетентного органу, який у подальшому буде його 
виконувати; судове доручення починає виконуватися з 
моменту його надходження до компетентного судового 
органу. Якщо установа юстиції, до якої звернене клопо-
тання, некомпетентна його виконати, вона пересилає 
клопотання компетентній установі юстиції та сповіщає 
про це установу, від якої виходить клопотання. 

Аналіз судової практики дає підстави стверджувати, 
що існує досить багато випадків звернення із судовим 
доручення, проханням про надання міжнародно-правової 
допомоги до судів України (від судів Німеччини, Польщі, 
Чехії, Молдови, Російської Федерації та інших держав). У 
цивільних справах найбільш поширеними питаннями, у 
яких надається правова допомога, є питання щодо вру-
чення судових документів та проведення допиту осіб (у 
більшості випадків відповідача). Дотримання принципів 
міжнародного права, зокрема, міжнародної ввічливості, 
взаємності обумовлено необхідністю розвитку судово-
правової допомоги у міжнародному праві, наприклад, в 
отриманні доказів, що знаходять за кордоном. Ввічли-
вість між різними юрисдикціями не вимагає різних підхо-
дів у дотриманні цього принципу. Відмова від виконання 
не означає порушення принципу взаємності, оскільки такі 
випадки передбачені законодавством, міжнародним до-
говорів, а також відмова, не прийняття до виконання мо-
жуть зумовлюватися, наприклад, існуванням застере-
ження про публічний порядок або іншими обставинами. 
Тобто можуть бути випадки у яких сам запит може супе-
речити принципам міжнародного права.  

Також відмова у виконанні запиту, наданні міжнаро-
дно-правової допомоги може бути передбачена у між-
народному договорі України з іншими державами. За-
питувана Сторона може відмовити у наданні правової 
допомоги, якщо це може спричинити шкоду сувереніте-
ту чи безпеці або суперечить законодавству запитува-
ної сторони (стаття 9 Договору між Україною та Респуб-
лікою Македонія про правову допомогу в цивільних 
справах від 10.04.2000 року) [14]. Деякими нормативно-
правовими актами передбачено таку особливу підставу 
відмови у виконанні, як суперечність основним принци-
пам законодавства держави місця виконання судового 
доручення. Таке положення чітко передбачено у Догово-
рі між Україною та Латвійською Республікою про правову 
допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, 
трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 року 
[15], де у порядку виконання клопотання про надання 
правової допомоги зазначається, що правова допомога 
не надається, якщо її надання може спричинити шкоду 
суверенітету чи безпеці або протирічить основним 
принципам законодавства запитуваної Договірної Сто-
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рони (ч. 5, ст. 8). Подібним чином це питання вирішу-
ється і в інших міжнародних договорах – Договір між 
Україною та Корейською Народно-Демократичною Рес-
публікою про правову допомогу в цивільних та криміна-
льних справах від 13.10.2003 року [16]. Але у цьому 
договорі дещо більш деталізовано положення щодо 
того яким саме принципам не повинно суперечити ви-
конання запиту – якщо таке виконання не буде супере-
чити конституційним принципам держави виконання 
прохання і основним принципам міжнародного права 
(стаття 17 Умови надання правової допомоги).  

Отже виконання судового доручення не повинно 
суперечити таким основним принципам: конститу-
ційним принципам та іншим принципам законодавства 
України; принципам міжнародного права, особливо тим, 
які стосуються надання міжнародно-правової допомоги 
у цивільних справах.  

Таким чином, вважаємо, що перелік так званих 
ускладнень у виконанні доручення, потребує деталізації 
та систематизації, оскільки така розпорошеність право-
вого регулювання, розміщення норм, які стосуються 
питання перешкод (ускладнень) у виконанні запиту 
створює труднощі у вирішенні означених питань. Тому 
усі ці підстави потрібно закріпити у одній статті, де бу-
дуть визначатися усі можливі випадки відмови від вико-
нання чи неприйняття до виконання, а вже у міжнарод-
них документах (наприклад договорах) ці підстави до-
говірними сторонами можуть бути деталізовані та до-
повнені іншими застереженнями.  

Необхідно зазначити, що не досить вірним є підхід, 
коли такі поняття як "суверенітет" та "безпека" є скла-
довими частинами дефініції "публічний порядок". Зміс-
товна складова застереження про публічний порядок 
стосується таких основних аспектів – фундаментальні 
принципи законодавства і права (як національні так і 
міжнародні), сутнісні (основоположні) інтереси осіб і 
держави, норми моралі та справедливості.   

На підставі аналізу положень законодавчих ак-
тів, міжнародних угод та договорів, судової практи-
ки можна зробити такі висновки:  

1) До випадків відмови від виконання необхідно 
віднести такі: 

 якщо виконання такого доручення може поруши-
ти суверенітет, безпеку держави;  

 його виконання буде суперечити публічному по-
рядку держави, зокрема:  

а) якщо виконання процесуальних дій, які зазначенні 
у судовому доручення, може завдати шкоди основним 
правами людини; 

б) якщо виконання судового доручення буде супе-
речити завданням цивільного судочинства (ефективний 
захист невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб, інтересів держави у цивільних справах за участю 
іноземного елемента можливий лише у випадку) та ос-
новним принципам законодавства України і принципам 
міжнародного права. Згідно Постанови Пленуму Верхо-
вного суду України "Про практику розгляду судами кло-
потань про визнання й виконання рішень іноземних 
судів та арбітражі і про скасування рішень, постановле-
них у порядку міжнародного комерційного арбітражу на 
території України" №12 від 24.12.1999 р., де зазнача-
ється, що у визнанні і виконання арбітражного рішення 
може бути відмовлено, якщо це суперечить її публічно-
му порядку (п. 12). Саме у ньому закріплено законодав-
че визначення публічного порядку, що створює чіткий 
підхід до розуміння такої категорії як "публічний поря-
док" (order public). Зокрема, під публічним порядком 
належить розуміти правопорядок держави, визначальні 

принципи і засади, які становлять основу існуючого в 
ній ладу (стосуються її незалежності, цілісності, само-
стійності й недоторканності, основних конституційних 
прав, свобод, гарантій тощо); 

 невідповідність форми та змісту судового дору-
чення (прохання) встановленим вимогам нормативно-
правового законодавства, якщо таке порушення є сут-
тєвим і спричиняє неможливість виконання і таке пору-
шення не може бути виправлене; 

 якщо воно стосується розкриття інформації, яка є 
конфіденційною та у зв'язку з цим не може бути надана; 

 якщо не встановлена справжність документу. 
2) Підставами, для неприйняття до виконання є 

такі випадки: 
 якщо виконання такого доручення знаходиться 

за межами компетенції (юрисдикції) іноземного суду, до 
якого надійшло прохання щодо надання міжнародно-
правової допомоги; 

 у зв'язку з наявністю перешкод до його виконан-
ня (у зв'язку з відсутністю необхідної інформації, необ-
хідної для виконання доручення належним чином). У 
цьому випадку запитуваний орган звертається до запи-
туючої установи з запитом щодо надання додаткових 
даних (інформації, документів, яких не вистачає), які 
необхідні для виконання прохання. 
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УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ:  

ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРЕДМЕТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА  
 
У статті зроблено спробу обґрунтувати адміністративно-правову природу управління об'єктами державної вла-

сності. Проаналізовано позиції вітчизняних авторів у питанні правового регулювання управління об'єктами держав-
ної власності, з'ясовано зміст категорій "управління" та "управління об'єктами державної власності", "предмет ад-
міністративного права" та визначено в останньому місце суспільних відносин щодо управлінням об'єктами держав-
ної власності. 

Ключові слова: управління, управління об'єктами державної власності, публічне право, приватне право, адмініст-
ративне право, господарське право, предмет адміністративного права.   

 
Сьогодні проблематика управління об'єктами держа-

вної власності є предметом наукового пошуку представ-
ників різних галузей юридичної науки. Така ситуація ли-
ше на перший погляд виглядає втішною, оскільки начеб-
то свідчить про міждисциплінарний підхід до вивчення 
названої проблематики. Проте, на наш погляд, це не так, 
адже для таких міждисциплінарних досліджень не закла-
дено необхідних засад, бо нині все ще чітко не встанов-
лено, так би мовити, "зону відповідальності" усіх "заціка-
влених" у цьому питанні галузей права. 

Метою даної статті є спроба довести необхідність 
включення до предмета адміністративного права суспі-
льних відносин, пов'язаних з управлінням об'єктами 
державної власності. Для досягнення такої мети слід 
вивчити ставлення вітчизняних авторів до питання про 
правове регулювання управління об'єктами державної 
власності; з'ясувати зміст категорій "управління", 
"управління об'єктами державної власності"; проаналі-
зувати сучасні підходи до проблеми розмежування при-
ватного та публічного права; охарактеризувати предмет 
адміністративного права та визначити у ньому місце 
суспільних відносин, пов'язаних з управлінням об'єкта-
ми державної власності.      

Варто зазначити, що найбільш гострі дискусії щодо 
правового регулювання управління об'єктами держав-
ної власності йдуть нині між представниками науки гос-
подарського, адміністративного та земельного права, 
кожен з яких розглядає названу проблематику виключ-
но через призму своєї галузі права.  

Так, теоретики господарського права наголошують, 
що предметом господарського права є суспільні відно-
сини, котрі виникають у сфері господарювання щодо 
безпосереднього здійснення господарської діяльності 

та/або організації/керівництва такою діяльністю, харак-
теризуються особливим суб'єктним складом, а також 
поєднанням організаційних та майнових елементів. Од-
ним з видів господарських відносин називаються ті, що 
виникають у зв'язку з загальним управлінням фондом 
державної власності та господарським управлінням 
його окремими частинами [1, с. 26, 157-158]. 

У свою чергу представники науки адміністративного 
права апелюють до того, що предмет адміністративного 
права складають групи однорідних відносин, які форму-
ються у ході державного управління економічною, 
соціально-культурною та адміністративно-політичною 
сферами (виділено нами – В. Д.), а також реалізації пов-
новажень виконавчої влади, делегованих державою ор-
ганам місцевого самоврядування, громадським організа-
ціям та деяким іншим недержавним інституціям [2, с. 71]. 
Виділена нами теза підтверджує, що вчені включають у 
предмет адміністративного права управлінську діяль-
ність, яка здійснюється Кабінетом Міністрів України, Міні-
стерством економіки України (зараз – Міністерством еко-
номічного розвитку та торгівлі України), Фондом держав-
ного майна України, у тому числі з питань управління 
об'єктами державної власності [3, с. 14-15, 104].  

Дослідники земельного права теж переконані, що 
норми їх галузі права покликані регулювати і окремі 
питання управління спеціальним об'єктом державної 
власності – землею. Так, наприклад, О. Г. Бондар стве-
рджує, що земельними відносинами є вольові суспільні 
відносини з приводу землі як основного національного 
багатства, як особливого об'єкта речових та зобов'яза-
льних прав, як об'єкта і засобу господарювання й здійс-
нення інших видів суспільної діяльності та як об'єкта 
державного управління і охорони [4, с.52]. 
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Така ситуація створює широкий простір для наукової 
творчості, але, на наш погляд, негативно позначається 
на сфері правотворчості, оскільки український законо-
давець, не маючи відповідного досвіду у розробці нор-
мативних актів з питань управління об'єктами держав-
ної власності, змушений орієнтуватися на правову док-
трину, позбавлену, як можна переконатися, будь-якої 
єдності та цілісності у названій сфері. Щонайменше 
представники трьох галузевих юридичних наук "прете-
ндують" на зазначену проблематику, досліджуючи її з 
принципово різних позицій. Отже, виникає питання: і які 
з того вийдуть нормативні акти?!  

Тож надзвичайно актуальною уявляється проблема 
чіткого визначення юридичної природи управління об'-
єктами державної власності та встановлення базової 
галузі права, норми якої б закладали правове підґрунтя 
для цієї діяльності.  

Варто зазначити, що досі нечастими були спроби 
з'ясувати юридичну природу названого виду управлін-
ської діяльності. Здебільшого дослідники констатують 
господарсько-правову сутність названих правових 
утворень, не даючи необхідних пояснень. Окремо слід 
виділити дослідження О. М. Іваненко – шляхом з'ясу-
вання особливостей норм адміністративного права та 
методу його регулювання авторка намагається дати 
відповідь на питання про юридичну природу норм, яки-
ми регулюється порядок управління корпоративними 
правами держави. На підставі отриманих результатів 
зроблено висновок, що нормами адміністративного 
права регулюються ті суспільні відносини, у межах яких 
відбувається функціонування управлінських інститутів 
публічної влади щодо створення умов для реалізації 
та захисту прав і свобод громадян у господарській 
діяльності. Дослідниця стверджує, що обов'язковими 
учасниками адміністративних правовідносин у сфері 
господарювання мають бути органи державного та 
самоврядного управління (управлінські інститути пуб-
лічної влади), посадові та службові особи. Їх діяль-
ність має реалізуватись шляхом використання припи-
сів (встановлення обов'язків), встановлення заборон, 
надання дозволів [5, с. 41-42].  

Але таке пояснення принципово не розв'язує існую-
чої проблеми розмежування адміністративних та госпо-
дарських правовідносин. Суб'єктний склад відповідних 
правовідносин далеко не завжди дозволяє провести 
межу між адміністративним та господарським правом, 
оскільки, наприклад, органи виконавчої влади, вступа-
ючи у взаємовідносини з суб'єктами господарювання, 
можуть діяти як примусово, так і на диспозитивних на-
чалах, причому в останньому разі їх дії можуть регулю-
ватися нормами обох галузей права (орган виконавчої 
влади укладає адміністративний договір: регулювання 
здійснюється на підставі норм адміністративного права. 
Орган виконавчої влади передає в оренду державне 
майно: регулювання здійснюється на підставі норм гос-
подарського права).  

Отже, з огляду на викладене, очевидною є необхід-
ність пошуку більш досконалих критеріїв розмежування 
адміністративно-правового та господарсько-правового 
регулювання суспільних відносин, які виникають у сфері 
управління об'єктами державної власності. У даному ви-
падку вважаємо за необхідне особливо підкреслити, що 
мова йде саме про розмежування відносин, оскільки, на 
наш погляд, сфера управління об'єктами державної влас-
ності перебуває під одночасною дією різних правових 
утворень, а тому необхідно знайти чіткі та зрозумілі крите-
рії розмежування останніх. Викладене набуває особливої 
актуальності у сфері адміністративного та господарського 

судочинства, де досі тривають гострі дискусії з приводу 
розмежування відповідних юрисдикцій. 

Гадаємо, що насамперед слід розкрити зміст базо-
вої категорії "управління". Під управлінням у науці ро-
зуміється: функція суспільної праці, зміст якої склада-
ють особливі відносини між людьми на правовій або 
організаційній основі [6, с.22]; здійснення цілевстанов-
люючого, організуючого і регулюючого впливу на спіль-
ну (колективну) діяльність людей з метою ефективного 
досягнення визначених результатів відповідно до реа-
льних суспільних потреб [2, с. 56]; діяльність, яка за 
своїм змістом є впорядкуванням взаємодії певної мно-
жини елементів [7, с. 17], тощо. 

Як бачимо, кожний автор по-своєму формулює по-
няття управління, пристосовуючи до потреб та специ-
фіки відповідного дослідження. Проте усі визначення 
об'єднує той факт, що управління являє собою діяль-
ність, яка відбувається не у свавільному порядку, а на 
підставі відповідних соціальних норм, які, у свою чергу, 
диференціюються залежно від сфери прояву управлін-
ня. Так, якщо ми будемо вести мову про управління у 
межах невеликої соціальної групи, то це будуть пере-
важно норми моралі; основу ж державного управління, 
зрозуміло, закладатимуть вже норми права.  

Розмірковуючи про взаємозв'язок управління та пра-
ва, В. Б. Авер'янов писав, між названими соціальними 
інститутами необхідно бачити певну функціонально-
цільову близькість, яка, на його думку, проявляється у 
наступному: по-перше, як управління, так і право спря-
мовані в кінцевому підсумку на забезпечення чіткої орга-
нізації, необхідної впорядкованості суспільного життя; 
основою функціональної близькості цих явищ є спільна 
для них соціально організуюча роль. Виконуючи її, 
управління та право органічно взаємодіють і певним чи-
ном доповнюють одне одного; по-друге, як управління, 
так і право прямо пов'язані з категорією владарювання, 
що трактується як здатність втілювати у життя пануючу в 
певних суспільних умовах волю. Справді, маючи держа-
вно-владну природу, з одного боку, право виражається у 
нормативно-правовій системі, оскільки державна воля не 
може не бути виражена як закон (у широкому розумінні 
цього терміна), що має державний захист, включаючи 
також і заходи державного примусу. З другого боку, за-
значена природа управління безпосередньо реалізуєть-
ся в самій виконавчій діяльності держави, точніше – її 
відповідних органів [8, с. 18]. Учений наголошував на 
тому, що управління перебуває в органічній єдності з 
правом у цілому, з усією системою його галузей. Тобто 
здійснення державного управління неможливе поза пра-
вом, без застосування правових засобів у процесі управ-
ління, без використання правової форми у межах окре-
мих його функцій, стадій та процедур [8, с. 18]. 

Необхідність заснованості державного управління 
взагалі та державного управління об'єктами державної 
власності зокрема на нормах права прямо випливає і з 
положення ч. 2 ст. 19 Конституції України [9] – органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України. Розвиваючи наведену 
думку, зазначимо, що у Конституції України, як, до речі, 
і у цитованих працях, не вказано на підставі яких саме 
норм права може (повинно) здійснюватися управління. 
У цьому плані можливі варіанти: виключно на підставі 
норм публічного права або на підставі норм публічного 
та приватного права одночасно. 

Як вже йшлося вище, нині у юридичній літературі чі-
ткої відповіді на поставлене питання все ще немає, 
адже вітчизняні автори все ще з певною пересторогою 
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ставляться до досліджуваної проблематики, оскільки не 
розроблено чітких критеріїв розмежування названих 
правових утворень, що, відповідно, не дозволяє визна-
читися і з правовою природою норм, покладених у під-
ґрунтя державного управління. Однак відповідь має 
бути знайдена, адже у сфері державного управління 
насправді виникають, змінюються та припиняються ді-
аметрально протилежні відносини – приватні та публіч-
ні, які мають бути чітко диференційованими. 

Висновок, що у сфері публічного управління знахо-
дять прояв як публічні, так і приватні правовідносини, 
вже давно обґрунтований європейськими науковцями. 
Так, наприклад, Г. Бребан писав, що діяльність суб'єктів 
державного управління є надзвичайно різноплановою, 
пов'язаною з виконанням значної кількості різноманіт-
них функцій, що обумовлює її регулювання не лише 
нормами адміністративного права [10, с. 30-31]. З огля-
ду на це, гостро стоїть питання про пошук критеріїв 
розмежування норм публічного (адміністративного) 
права та норм приватного (цивільного, господарського) 
права, на яких заснована діяльність суб'єктів державно-
го управління взагалі та суб'єктів державного управлін-
ня об'єктами державної власності зокрема. 

У тих випадках, коли вітчизняні автори намагаються 
вирішити поставлене завдання, вони роблять це шля-
хом аналізу відповідних правовідносин і обґрунтовують 
висновок про правову природу норм, якими ці правовід-
носини регулюються. Так, наприклад, деякі вчені стве-
рджують, що публічно-правові (адміністративні) відно-
сини характеризуються наступними ознаками: обов'яз-
ковою участю у цих відносинах суб'єкта, який наділений 
публічно-владними повноваженнями; підпорядкованіс-
тю одного учасника публічно-правових відносин іншому 
– суб'єкту владних повноважень; імперативністю публі-
чно-правових відносин, яка пов'язується з можливістю 
виникнення та реалізації прав, обов'язків осіб, виконан-
ня владних повноважень лише у спосіб та у випадках, 
передбачених законом; домінуванням публічно-
правового інтересу у цих відносинах [11, с. 103-105]. 

Проте ці ознаки мало чим допоможуть нам у разі, 
якщо ми через їх призму спробуємо з'ясувати юридичну 
природу норм, покладених, наприклад, у підґрунтя пра-
вовідносин, пов'язаних з приватизацією об'єкта держа-
вної власності. Показовими у цьому плані є матеріали 
судової практики, напрацьованої господарськими суда-
ми. Так, відповідно до Постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 24.10.2011 р. "Про деякі питання підві-
домчості і підсудності справ господарським судам" гос-
подарські суди на загальних підставах вирішують усі 
спори між суб'єктами господарської діяльності, а також 
спори, пов'язані з приватизацією державного та кому-
нального майна (крім спорів про приватизацію держав-
ного житлового фонду), у тому числі спори про визнан-
ня недійсними відповідних актів органів місцевого са-
моврядування та органів приватизації, а також спори зі 
справ, що виникають з корпоративних відносин [13].  

Очевидно, що положення Постанови з наведеними 
вище ознаками публічно-правових (адміністративних 
відносин не узгоджуються. З позиції вказаних вище вче-
них [Див. : 11], відносини з приводу приватизації об'єктів 
державної власності є публічно-правовими, оскільки во-
лодіють всіма ознаками останніх. А Пленум Вищого гос-
подарського суду України, як бачимо, стоїть на іншій по-
зиції. Отож питання про правову природу правовідносин, 
що виникають з приводу державного управління об'єкта-
ми державної власності, залишається відкритим. 

Викладене підтверджує, що нині в українській юрис-
пруденції немає чітких та адекватних потребам практи-
ки правозастосування критеріїв розмежування норм 

приватного та норм публічного права, що унеможлив-
лює й розмежування управлінської діяльності, яка реа-
лізується суб'єктами державного управління. Але це не 
означає, що такі критерії відсутні у принципі. Вони є, 
проте шукати їх потрібно в європейській юридичній, 
зокрема німецькій науці та практиці, де вони вироблені 
вже доволі давно.  

Німецькими вченими розроблено кілька теорій роз-
межування приватного та публічного права. Вибір конк-
ретної з них обумовлений особливостями сфери або 
предмета регулювання, які піддаються аналізу. Особ-
ливий інтерес у нас викликають дві теорії: теорія пере-
важного права та двоступенева теорія.  

Сутність теорії переважного права полягає у тому, 
що норми права первісно створюються або для потреб 
суб'єктів публічного права, або для потреб суб'єктів 
приватного права. Відповідно, до норм публічного пра-
ва зараховуються ті норми, які покладають обов'язки 
або надають права суб'єктам публічного управління 
(органам виконавчої влади, органам місцевого само-
врядування, їх посадовим і службовим особам тощо). 
Решта норм, відповідно, являють собою норми приват-
ного права [13, с. 12; 14, с. 26-27]. З'ясування правової 
природи норми права, відповідно до цієї теорії, відбу-
вається двома послідовними кроками: 1) спочатку вио-
кремлюється норма, яка підлягає аналізу, а вже потім 
2) встановлюється коло суб'єктів, які мають право (зо-
бов'язані) діяти на підставі цієї норми.  

Іншою, доволі важливою для нашого дослідження 
теорією розмежування приватного та публічного права, 
є двоступенева теорія. Її сутність випливає із складного 
характеру правовідносин, які виникають, змінюються та 
припиняються у сфері публічного (державного) управ-
ління. Відправною точкою цієї теорії є два основні по-
ложення: суб'єкти публічного управління можуть вико-
нувати покладені на них обов'язки також і у приватно-
правовій формі; суб'єкти публічного управління можуть 
втілювати у життя публічно-правові рішення за допомо-
гою приватноправових дій, заснованих на положеннях 
цивільного права.  

З викладеного стає очевидним існування таких пра-
вовідносин, в яких мають місце як публічно-правові (ад-
міністративні), так і приватноправові елементи. 

Двоступенева теорія дозволяє розмежовувати певні 
правовідносини (а з ними і норми права) залежно від рів-
нів прийняття рішення: на першому рівні завжди відбува-
ється формулювання публічно-правового рішення, на дру-
гому – суб'єкти публічного управління можуть приймати як 
публічно-правові, так і приватноправові рішення. 

Отже, з викладеного можна зробити висновок, що 
до норм адміністративного права будуть належати ті 
норми права, які уповноважують виключно суб'єктів 
державного управління до прийняття рішень у сфері 
користування, розпорядження та володіння об'єктами 
державної власності. Решта норм права, що мають міс-
це у цій сфері, є нормами приватного (господарського) 
права. Повертаючись до прикладу з приватизацією  
об'єкта державної власності, можна стверджувати, що 
норми адміністративного права регулюють ті управлінсь-
кі відносини, які виникають на першому рівні, тобто там, 
де формується публічне рішення про можливість прива-
тизації певного об'єкта державної власності. Формою 
такого рішення буде адміністративний акт, представле-
ний, наприклад, розпорядженням Уряду. Решта суспіль-
них відносин, які виникатимуть у цій сфері, наприклад, 
щодо формування ціни об'єкта та його продажу, склада-
тимуть об'єкт регулювання норм приватного (господар-
ського) права. У цій частині суб'єкти публічного управ-
ління діятимуть як звичайні суб'єкти приватного права.  
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Зроблений висновок щодо наявності у сфері держа-
вного управління об'єктами державної власності суспі-
льних відносин, які підпадають під регулювання норм 
адміністративного права, спонукає до необхідності пе-
регляду існуючої концепції предмета адміністративного 
права. Тому варто зупинитися на цьому детальніше.  

Предмет адміністративного права складає: широкий 
комплекс суспільних відносин, які виникають у процесі 
реалізації функцій державного управління, у зв'язку із 
здійсненням широкої та різноманітної виконавчої та 
розпорядчої діяльності [15, с. 22]; сукупність правових 
відносин, що складаються у сфері публічного (держав-
ного і громадського) управління [16, с. 35]; відносини, 
які виникають у результаті владної виконавчо-
розпорядчої діяльності публічної адміністрації щодо 
виконання адміністративних зобов'язань, пов'язаних із: 
здійсненням публічного управління; наданням адмініст-
ративних послуг; реалізацією відповідальності публіч-
ної адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність; 
притягненням суб'єктів суспільства до відповідальності 
за порушення встановлених публічною адміністрацією 
правил [17; 18] тощо. 

Як бачимо, головний акцент учені роблять на тому, 
що предмет адміністративного права утворюють здебі-
льшого суспільні відносини управлінського характеру, 
які складаються між суб'єктами державного управління 
(публічною адміністрацією) та приватними особами. 
Але в такому разі за межами предмета адміністратив-
ного права залишаються суспільні відносини, у рамках 
яких відбувається управління об'єктами державної вла-
сності, тобто діяльність, пов'язана з прийняттям рішень 
щодо розпорядженням об'єктами власності. Особли-
вість даних відносин, у порівняні із згаданими вище, 
полягає у тому, що вони доволі часто виникають, змі-
нюються та припиняються у межах системи "суб'єкт 
управління – об'єкт державної власності", тобто у них 
відсутній традиційний контрагент суб'єкта публічного 
управління, представлений або фізичною особою, або 
іншим суб'єктом публічної влади. Подібний висновок, 
безумовно, виходить за межі традиційного розуміння 
категорії "суспільні відносини", проте, з іншого боку, 
очевидним є те, що діяльність суб'єктів публічного 
управління щодо вирішення юридичної долі об'єктів 
державної власності повинна регулюватися нормами 
адміністративного права, а раз так, то подібні, так би 
мовити, "усічені" суспільні відносини мають бути вклю-
чені до змісту предмета адміністративного права. Хоча, 
звичайно, викладене не означає, що у даній сфері не-
можливе існування "повних" адміністративно-правових 

відносин, тобто таких, у межах яких відбувається кому-
нікація щонайменше двох суб'єктів права.  

Таким чином, обґрунтованою є потреба суттєво змі-
нити зміст предмета адміністративного права, зокрема 
ввести до нього суспільні відносини щодо управління 
об'єктами державної власності. Звісно, цей крок спри-
чинить часткове звуження предмета господарського 
права. Одначе такі зміни у підсумку сприятимуть роз-
в'язанню проблеми розмежування юрисдикцій адмініст-
ративних та господарських судів. 
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ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРЕДМЕТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  

В статье сделана попытка обосновать административно-правовою природу управления объектами государственной собствен-
ности. Проанализированы позиции отечественных авторов в вопросе правового регулирования управления объектами государст-
венной собственности, установлено содержание категорий "управление" и "управление объектами государственной собственнос-
ти", "предмет административного права" и определено в последнем место общественных отношений, возникающих в сфере управ-
ления объектами государственной собственности. 
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ЗМІСТ ТА ПОНЯТТЯ РИЗИКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

У статті розглянуто зміст та основні ознаки ризиків у кримінальному процесі. На підставі проведеного аналізу 
запропоновано визначення досліджуваного правового явища. 

Ключові слова: запобіжний захід, заходи процесуального примусу, кримінальне провадження, ризики, тактичний ризик. 
 

У ч. 3 ст. 176 Кримінального процесуального кодек-
су (далі – КПК) України передбачено, що слідчий суддя, 
суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо 
слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час 
розгляду клопотання про застосування запобіжних за-
ходів обставини, є достатніми для переконання, що 
жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбаче-
них частиною першою цієї статті, не може запобігти 
доведеним під час розгляду ризику або ризикам. Нада-
лі в Кодексі міститься неодноразове згадування про 
ризики (ст.ст. 176-178, 182-184, 190, 194, 196, 199, 492, 
499 КПК України), із посиланням на ч. 1 ст. 177. Таким 
чином у КПК України закріплені конкретні їх прояви, 
котрі необхідно доводити і яким слід запобігати.  

Зважаючи на те, що термін "ризик" нещодавно оде-
ржав "прописку" у кримінальному процесуальному за-
конодавстві, дослідження питань, які стосуються його 
правової природи є актуальним. 

У юридичній науці дослідженням проблемних пи-
тань, пов'язаних із ризиками, займалися: Бєдняков Д.І., 
Жерьобін В.С., Кєліна С.Г., Коновалова В.А., Кудрявев В.М., 
Мельникова В.О., Погорецький М.А., Самороков В.І., 
Томін В.Т., Шумило М.Є. та інші вчені. Водночас вико-
ристання терміну "ризики" у низці положень нового КПК 
України зумовлює потребу перегляду його значення. З 
огляду на це метою даної статті є розкриття змісту та 
поняття ризиків, зокрема наведених у ч. 1 ст. 177 КПК 
України, протидіяти яким призначені запобіжні заходи. 

Тлумачення такого загальновживаного слова, як "ри-
зик" міститься майже у кожному тлумачному словнику та 
практично не відрізняються одне від одного. Так відпові-
дно до визначення, наведеному у словнику В.І. Даля, 
ризик означає "пускатися на вдачу, на вірну справу; від-
важитися на щось сумнівне; робити щось без вірного 
розрахунку; піддатися випадковому збігу обставин; діяти 
сміливо, зухвало, сподіваючись на позитивний резуль-
тат; піддаватися небезпеці, невдачі" [1, с. 1686]. 

Проблема ризику досліджувалася різними науками. 
Так у політологічному словнику ризик розглядається як 
елемент політичного рішення будь-якого рівня, котрим не 
можна нехтувати і який зумовлює вибір певної лінії пове-
дінки або дії [2, с. 341]. Словником із психології ризик 
визнається "ситуативною характеристикою діяльності, 
котра полягає у невизначеності її результатів та можли-
вих небажаних наслідках у разі невдачі" [3, с. 344].  

Вченими зміст категорії "ризик" доповнюється й ін-
шими властивостями. Так Альгін О.П. зауважує, що 
"там де немає вибору не виникає ризикована ситуація 
та, відповідно, не може бути й ризику" [4, с. 30]. Тобто 
ризик завжди є результатом вибору певної поведінки. 

У напрацюваннях з теорії управління ризик розгля-
дається складовим елементом процесу прийняття 
управлінських рішень. Під ним розуміють можливість 
ненастання результату, на досягнення якого спрямову-
ється певне рішення. Такий ризик стає реальним через 
невизначеність ситуації, у якій приймається рішення. 
Сама невизначеність зумовлюється безліччю нестійких 
чинників, пов'язаних, головним чином, із поведінкою 

людей, яку неможливо достеменно передбачити [5, 
с. 23]. Окрім цього вважають, що кожне управлінське рі-
шення має обов'язково відповідати таким вимогам: мати 
цільове спрямування та адресність; бути правомочним, 
ефективним, конкретним та своєчасним; мати єдиний, 
повний, лаконічний, чіткий та узгоджений зміст [6, с. 221]. 

Використання перерахованих критеріїв надає право 
характеризувати ризик, передусім як небезпеку, котрої 
слід уникати. Саме у такому значенні слід розуміти ри-
зики, перераховані у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 
переховування від органів досудового розслідування та 
(або) суду; знищення, переховування або спотворення 
будь-якої із речей чи документів, які мають істотне зна-
чення для встановлення обставин кримінального пра-
вопорушення; незаконний вплив на потерпілого, свідка, 
іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спе-
ціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; пере-
шкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 
вчинення іншого кримінального правопорушення чи 
продовження кримінальне правопорушення, у якому 
особа підозрюється, обвинувачується. Очевидним є те, 
що у цій статті вказані конкретні способи протидії досу-
довому провадженню, які й іменуються "ризиками" у 
чинному КПК України.  

Водночас, до набуття чинності у 2012 році КПК Украї-
ни, у наукових працях з кримінального процесу та кримі-
налістики у поняття ризику включався дещо інший зміст. 
Його іменували "тактичним ризиком" та під ним розумі-
лася ситуація процесу розслідування під час якої слід-
чий, прокурор або суддя допускали можливість настання 
негативних наслідків у результаті реалізації певного про-
цесуального рішення. Пояснювався така ситуація тим, 
що "... діяльність по розкриттю та розслідуванню злочи-
нів неможливо уявити без того, щоб той, хто досліджує, 
втратив можливість ризикувати, приймати рішення в 
умовах недостатньої визначеності" [7, с. 109].  

Вважалося що під час тактичного ризику уникнути 
негативних наслідків можна, якщо рішення приймається 
в умовах впевненості у настанні позитивних наслідків, 
більш виграшної ситуації [8, с. 54]. Вчені переконували, 
що такі рішення у кримінально-процесуальній діяльнос-
ті можуть прийматися за умови їх обґрунтованості, тоб-
то обдуманості, обачності, максимального використан-
ня знань та навичок, коли суб'єкт, який їх приймає хоча 
й усвідомлює можливість заподіяння шкоди, оскільки 
йде на ризик, але при цьому не проявляє зайвої легко-
важності [9, с. 198].  

Так Шумило М.Є. підкреслює, що ризик у криміналь-
ному процесі є правомірним, якщо: 1) він передбачений 
кримінально-процесуальним законом; 2) спрямований 
на попередження, припинення злочину або отримання 
доказів у кримінальній справі; 3) слідчий чи прокурор 
мають фактичні дані, які з певним ступенем вірогідності 
вказують на можливість досягнення мети слідчої дії; 
4) запізнення з проведенням слідчої дії може призвести 
до вчинення злочину, знищення або переховування 
документів чи предметів, що можуть бути доказами у 
кримінальній справі [10, с. 204]. 

© Дерев'янко М., 2013
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Таким чином у сфері кримінального провадження під 
поняттям ризику може розумітися як конкретний прояв 
протидії досудовому провадженню, так і ситуативна хара-
ктеристика процесу прийняття процесуального рішення. 

Існування різних за змістом видів ризиків є нормаль-
ним явищем, про що зазначається вченими. Зокрема 
Баулін Ю.В. зауважує: "Із подальшим поступовим розви-
тком суспільства, прогресом науки та техніки будуть ви-
никати нові види певного явища, які повинні вписуватися 
у загальне уявлення про нього" [11, с. 13]. При цьому 
важливо, щоб кожен вид того чи іншого явища мав чітке 
визначення за допомоги конкретного терміну, задля 
встановлення відповідного співвідношення між ними.  

Для уніфікації будь-якого явища за допомоги окре-
мого терміну, на думку Савицького В.М., необхідно: 

– визначитися із базовою галуззю законодавства, до 
якої, за своєю природою, є найближчим поняття, що ви-
ражається певним терміном та враховувати її специфіку; 

– встановити його видову відмінність від схожих;  
– враховувати його специфічні ознаки;  
– виключити одночасне існування та використання 

термінів-синонімів [12, с. 203]. 
У зв'язку із існуючими розбіжностями у розумінні зміс-

ту ризиків, видається необхідним уточнити термін ризику, 
котрий уведений положеннями нового КПК України, зок-
рема ч. 3 ст. 176. Передусім він має характеризувати 
негативну поведінку підозрюваного та обвинуваченого, 
через прояв якої ставиться під загрозу належне виконан-
ня завдань кримінального провадження. При цьому да-
ний термін має використовуватися й одночасно з іншим 
– тактичний ризик, – котрий характеризує поведінку слід-
чого прокурора, слідчого судді та судді.  

Таким чином у кримінальному судочинстві поняттям 
ризиків охоплюється як "тактичні ризики", так і конкретні 
небажані для кримінального провадження наслідки по-
ведінки підозрюваних та обвинувачених. Останні можна 
іменувати "ризиками, які заважають виконанню завдань 
кримінального провадження". У свою чергу цим ризи-
кам можуть передувати тактичні ризики, які виникають у 
зв'язку із прийняттям рішення про застосування запобі-
жних заходів. Однією із причин цього є використання у 
законодавстві оціночних категорій, зокрема терміну 
"достатні обставини" (ч. 3 ст. 176 КПК України).  

Варто зауважити, що зміст поняття "достатніх обста-
вин" почав юридично формуватися ще у XIX столітті. Так 
Верховним судом США ще у 1878 році було визначено у 
рішенні по справі Стейсі проти США: "співробітник поліції 
має достатні підстави для арешту та обшуку, якщо факти 
й обставини, які сприймаються ним, є такими, що пере-
конали б розумну й обережну людину в тому, що скоєно 
злочин" [13, с. 54]. У даному рішенні визначено вимоги 
щодо змісту як процесу доказування, так і подальшого 
використання одержаних доказів, як достатніх підстав 
прийняття процесуальних рішень. Пізніше з'явилися 
більш розширені формулювання "достатності підстав". 
Обов'язок по їх встановленню було покладено на суддів, 
але сприйняття фактів і обставин як таких, що мають 
переконувати розумну й обережну людину, залишилося 
їх головним критерієм. Таким чином головним у даній 
доктрині є саме суб'єктивний чинник прийняття рішення – 
залежність від розсуду окремої людини.  

Звернення до практики Верховного Суду США надає 
змогу зрозуміти, що достатніми підставами прийняття 
рішення під час кримінального провадження можуть, 
зокрема, бути: судження й припущення свідків, потерпі-
лих, підозрюваних, обвинувачених, підсудних, засудже-
них, агентів, довірених осіб; показання "з чужих слів", 
свідчення непрямого очевидця певних фактів або подій; 

пояснення "достовірних" чи надійних інформаторів, які 
базуються на слухах тощо [13, с. 53–54]. До наведених 
випадків з обережністю ставляться суб'єкти кримінально-
го провадження під час правозастосування, адже їх ви-
користання без забезпечення "традиційними" доказами, 
з високою долею вірогідності, може призвести до негати-
вних наслідків, зокрема до порушення прав і свобод лю-
дини. Адже права та свободи у такому випадку по суті 
ставляться в залежність від розсуду окремої особи, який 
може мати як помилковий, так і злочинний характер.  

У США існує перевірена часом практика викорис-
тання суддями раніше винесених судових рішень в об-
ґрунтуванні знов прийнятого. Таке використання судо-
вих прецедентів є додатковою гарантією прав та сво-
бод особи, а також ознакою розумності й обережності 
самого судді, що не можна сказати про кримінальне 
судочинство України, для якого подібна практика є не-
притаманною.  

У теорії кримінального процесу, яка дісталась нам у 
спадок від колишнього СРСР, містяться критерії об'єк-
тивності рішення судді. Основним таким критерієм є 
наявність доказів, здобутих слідчим, які свідчать про 
необхідність прийняття такого рішення.  

Так Лупінська П.А. вважає, що обґрунтування проце-
суального рішення полягає в його здатності "розкрити ту 
логіку діяльності по оцінці доказів і визнання значення 
обставин справи, які приводять до судження про вірогід-
ність і достатність доказів" [14, с. 158]. Тому вчена пере-
конана, що в основі рішення про застосування заходів 
процесуального примусу, незважаючи на їх майже пре-
вентивний характер, повинні бути докази, отримані під 
час досудового слідства [15, с. 25]. І хоча питання щодо 
допустимості або недопустимості доказів вирішується 
судом, у КПК Україні передбачена можливість викорис-
тання саме у такому статусі здобутих фактичних даних.  

Слід звернути увагу на те, що термін "докази" у кри-
мінальному судочинстві використовується не лише за-
для встановлення наявності або відсутності суспільно-
небезпечного діяння, винності особи, яка вчинила це 
діяння, а й для з'ясування інших обставин, що мають 
значення для правильного вирішення провадження. 
Тобто він може виражати як широке, так і вузьке понят-
тя, в залежності від уточнюючих його слів. Це можна 
прослідкувати на прикладі аналізу такого процесуаль-
ного документу як клопотання слідчого, прокурора про 
застосування запобіжного заходу.  

Вбачається, що даний документ має складатися із 
двох частин. До першої – мають включаються конкретні 
доводи, висновки, про які йдеться у положеннях ч. 1 
ст. 184 ("Клопотання слідчого, прокурора про застосу-
вання запобіжних заходів") КПК України, а до другої – 
пропозиції. В клопотанні не повинно бути декларатив-
них тверджень, загальних закликів, застережень і при-
пущень. Це надає право стверджувати про необхідність 
приведення у документі доказів, здобутих та зафіксова-
них слідчим у відповідних матеріалах провадження. 
Саме вони й мають враховуватися слідчим суддею під 
час прийняття процесуального рішення. У ч. 1 ст. 194 
("Застосування запобіжного заходу") КПК України ці 
дані вже йменуються доказами.  

Тому, якщо у законі під час викладення підстав до 
прийняття процесуального рішення прямо не йдеться 
про докази, це наразі не виключає того, що саме вони й 
маються на увазі, як самозрозумілі. Похідним положен-
ням для визнання доказів як засад вчинення будь-яких 
процесуальних рішень є те, що все пізнання у криміна-
льному провадженні є кримінально-процесуальним пі-
знанням, доказуванням. Завдяки йому встановлюються 
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й обставини, що слугують підставами будь-яких проце-
суальних рішень: обшуку, тимчасового вилучення до-
кументів, затримання, тримання під вартою. Такі обста-
вини мають суто кримінально-процесуальний характер.  

Ступінь достовірності доказової інформації, як під-
стави прийняття процесуального рішення, може бути 
різною: від високої – під час підсумовування результа-
тів кримінального провадження, до відносно невеликої 
як, наприклад, під час обрання запобіжного заходу, або 
прийняття рішення про допит. Можливо, цим і поясню-
ється використання законодавцем невизначених фор-
мулювань для встановлення підстав прийняття різних 
процесуальних рішень. 

Враховуючи викладене слід зауважити, що під час 
прийняття процесуального рішення про застосування 
запобіжних заходів слідчий суддя повинен керуватися 
сукупністю доказів, більшість яких мають складати до-
кази, одержані в межах кримінального провадження. 
Використовуючи термін "достатні обставини" законода-
вцем більшого ухилу було надано не формальній (про-
цесуальній), а змістовній стороні таких обставин. 

За загальним правилом дії слідчого, прокурора та 
судді мають сприйматися із позицій презумпції добро-
порядності. Вони – суб'єкти, що ведуть кримінальний 
процес, – наділені високою довірою держави, викону-
ють важливішу роль у кримінальному судочинстві. Але 
саме через це вони повинні діяти не ризикуючи, а у ви-
падку необхідності зважуватися на ризик, але цей ризик 
повинен бути обґрунтованим та передбачений криміна-
льно-процесуальним законодавством. 

На підставі викладеного можна зробити такі висновки. 
У кримінальному судочинстві та криміналістиці вжи-

вається термін "ризик" ("ризики"), який є узагальнюючим, 
адже під ним можна розуміти як "тактичні ризики", так і 
конкретні небажані для кримінального провадження нас-
лідки поведінки підозрюваних та обвинувачених. Останні 
доцільно іменувати "ризиками, які заважають виконан-
ню завдань кримінального провадження". Вони охоплю-
ють способи протидії кримінальному провадженню, зок-
рема: переховування від органів досудового розсліду-
вання та (або) суду; знищення, переховування або спо-
творення будь-якої із речей чи документів, які мають іс-
тотне значення для встановлення обставин кримінально-
го правопорушення; незаконний вплив на потерпілого, 
свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, 
спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; пе-
решкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 
вчинення іншого кримінального правопорушення чи про-

довження кримінального правопорушення, у якому особа 
підозрюється, обвинувачується.  

Під достатніми обставинами, про які йдеться у 
ч. 3 ст. 176 КПК України, слід розуміти сукупність дока-
зів, здобутих, головним чином, під час кримінального 
провадження, які вказують на необхідність прийняття 
слідчим суддею відповідного процесуального рішення. 
Таке тлумачення сприятиме подоланню проявам фор-
малізму під час вирішення питань щодо обмеження 
конституційних прав і свобод особи. 

Беручи до уваги викладене, подальшими розвід-
ками з розглянутої проблематики можуть бути: дослі-
дження змісту способів протидії досудовому прова-
дженню та розробка механізмів запобігання цим ризи-
кам; удосконалення механізмів належного обґрунту-
вання процесуальних рішень тощо. 
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В статье рассмотрены содержание и основные признаки рисков в уголовном процессе. На основании проведенного анализа пред-
ложено определение исследуемого правового явления.  
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CONTENT AND CONCEPT OF RISK IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

In this article discusses the content and characteristics of the risks in the criminal process. On the basis of the analysis proposed a definition 
of the studied legal phenomenon. 
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ПОНЯТТЯ СУБ'ЄКТИВНОГО СІМЕЙНОГО ІНТЕРЕСУ  
ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЙОГО СУДОВОГО ЗАХИСТУ 

 
Стаття присвячена аналізу розвитку та становлення у сімейному законодавстві категорії "інтерес", у цьому 

контексті проведено аналіз сімейного законодавства в період з 1918 року – по сьогоднішній день. Запропоновано ви-
значення інтересу в сучасному сімейному праві України. Проведено аналіз умов та загальних засад судового захисту 
суб'єктивного сімейного інтересу. 

Ключові слова: сім'я, право, інтерес, сімейні відносини, захист суб'єктивного сімейного інтересу. 
 
Вступ. Сукупність взаємопов'язаних і взаємообумо-

влених політичних, економічних і соціальних змін, що 
відбуваються в Україні, свідчить про необхідність пере-
гляду існуючих поглядів на взаємодію сім'ї і держави: 
наскільки важливий інститут сім'ї для забезпечення 
державних інтересів, і якою мірою держава може впли-
вати на сферу суто приватних сімейних відносин.  

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Сімейного кодексу України 
(надалі – СК України) сім'я – є первинним та основним 
осередком суспільства. Це своєрідний соціальний фе-
номен, суспільство в суспільстві, де існують свої прави-
ла і обов'язки.  

Сім'я є сферою формування і ареною практичного 
прояву політичних ідеалів, поглядів, інтересів людини. В 
сім'ї і через сім'ю формуються первинні ціннісні орієнтації 
і соціальні установки дитини, підлітка, формуються оріє-
нтації на трудове, суспільно-політичне життя людини.  

Сімейні відносини зажди були предметом правового 
регулювання: звичаї, традиції, закони стабілізували їх, 
спрямовуючи в русло, яке відповідало рівню суспільної 
потреби та національної свідомості. Відносини, які скла-
даються між членами сім'ї і піддаються правовому регу-
люванню мають ряд особливостей. Складність їх регу-
лювання полягає насамперед в тому, що вони виника-
ють, складаються та розвиваються в замкнутому сімей-
ному колі і державі втрутитись в цю суто приватну сферу 
часто дуже складно. Межі регулювання правом немай-
нових відносин визначив О. С. Іоффе, який зазначав, що 
об'єктивні можливості юридичного нормування стосовно 
сімейних відносин є істотно обмежені, оскільки ці відно-
сини пов'язані з внутрішнім світом переживань, непідда-
тливих зовнішньому контролю [8, с. 260]. 

Чинне сімейне законодавство України широко засто-
совує поняття "інтерес", не розкриваючи при цьому його 
зміст (ст. 7, 19, 27, 100 СК України). Загалом у кодексі мо-
жна зустріти близько 45-ти згадувань поняття "інтерес", 

Метою даної статті є висвітлення історії становлен-
ня категорії інтерес в сімейному праві, розкриття змісту 
суб'єктивного сімейного інтересу та визначення поняття 
"інтерес" в сучасному сімейному праві України, а також 
виявлення особливостей цієї категорії, з урахуванням 
яких здійснюється судовий захист суб'єктивного сімей-
ного інтересу. 

Категорія "інтерес" в науці є однією з базових, яка 
характеризує ставлення людини до навколишнього сві-
ту. Термін інтерес походить від латинського "interest" і 
означає "мати значення".  

"Якщо фізичний світ підкоряється закону руху, то 
світ духовний не меншою мірою підкорений закону ін-
тересу" [6, с. 260]. Ця відома формула, виведена фран-
цузьким філософом-матеріалістом К. Гельвецієм ще у 
XVIII столітті, не втрачає своєї актуальності. І справді, 
будь-яка діяльність людини обумовлена тими чи інши-
ми інтересами. Саме вони є основою для формування 
мети, цілей та пріоритетів. 

Законні та охоронювані законом, матеріальні та не-
матеріальні, приватні та публічні, суспільні та особисті, 

економічні, культурні, політичні та інші соціальні інтере-
си – все це видові категорії родового поняття "інтерес", 
дослідженням якого займаються різні науки: філософія, 
юриспруденція, соціологія, психологія, економіка та 
інші. Ця обставина свідчить про те, що інтерес є зага-
льнонауковою категорією [7, с. 67]. 

Актуальність дослідження категорії інтересу обу-
мовлена тим, що реалізація і захист прав людини, і 
члена сім'ї зокрема, нерозривно пов'язані з проблемою 
правового забезпечення як інтересів суспільства в ці-
лому, так і інтересів окремих соціальних груп і грома-
дян, а з іншого боку – з проблемою правильної взаємо-
дії і балансу індивідуальних інтересів громадян і їх  
об'єднань з інтересами суспільства, держави. 

Визначення природи інтересу в приватному праві, 
зокрема, в сімейному, було предметом дослідження 
багатьох науковців: О. С. Іоффе, Ю. С. Червоного,  
З. В. Ромовської, Б. Черепахіна, Д. І. Мейера, С. Н. Бра-
туся, О. В. Нєкрасової, В. П. Мироненка, О. І. Карпенка, 
Г. Ф. Шершеневича, Я. М.Шевченко, І. В. Спасібо-
Фатєєвої, Т. О. Ариванюк, О. М. Вінник, К. О. Кочергіної, 
І. М. Кучеренко, І. В. Венедіктової. 

Виклад основного матеріалу. Історія поняття "ін-
терес" у вітчизняному сімейному законодавстві бере 
свій початок у 1918 році, коли було започатковано тра-
дицію регулювання сімейних відносин окремими кодек-
сами. 22 жовтня 1918 року було прийнято Кодекс зако-
нів про акти громадянського стану, шлюбне, сімейне і 
опікунське право РСФРР. У післявоєнний час окремі 
кодекси, правда з різними назвами, були прийняті у 
більшості держав "соціалістичного табору", де до цього 
часу сімейні відносини регулювались виключно цивіль-
ними кодексами. У вказаному документі поняття "інте-
рес" зустрічається – в ст. 153, яка встановлює, що ба-
тьківські права повинні здійснюватись виключно в інте-
ресах дитини [10]. Зустрічається і згадування про інте-
реси матері та дитини, які забезпечуються організацією 
широкої мережі пологових будинків, дитячих садків, 
шкіл-інтернатів [8, с. 177]. 

Наступним був "Кодекс законів про сім'ю, опіку, шлюб 
та акти громадянського стану" 1926 року, який вміщував 
5 відділів [11]. У цьому документі було проголошено 
пріоритет інтересів дитини: здійснення батьківських прав 
виключно в інтересах дитини, усиновлення неповнолітніх 
допускалось лише в інтересах дитини. Істотні зміни були 
внесені до Кодекс на підставі Постанови ЦВК і РНК 
СРСР від 27 червня 1936 року "Про заборону абортів, 
збільшення матеріальної допомоги породіллям, встано-
влення державної допомоги багатосімейним, розширен-
ня сітки пологових будинків, дитячих ясель і дитячих сад-
ків, посилення кримінального покарання за несплату 
аліментів і про деякі зімни до законодавства про розлу-
чення", де вже із назви випливає зорієнтованість цього 
документу на врахування приватних інтересів – в першу 
чергу –дитини та матері [12, с. 26].  

Проте наступний документ – Указ Президії Верхов-
ної Ради СРСР від 8 липня 1944 року "Про збільшення 
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державної допомоги вагітним жінкам, багатодітним та 
одиноким матерям, посилення охорони материнства і 
дитинства, про встановлення почесного звання "мати-
героїня" і встановлення ордену "Материнська слава і 
медалі "Медаль материнства" дещо знехтував інтере-
сами дитини, відбираючи у матері право на звернення 
до суду з позовом про встановлення батьківства та стя-
гнення аліментів на дитину, від особи, з якої вона не 
перебувала у зареєстрованому шлюбі.  

З плином часу знову виникла потреба змінити окре-
мі норми сімейного законодавства. Це було зроблено в 
Основах законодавства СРСР та союзних республік про 
шлюб та сім'ю, які були затверджені Верховною Радою 
СРСР 1968 року. Прийняття основ законодавства про 
шлюб та сім'ю зумовило прийняття нових республікан-
ських кодексів. Зокрема, Кодекс про шлюб та сім'ю 
Української РСР був прийнятий 29 червня 1969 року та 
набув чинності 1 січня 1970 року. Цей документ ширше 
ніж раніше охоплював інтереси учасників сімейних від-
носин, особливо дітей. Так, в розділі ІІІ вказаного акту 
закріплювалось право стягнення аліментів у твердій 
грошовій сумі, право дитини висловлювати свою думку 
при вирішенні ряду питань, визначено коло осіб, які не 
могли бути усиновлювачами. Законодавець вже оперу-
вав поняттями "інтереси дитини" та "інтереси сім'ї", проте 
зміст поняття "інтерес" при цьому не розкривався. 

Чинне національне сімейне законодавство відкри-
ває Конституція України. Безпосередньо сімейним від-
носинам у ній присвячено 3 статті: ст. 32 "Ніхто не може 
зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, 
крім випадків, передбачених Конституцією", ст. 51 
"Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Ко-
жен із подружжя має рівні права та обов'язки у шлюбі та 
сім'ї, батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повно-
ліття, повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх 
непрацездатних батьків, сім'я, дитинство, материнство і 
батьківство охороняються державою" та ст. 52 "Діти – 
рівні у своїх правах незалежно від походження, а також 
від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним, будь-яке 
насильство над дитиною та її експлуатація пересліду-
ються за законом, утримання та виховання дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, поклада-
ється на державу" [1]. 

Звертає на себе увагу і міжнародно-правове регу-
лювання сімейних відносин, в контексті інтересів учас-
ників цих відносин. Зокрема, Конвенція про права дити-
ни, Схвалена на 44 – й сесії Генеральної Асамблеї 
ООН 20 листопада 1989 року, яка набула чинності для 
України 27 вересня 1991 року, Європейська конвенція 
про здійснення прав дітей, укладена 25 січня 1996 року 
– набула чинності для України 1 квітня 2007 року, Кон-
венція про стягнення аліментів за кордоном, укладена 
20 червня 1956 року, набула чинності для України 19 
жовтня 2006 року, Європейська конвенція про правовий 
статус дітей, народжених поза шлюбом, Європейська 
конвенція про визнання та виконанння рішень стосовно 
опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми. 
Усі ці документи закріплюють правовий статус дитини, 
виходячи з її інтересів. У всіх документах зустрічається 
словосполучення "інтереси дитини", "найкращі інтереси 
дитини". Вказані міжнародно-правові акти визначили 
основний орієнтир при вирішенні питання врахування 
інтересів учасників сімейних правовідносин у чинному 
СК України, де термін "інтерес" зустрічається досить 
часто (ст. 7, 19, 54, 74, 148, 207 СК України). 

 Проте не зважаючи на такий факт, на сьогодні по-
няття інтересу ні на законодавчому рівні, ні у доктрині 
свого закріплення немає. Невизначеність цього поняття 
на законодавчому рівні є підставою для різного його 

тлумачення громадянами, державними органами та їх 
посадовими особами. Визначаючи у ст. 4 Цивільно-
процесуального кодексу України (надалі – ЦПК України) 
право на звернення до суду осіб за захистом порушено-
го або оспорюваного права або охоронюваного законом 
інтересу – законодавець не задає рамки тлумачення 
цього поняття. Це, у свою чергу, є суттєвою перешко-
дою для реалізації одного з основоположних прав гро-
мадян – на звернення особи до суду. 

У світлі цієї проблеми привертає до себе увагу Рі-
шення Конституційного Суду України від 1 грудня 
2004 року щодо офіційного тлумачення поняття "охоро-
нюваний законом інтерес" [4]. У цьому документі Кон-
ституційним Судом було вирішено, що інтерес треба 
розуміти як прагнення до користування конкретним ма-
теріальним та/або нематеріальним благом, як зумовле-
ний загальним змістом об'єктивного і прямо не опосе-
редкований у суб'єктивному праві простий легітимний 
дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та 
інших засобів правової охорони з метою задоволення 
індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать 
Конституції і законам України, суспільним інтересам, 
справедливості, добросовісності, розумності та іншим 
загальноправовим засадам. Таке визначення є дуже 
загальним і знову таки не дає відповіді на усі питання. І 
суб'єктивне право, і інтерес є дозволами. Але перше є 
особливим дозволом, який відображається у відомій 
формулі "Дозволено все, що передбачено у законі", а 
друге – простим дозволом, до якого застосовується 
інше не менш відоме правило "Дозволено все, що не 
заборонено законом". Інтерес, навіть перебуваючи під 
охороною закону чи права, на відміну від суб'єктивного 
права, не має такої правової можливості, оскільки не 
забезпечується юридичним обов'язком іншої сторони.  

З однієї сторони, завдяки цьому рішенню пролунала 
хоча б одна офіційна думка з приводу того, що потрібно 
розуміти під інтересом, але з другої сторони постає 
питання про правову природу та юридичну силу актів 
Конституційного Суду України. Слід погодитись з Шапо-
валом В. М. в тому, що рішення і висновки Конституцій-
ного Суду не можуть мати характеру нормативно-
правових актів, які здатні активно регулювати суспільні 
відносини. Адже конституційно і законодавчо визначена 
компетенція цього органу не передбачає нормотворчо-
сті, крім тої, що пов'язана з організацією його внутрі-
шньої роботи [13, с. 113]. Акти тлумачення Конституцій-
ного Суду України не можуть розглядатися як самостій-
ні джерела права. Вони є інтерпретаційними актами, що 
мають допоміжний характер і можуть бути застосовані 
лише у зв'язку із застосуванням відповідної норми. 

На нашу думку інтерес в сімейному праві можна ви-
значати через загальноправове розуміння інтересу, 
тобто як прагнення суб'єкта до задоволення своїх по-
треб, конкретне благо, досягнення якого прагне упов-
новажений суб'єкт права, на яке спрямована його воля. 
Проте обов'язково при цьому враховувати галузеві осо-
бливості сімейного права, а саме: специфіку сімейних 
відносин, особливості їх правового регулювання, різно-
маніття та властивості інтересів у цій сфері.  

Отже, інтерес у сімейному праві являє собою – прос-
тий юридичний дозвіл, спрямований на досягнення конк-
ретного блага та забезпечення потреб його носія, який 
хоча і не віднайшов прямого вираження та закріплення в 
правах і обов'язках суб'єктів сімейних правовідносин, але 
витікає із загального змісту сімейного законодавства і за 
певних обставинах охороняється державою. 

Кожна держава закріплює за своїми громадянами 
певні права та обов'язки та намагається створити найс-
приятливіші умови для їх реалізації. Права та законні 
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інтереси людини, інших учасників сімейних відносин, 
забезпечують кожному можливість бути самостійним 
суб'єктом суспільного життя. Держава зобов'язана за-
безпечити реалізацію та захист суб'єктивних прав і охо-
ронюваних законом інтересів. Стосовно громадянина 
Конституція України визнає право кожного захищати 
свої права і свободи, права і свободи інших людей від 
посягань, у тому числі посягань від представників вла-
ди або посадових осіб (ст. 55 Конституції України). Чин-
не сімейне законодавство відображає принцип, прого-
лошений Конституцією України, закріплюючи у ч. 10 ст. 
7 СК України право кожного учасника сімейних відносин 
на судовий захист. Як бачимо одним із найголовніших 
завдань держави є захист прав та законних інтересів 
громадян в різних сферах суспільного життя. 

Але ведучи мову про захист прав та законних інтере-
сів громадян потрібно враховувати особливості, прита-
манні правовій категорії інтересу. Адже хоч інтерес та 
суб'єктивне право є схожими, близькими поняттями, во-
ни все ж не тотожні. Справедливо зазначає І. В. Венедік-
това, коли говорить, що обсяг захисту, який надається 
суб'єктивним правам та охоронюваним законом інтере-
сам у приватному праві є різним. Держава не в змозі вті-
лити усі можливі необхідності, усвідомлені суб'єктом пра-
ва як інтереси, в якості правових приписів. Таким чином, 
загальні гарантії охоронюваних законом інтересів є значно 
слабшими, ніж гарантії суб'єктивних прав, тому юридичні 
гарантії інтересів не спрямовані на їх забезпечення, а ли-
ше не перешкоджають їх здійсненню [5, с. 191]. 

Висновки. На сьогодні проблема судового захисту 
охоронюваних законом інтересів залишається відкри-
тою. У теорії права ведеться гостра полеміка про по-
няття охоронюваного законом інтересу, про умови та 

способи його захисту. Немає чіткої позиції з цих питань 
і в судовій практиці. Успішне вирішення цієї проблеми 
ускладнюється і тим, що в законі не розкривається по-
няття охоронюваного законом інтересу, не вказується, 
за яких підстав, якими засобами і якими способами 
здійснюється його захист. 

Запропоноване у даній науковій статті авторське ви-
значення поняття "інтерес" сприятиме створенню умов 
для реалізації та ефективного захисту суб'єктивного 
сімейного інтересу, а також полегшить у подальшому 
наукові пошуки в цій сфері. 
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В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РЕСПУПЛІЦІ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА 60-Х – ПЕРША ПОЛОВИНА 80-Х РР. ХХ СТ.) 
 

В статті розглядаються особливості нормативно-правового регулювання захисту авторського права в Україн-
ській Радянській Соціалістичній Республіці (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.). 

Ключові слова: нормативне регулювання, права авторів, об'єкти авторського права. 
 

Постановка проблеми. Дослідження питань, пов'я-
заних із становленням та розвитком інституту авторсь-
кого права у національній правовій системі неможливе 
без дослідження системи захисту авторського права.   

Кожен правовий інститут, у тому числі й інститут ав-
торського права, включає багато елементів. Одним із 
таких елементів є захист цього права. Саме завдяки 
юридичному захисту реалізується правова діяльність 
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держави, яку можна розглядати як різновид соціальної 
діяльності [1, с.33]. Завданням правового захисту є не 
тільки власне захист, а і відновлення порушеного або 
невизнаного права, створення умов для запобігання по-
рушення з боку інших суб'єктів правових відносин. За-
значена функція захисту поширюється і на авторське 
право. Правовий інститут захисту права реалізується 
через діяльність певних державних органів, які ще нази-
вають правоохоронними [2, с.7] або посадових осіб. Така 
реалізація має системний і чіткий характер, який виража-
ється у тому, що вищевказані суб'єкти захисту права здій-
снюють свою правозахисну діяльність виключно в рамках 
права та законів, що і є гарантією реалізації права. 

Все вищевикладене у повній мірі відноситься і до ав-
торського права, як складової частини правової системи. 

Згідно частини 1 статті 54 Конституції України, гро-
мадянам гарантується свобода літературної, худож-
ньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуа-
льної власності, їхніх авторських прав, моральних і ма-
теріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними 
видами інтелектуальної діяльності [3, с.23]. Отже, як 
бачимо, Основний Закон закріплює досить широкі гара-
нтії захисту прав авторів.  

У той же час не можна стверджувати, що інститут за-
хисту авторського права не був відомий вітчизняному за-
конодавству минулих років.  Такий правовий інститут, як 
інститут захисту права інтелектуальної власності має до-
сить довгу історію свого розвитку. Цілком зрозуміло, що 
дослідження такої історії має не тільки теоретичне зна-
чення, у доктринальному розумінні, а й практичне значен-
ня. Оскільки  дослідження системи права минулих років, 
правозастосовної практики певного періоду, дозволить 
виявити слабкі сторони тодішньої нормативної бази, чи, 
навпаки, знайти прогресивне, що з успіхом може бути 
адаптоване вже у сучасному законодавстві країни. 

Враховуючи те, що інститут захисту прав авторів 
(творців) періоду другої половини 60-х – першої поло-
вини 80- х рр. ХХ ст. є доволі значним періодом часу у 
житті нашої країни, на який припало багато замін сус-
пільно – політичного характеру, а також те, що певні 
норми, які були запровадженні тоді були адаптовані 
вже у законодавстві України новітнього періоду, вка-
заний період представляє значний інтерес з історико – 
правової точки зору. 

Ступінь наукової розробки проблеми. На сього-
днішній день дослідження історії розвитку інституту 
авторського права носить актуальний характер. Поруч 
із тим не можна сказати, що процедура захисту авто-
рського права є повною мірою дослідженою у історико-
правовій площині. Окремі питання історії захисту авто-
рського права були висвітлені у працях таких науковців: 
Бєлова В. В., Бромберга Г. В., Богуславського М. М., 
Кохановської О. В., Підопригори О.А., Святоцького О.Д., 
Сєргєєва Ю. К., Штефан О. О. та ін.   

У той же час, у профільних наукових працях мало бу-
ло приділено уваги саме дослідженню періоду другої 
половини 60-х – першої половини 80- х рр. ХХ ст., що 
свідчить про недостатній теоретичний рівень розробки 
історико-правових аспектів інституту авторського права. 
Також, у наукових працях минулих років сама процедура 
захисту прав суб'єктів авторського права була дослідже-
на поверхнево. Варто зазначити, що на сьогоднішній 
день відсутнє комплексне історико-правове дослідження 
присвячене інституту захисту авторського права означе-
ного періоду. Хоча актуальність у такому дослідженні є.   

Період другої половини 60-х – першої половини  
80-х рр. ХХ ст. не можна назвати дослідженим у повній 
мірі. Між іншим, саме цей період представляє досить 
значний інтерес для наукового пізнання. Це пов'язано із 

тим, що означений період, починаючи із другої полови-
ни 60-х рр. минулого століття, характеризується онов-
ленням системи законодавства, включаючи і інститут 
авторського права. Крім того, значна частина змін в 
законодавстві того часу знайшла своє місце у сучасній 
вітчизняній правовій системі. 

Все це і зумовило вибір тематики цієї роботи та ви-
значило актуальність основних напрямів дослідження.  

Мета дослідження: дослідити, а саме виявити та 
охарактеризувати особливості нормативно-правового 
регулювання захисту авторського права в Українській 
Радянській Соціалістичній Республіці (далі – УРСР) (дру-
га половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.); роз-
глянути особливості самої процедури захисту прав авто-
рів досліджуваного періоду; окреслити коло нових об'єк-
тів авторського права, що знайшли своє закріплення у 
законодавстві УРСР вказаного періоду та не були відомі 
законодавству минулих часів. Означити основні пріори-
тети інституту захисту авторського права періоду другої 
половини 60-х – першої половини 80- х рр. ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
нами вже було вище вказано, період другої половини 
60-х років ХХ ст. означився значними змінами у законо-
давстві колишнього СРСР, до складу якого входила і 
Українська РСР. Такі зміни були обумовлені у першу 
чергу політичними та соціальними явищами, що відбу-
лися у радянському суспільстві. Також, означений пері-
од характеризується значним розвитком наукової і тех-
нічної думки та широким запровадженням результатів  
наукової діяльності у суспільне життя. Цілком зрозумі-
ло, що подібні зміни у житті суспільства і держави  ви-
магали і нової  правовій регламентації суспільних від-
носин. І такі правові зміни відбулися.  

У 1961 р. була прийнята нова редакція Основ зако-
нодавства СРСР, які, згідно Договору про створення 
СРСР від 30 грудня 1922 року, були базовим норматив-
ним документом, для союзних республік, при прийнятті 
ними законів та інших нормативно-правових актів рес-
публіканського значення. 

Нової регламентації зазнало і цивільне та цивільно-
процесуальне законодавство.  

Цілком зрозуміло, що відповідних змін зазнав і ін-
ститут авторського права, як складова частина цивіль-
ного законодавства. Такі зміни відбулися завдяки при-
йняттю нового Цивільного кодексу УРСР (надалі – ЦК 
УРСР 1963р.). 

Законом Української РСР "Про затвердження Циві-
льного кодексу Української РСР" від 18 липня 1963 року 
було затверджено новий ЦК УРСР (у  дію цей кодекс 
було введено з 1 січня 1964 року).  

 Характеризуючи  новий ЦК УРСР 1963 р., варто за-
значити, що у цьому базовому цивільному законі знай-
шли своє втілення останні досягнення тодішньої юри-
дичної науки, судової практики, діяльності державного 
нотаріату та органів прокуратури [4, с.3]. Також, у нор-
мах прийнятого нового цивільного закону знайшли своє 
відображення основні політико-правові принципи тоді-
шнього радянського устрою.  

Значних змін, порівняно із Цивільним кодексом 
УСРР 1923 р., зазнав і інститут авторського права. 

Аналіз положень ЦК УРСР 1963 р. дозволяє дійти 
важливого висновку – законодавець значним чином 
змінив процедуру правової охорони прав авторів. Звер-
немось до нормативного акту. 

Відповідно до ч.1 ст. 472 ЦК УРСР 1963 р. авторське 
право поширювалося на твори науки, літератури або 
мистецтва незалежно від форми призначення і цінності 
твору, а також від способу відтворення. Частиною 3 ви-
щевказаної статті було розширено коло об'єктів авторсь-
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кого права. Так, до таких об'єктів закон відніс кінофільми, 
радіопередачі і телевізійні передачі, а також всі технічно 
можливі види технічної фіксації запису творів, що не бу-
ло передбачено у законодавстві минулих років. 

Можна стверджувати, що ЦК УРСР 1963 р. значно 
розширив коло об'єктів авторської охорони, включивши 
можливість використання в авторський діяльності досяг-
нень науки та техніки, що, безумовно, було прогресивним 
кроком. Варто зазначити, що даний принцип знайшов своє 
закріплення і в законодавстві вже незалежної України. 

У статті 475 ЦК УРСР 1963 р. зайшов своє закріп-
лення основний перелік прав авторів, до яких закон 
відніс: 1) право на опублікування і розповсюдження 
творів під своїм ім'ям всіма дозволеними способами; 
2) на недоторканість твору; 3) на одержання винагоро-
ди за використання іншими особами, крім випадків, за-
значених у законі. 

 Статтею 476 ЦК УРСР 1963 р. окремо було закріп-
лено недоторканість творів і імені автора при його житі. 
Зокрема, закон встановлював, що при виданні, публіч-
ному виконанні або іншому використанні твору заборо-
няється без згоди автора вносити будь-які зміни, як в 
самий твір, так і в його назву і позначення імені автора. 
Відповідно до частини другої зазначеної статті, заборо-
няється без згоди автора супроводжувати твір при його 
виданні ілюстраціями, передмовами, післямовами, ко-
ментарями, будь-якими поясненнями. 

Отже, як свідчить все вищевикладене, Цивільний 
кодекс УРСР 1963 року значно розширів охорону прав 
авторів – фізичних осіб. 

Також ЦК 1963 р. встановив правову охорону на  
об'єкти авторського права на території тодішнього 
СРСР, незалежно від місця проживання автора. У час-
тині 1 ст. 474 ЦК УРСР 1963 р. було закріплено правило 
про те, що авторське право на твір, випущений в світ на 
території СРСР або не випущений в світ, але який зна-
ходиться на території СРСР у будь-якій об'єктивній фо-
рмі, визнається за автором і його спадкоємцями неза-
лежно від громадянства. Правилами частини другої цієї 
статті визначено, що авторське право визнається також 
за громадянами Української РСР і інших союзних рес-
публік, твори яких вперше випущено в світ або знахо-
дяться в будь-якій об'єктивній формі на території інозе-
мних держав, а так само за їх спадкоємцями. 

ЦК УРСР 1963 р. встановлював правову охорону на 
твори, випущені під псевдонімом (ст. 477 ЦК УРСР 
1963 р.), а також закріплював охорону авторського права 
після смерті автора (ст. 478 ЦК УРСР 1963 р.). До речі, 
строк охорони авторського права було суттєво змінено, 
порівняно із законодавством минулих років. Так, зокре-
ма, згідно ст. 493 ЦК УРСР 1963р. авторське право на-
лежало авторові довічно, також встановлювалась мож-
ливість спадкування об'єктів авторського права (ст.494 
УРСР 1963 р.). Цивільний закон встановлював строк дії 
авторського права і на колективні твори. Такий строк був 
довічним і авторське право переходило до спадкоємців, 
у разі прийняття відповідної спадщини (ст. 495 УРСР 
1963 р.). Все вищенаведене говорить про певний пози-
тивізм тодішнього законодавства, порівняно із законода-
вчими приписами минулого, які значно звужували прива-
тні права авторів, у тому числі і строк дії їх прав. 

Цивільне законодавство другої половини 60-х років 
ХХ ст. встановлювало правову охорону на об'єкти ав-
торського права не тільки для фізичних осіб, як авторів, 
а і для юридичних осіб, як суб'єктів авторського права. 
Тут варто зазначити, що у вказаний період саме уста-
нови, організації, як юридичні особи мали пріоритет у 
праві власності на об'єкти авторського права. Це пов'я-
зано із тим, що законодавство того часу значним чином 

обмежувало право приватної власності, у тому числі і 
на об'єкти авторського права. Крім того, у той час могли 
існувати тільки юридичні особи, засновані на державній 
формі власності, а також юридичні особи, засновані на 
колективній власності (колгоспи, кооперативи та ін.). 

Так, зокрема, статтею 480 ЦК УРСР 1963 р., за юри-
дичними особами авторське право визнавалось у випа-
дках і межах, встановлених законодавством Союзу РСР 
і Української РСР. Низкою статей цього Кодексу конкре-
тизувалось авторське право юридичних осіб: у ст. 482 
ЦК УРСР 1963 р. закріплювалось авторське право ор-
ганізацій на періодичні видання, частиною 1 ст. 483 
ЦК УРСР 1963 р. закріплювалось авторське право під-
приємств, що здійснили зйомку, на кінофільми або те-
левізійні фільми (об'єкти авторського права). 

Резюмуючи все вищевикладене, можна сказати, що 
цивільне законодавство, як базове законодавство у 
сфері авторського права, означеного періоду, встанов-
лювало досить міцні правові охоронні межі у сфері за-
хисту прав авторів. У той же час, слід зазначити, що 
законом були встановлені випадки, коли об'єкт авто-
рського права міг бути використаний без згоди автора 
та виплати відповідної винагороди. Так, приписами 
статті 489 ЦК УРСР 1963 р. визначалось, що це допус-
кається без згоди автора і без оплати авторської вина-
городи, але з обов'язковим зазначенням прізвища ав-
тора, твір якого використовується, і джерела запози-
чення, у разі: 1) використання чужого виданого твору 
для створення нового; 2) відтворення в наукових і кри-
тичних працях, учбових і політико-освітніх виданнях; 
3) інформація в періодичній пресі, кіно, по радіо і теле-
баченню про випущені в світ твори літератури, науки і 
мистецтва; 4) відтворення у газетах, кіно по радіо і те-
лебаченню публічно виготовлених промов, доповідей, а 
також випущених у світ творів літератури, науки і мис-
тецтва. Відтворенням вважається також транслювання 
по радіо і телебаченню творів, що публічно виконують-
ся безпосередньо з місць їх виконання.  

Отже, як бачимо, наведена норма обмежувала права 
авторів і надавала можливість без їх згоди використову-
вати результати їх творчої діяльності. Нажаль, законо-
давство не тільки дозволяло використовувати результа-
ти творчої діяльності без згоди автора, а і не зобов'язу-
вала виплачувати автору винагороду за подібне викори-
стання, що не можна назвати позитивним моментом. 

Таким чином можливо дійти важливого висновку, що 
авторське законодавство вказаного періоду обмежува-
ло економічні права авторів. 

Згодом основні положення щодо матеріально-
правового захисту авторських прав були запозичені у 
цивільне законодавство другої половини 70-х та  
80-х років минулого століття. Хоча певні зміни авторсь-
ке право зазнало у зв'язку із прийняттям оновленої ре-
дакції Основ законодавства СРСР 1973р. 

Кардинальні зміни у сфері захисту авторського пра-
ва відбулися лише з прийняттям Закону України "Про 
авторське право і суміжні права" від 23 грудня 
1993 року № 3792-ХІІ, а згодом і нового Цивільного ко-
дексу України, який набув чинності з 1 січня 2004 року. 
Зазначені нормативно-правові акти підвищили рівень 
охорони авторських прав та надали пріоритет авторові, 
було підвищено рівень захисту економічних прав творців, 
як матеріальної основи творчої діяльності, чого не було у 
відповідному законодавстві досліджуваного періоду. 

Серед найважливіших засобів захисту порушеного 
авторського права, окрім матеріально-правових, за-
ймають і процесуальні. 

Одночасно із Цивільним кодексом УРСР 1963 р. бу-
ло прийнято і новий Цивільно-процесуальний кодекс 
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УРСР 1963р., який був затверджений Законом Україн-
ської Радянської Соціалістичної Республіки "Про за-
твердження Цивільного процесуального кодексу УРСР" 
від 18 липня 1963 року [5] (надалі – ЦПК УРСР 1963 р.). 

Вказаним нормативним актом встановлювався по-
рядок здійснення цивільного судочинства. Так, у ч. 1 
ст. 1 ЦПК УРСР 1963 р. було визначено, що у порядку 
цивільного судочинства розглядаються спори з цивіль-
них, сімейних, трудових та колгоспних правовідносин, 
справ, що виникають з адміністративно-правових відно-
син. Правилами ч. 1 ст. 4 ЦПК УРСР 1963 р. визначено, 
що кожна заінтересована особа вправі в порядку, вста-
новленому законом, звернутися до суду за захистом 
порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного 
законом інтересу. 

Все вищевикладене свідчить про те, що процесуаль-
не законодавство дозволяло кожному автору, у разі по-
рушення його права, звернутися до суду із захистом та-
кого права. Виходячи із матеріально – правового складу 
такий спір відносився до категорії цивільних справ. 

ЦПК УРСР 1963 р. не встановлював особливого по-
рядку розгляду справ, пов'язаних із захистом поруше-
ного авторського права. Регламентація порядку захисту 
цивільних прав авторів знайшла своє закріплення у 
матеріальному праві. Так, згідно ст. 497 ЦК УРСР 
1963 р. у разі порушення авторського права, автор або 
його спадкоємці мали право вимагати усунення такого 
порушення, шляхом заборони випуску твору, внесення 
відповідних виправлень у публікацію. Автор чи його 
правонаступники мали право звернутися до суду із від-
повідним позовом. Цікавим є те, що згідно частини дру-
гої вказаної статті, у разі, якщо рішенням суду на пору-
шника авторського права було покладене зобов'язання 
виконати певні дії на користь суб'єкта авторського права, 
а він їх не виконав, то суд накладав на нього штраф, 
який, до речі, стягувався на користь держави, а не авто-
ра. Також, автор мав право стягнути з порушника завда-
ну порушенням належного йому права шкоду та завдані 
збитки (ст. 203 ЦК УРСР 1963 р. та ч. 3 ст. 497 ЦК УРСР 
1963 р.). Слід зазначити, що процесуальне законодавст-
во того часу надавало певну процесуальну перевагу ав-
торові, права якого порушені. Подібна перевага полягала 
у тому, що закон надав право автору вибору суду для 
звернення з відповідним позовом. По суті процесуальний 
закон закріплював альтернативну підсудність у справах, 
пов'язаних із захистом авторського права. Згодом вказа-
ний процесуальний пріоритет знайшов своє закріплення і 
в українському праві сучасного періоду.  

Так, за загальними правилами цивільного судочинст-
ва того часу позов пред'являвся в суд за місцем прожи-
вання чи знаходження відповідача (ст. 125 ЦПК УРСР 
1963 р.), але відповідно до ч. 1 ст. 126 ЦПК УРСР 1963 р. 
позови, що випливають із авторського права на відкрит-
тя, винахід, корисну модель, промисловий зразок та ра-
ціоналізаторську пропозицію, можуть подаватися також 
за місцем проживання позивача. Таким чином, законо-
давство у сфері цивільного судочинства значно розши-
ряло можливості судового захисту прав авторів. 

Іншим моментом у цьому плані було те, що законо-
давство досліджуваного періоду передбачало звільнення 
автора від сплати державного мита при пред'явленні 
відповідного позову. Так, згідно положень ст. 63 ЦПК 
УРСР 1963 року, судові витрати складаються з держав-
ного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи. Час-
тиною третьою вище вказаної статті закріплено, що роз-
мір державного мита та звільнення від його сплати вста-
новлюється законодавством України про державне мито. 
Відповідно до цього законодавства, автор, у разі подачі 

позову до суду про захист порушеного авторського пра-
ва, звільнявся від сплати даного мита. 

Цивільне законодавство встановлювало загальний 
термін позовної давності для справ, пов'язаних із авто-
рським правом. Зокрема, це виплаває із змісту статті 73 
ЦК УРСР 1963 р., яка має назву "Скорочені строки по-
зовної давності" та надається перелік позовів для яких 
встановлені такі скорочені строки позовної давності. 
Зазначений перелік носив вичерпний характер. 

Скорочені строки позовної давності для позовів, що 
випливають із авторських відносин, не закріплені у ви-
щезазначеній статті. Таким чином, можливо дійти ви-
сновку, що законодавство досліджуваного періоду 
встановлювало загальну позовну давність у три роки 
для захисту порушеного авторського права (ст. 71 ЦК 
УРСР 1963 р.). 

Частиною 3 статті 475 ЦК УРСР 1963 року було пе-
редбачено право автора на одержання винагороди за 
використання його твору іншими особами. У разі пору-
шення це право могло бути захищено у суді в порядку 
цивільного судочинства. 

У той же час, законодавство другої половини  
60-х років передбачало можливість стягнення авторсь-
кої винагороди у безспірному порядку.     

Постановою Ради Міністрів Української РСР від 
31 серпня 1964 р. № 941 було затверджено Положення 
про державний нотаріат Української РСР та Перелік 
документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні 
виконавчі написи на стягнення грошей і майна (надалі – 
Положення). У Положенні було закріплено право дер-
жавних нотаріусів на вчинення виконавчих написів на 
підставі безспірних документів. У статті 59 Положення 
закріплювалося, що для стягнення грошей чи витребу-
вання від боржника майна державні нотаріальні конто-
ри вчиняють виконавчі написи на документах, що вста-
новлюють заборгованість. Перелік таких документів 
додавався до Положення. Відповідно до зазначеного 
переліку державні нотаріуси вчиняли виконавчі написи 
у тому числі й на підставі заборгованості, що випливає 
з відносин, пов'язаних із авторським правом. 

У пункті 8 вищеозначеного Положення було перед-
бачено можливість стягнення документально підтвер-
дженої заборгованості, що випливає із авторського 
права через органи державного нотаріату. До таких 
документів відносились авторські договори, фінансово-
розрахункові документи, що підтверджували наявність 
фінансового боргу по сплаті авторської винагороди. 

Згодом Постановою Ради Міністрів УРСР від 12 жо-
втня 1976 р. № 483 було затверджено новий перелік 
документів, за яким стягнення заборгованості прово-
диться у безспірному порядку на підставі виконавчих 
написів державних нотаріусів. До вказаного правового 
документу, також неодноразово вносились зміни. 

Можливість захисту у безспірному (позасудовому) 
порядку економічних прав авторів було цілком прогре-
сивним кроком. Необхідно зазначити, що така правова 
можливість була трансформована у законодавство вже 
незалежної України.  

Висновки. Підсумовуючи все вищевикладене, хоті-
лось би зазначити, що законодавство УРСР другої по-
ловини 60-х – 80-х років ХХ століття значною мірою 
захищало права авторів. Також, законодавство значно 
розширило коло об'єктів авторського права, що підпа-
дали під дії його захисту. Було закладено принцип за-
хисту об'єктів авторського права, що створені за допо-
могою технічних засобів. 

Між тим, перевага у такому захисті надавалась 
установам та організаціям, особливо у сфері захисту 
економічних прав. Держава та її органи займали домі-
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нуюче положення серед суб'єктів авторського права 
досліджуваного періоду. Пріоритет у авторському праві 
надавався захисту публічних інтересів, а не приватних.   

 У той же час, не можна не відзначити і певні прогре-
сивні тенденції у сфері захисту авторського права, це, 
зокрема, наявність альтернативної підсудності, звіль-
нення від сплати державного мита при поданні позовів 
про захист порушеного авторського права, закріплення у 
законодавстві загального а не скороченого строку позов-
ної давності. Також, цивільним законодавством даного 
періоду змінено строк дії авторського права – довічний 
термін. У нормах матеріального права було закріплено 
певний порядок процедури захисту авторського права, 
встановлена економічна відповідальність.  

Іншим позитивним моментом стала закріплена на 
рівні закону можливість захисту порушеного авторсько-
го права у безспірному порядку органами державного 
нотаріату, що було потім втілено і у законодавстві не-
залежної України. 

Ми впевнені, що подальше дослідження питань по-
в'язаних із інститутом захисту авторського права до-

зволить виявити певні правові прогресивні тенденції, які 
можуть бути запровадженні і у чинне законодавство 
держави. Також, подібне дослідження має і суто науко-
ве значення, оскільки дозволить збагатити загальну 
картину наукового пізнання про становлення інституту 
авторського права у вітчизняному законодавстві. 
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СПАДКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ:  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА    

                        
Дана стаття присвячена формулюванню теоретичних основ інституту спадкування з іноземним елементом, 

проведена класифікація, сформульовано понятійний апарат, джерела міжнародного спадкового права. Проведений 
порівняльний аналіз особливостей спадкування в Україні та у різних штатах США та регламентацію процедури 
спадкування. 

Ключові слова: спадкування, іноземний елемент, змішане спадкування, консул, спадкування у США.    
 
Питанню спадкування в України присвячено значна 

кількість робіт [1], [2], [3], [4], але спеціальних наукових 
досліджень, присвячених спадкуванню з іноземним 
елементом (міжнародному спадкуванню) в нотаріаль-
ному порядку, зокрема, й у консульських установах та 
дипломатичних представництвах в Україні бракує. На-
ближено цій проблематиці посвячено лише дві дисер-
таційні роботи Гріненко О.О. [5] та Кравченко Н.П.[6].  

Питанням міжнародного спадкового права присвя-
тили свої роботи такі вчені як: Довгерт А.С. [7, С.280-
290], Кисіль В.І. [8, С.280-282], Галущенко Г.В. [9], Кар-
маза О.О. [10].   

Заслуговують на увагу праці з спадкового права та-
ких російських вчених як Гущина В.В., Дмитрієва Ю.А. 
[11], Панічкіна В.Б., Боровик О.Ю. [12] та ін. Питанням 
міжнародного спадкування присвячувалися цілі розділи 

у підручниках таких російських вчених як: Богуславсь-
кий М.М. [13], Скаридов О.С. [14], Нешатаєва Т.М. [15], 
Медведєв І.Г. [16] та ін. 

Для того щоб розібратися у сутності міжнародного 
спадкування та сформулювати його дефініцію, необхід-
но проаналізувати інститут спадкування за українськи-
ми джерелами. 

Насамперед, слід зазначити, що безспірною перева-
гою чинного ЦК порівняно із ЦК 1963року є закріплення 
у ст.1216 ЦК визначення поняття спадкування як пере-
ходу прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, 
яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоєм-
ців). Але таке законодавче визначення не розкриває 
усієї сутності спадкування, тому вчені у своїх роботах 
аналізуючи дану норму ЦК, висловлюють своє бачення 
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на поняття "спадкування", яке закріплено у цьому нор-
мативно-правовому акті.  

Так, вчені даючи науково-практичний коментар 
ст. 1216 ЦК вказують на те, що варто, уточнити, вихо-
дячи із змісту ч. 2 ст.1222, ч.2 ст. 2 ЦК України, що до 
кола спадкоємців за заповітом можуть включатися не 
лише особи фізичні та юридичні, а й інші учасники циві-
льних відносин. А також те, що дане визначення дозво-
ляє чітко окреслити предмет правового регулювання 
підгалузі спадкового права відносинами правонаступ-
ництва спадкоємців щодо прав та обов'язків спадкода-
вця. Проте терміни "спадкове право" та "право спадку-
вання" не є тотожним за змістом, оскільки спадкове пра-
во не обмежується регулюванням відносин лише за уча-
стю спадкоємців, а й поширює свою дію на інші право-
відносини, що складаються із участю третіх осіб, причет-
них до спадкування: відказоодержувача, виконавця за-
повіту, нотаріуса, територіальної громади як правонасту-
пниці щодо відумерлого майна [17, С. 1021].  

Інші вчені зазначають, що спадкування ̶ це з одного 
боку, процес (процедура) переходу прав та обов'язків 
особи, що померла, до живих. З іншого ̶ це завершення 
такого переходу, тобто процесу успадкування, що закін-
чується свідоцтвом про право на спадщину [18, C.282].    

Так, існує думка, що спадкування, як цілий комплекс 
самостійних, але водночас взаємопов'язаних між собою 
правовідносин: правовідносини, що виникають із факту 
відкриття спадщини; правовідносини, що виникають 
відносно охорони спадкового майна; правовідносини із 
факту прийняття чи відмови від спадщини; правовідно-
сини щодо виконання заповіту тощо [2]. 

Автор позитивно сприймає дане визначення, оскільки 
воно дає поштовх для широкого сприйняття спадкових 
відносин, і дає підґрунтя для подальших досліджень, 
спонукає до теоретичного удосконалення раніше опри-
люднених дефініцій. Проаналізувавши визначення, на-
ведене вище, слід зазначити, що цей вчений розглядає 
спадкування як комплекс самостійних, але водночас вза-
ємопов'язаних між собою правовідносин. Але таке ви-
значення спадкування є дещо спрощеним, оскільки, для 
того щоб спадкові правовідносини мали місце, має бути 
факт відкриття спадщини, а вже після того, можна гово-
рити про охорону спадкового майна, прийняття або від-
мову від спадщини тощо. Тому висловлена позиція щодо 
самостійності складових є дискусійною.  

Позиція інших науковців з цього приводу спирається 
на законодавче визначення наведене у ст. 1216 ЦК і 
зводиться до переходу прав та обов'язків (спадщини) 
від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до ін-
ших осіб (спадкоємців).  

Автору імпонує точка зору російського вченого циві-
ліста Н.Г. Скачкова, який дає функціональне визначен-
ня спадкового права, як об'єктивно існуючого механіз-
му, який включає цілий комплекс прав та обов'язків 
учасників відносин. Вони класифікуються так: 

 правовідносини, які пов'язані із набуттям спадко-
вих прав; 

 правовідносини, які виникають під час здійснен-
ня спадкових прав; 

 правовідносини, які обумовлені процесом управ-
ління спадковим майном [18]. 

Як бачимо спадкування досить складне правове 
явище, тому спадкові правовідносини необхідно роз-
глядати у тісній єдності норм матеріальних і процесуа-
льних галузей права. Як правильно зазначає вчений 
Фурса С.Я. слід брати до уваги, насамперед, те, що не 
тільки норми матеріального права регламентують спад-
кові відносини, але й через особливість нотаріального 
процесу спрямованого на охорону прав суб'єктів нотарі-

альних правовідносин, він безпосередньо впливає на 
процес реалізації спадкових правовідносин. А тому не 
потрібно недооцінювати питання щодо регулювання спад-
кових відносин в Законі України "Про нотаріат" [1, С.3].  

Автор, проаналізувавши наукові праці та закон, ви-
ходячи з власного розуміння, пропонує таке визначення 
спадкування та його самостійних характерних ознак. 
Під спадкуванням слід розуміти правовідносинами, які 
складаються між суб'єктами навколо спадщини. Але 
дані правовідносини слід розглядати як певний меха-
нізм у дії з урахуванням специфіки спадкування зокре-
ма, суб'єктів спадкування, об'єктів спадщини, порядку 
спадкування, тому слід говорити про різні варіанти спа-
дкових правовідносин.  

Так, на думку автора, слід говорити про спрощений 
варіант таких відносини, які можуть мати місце лише 
між спадкоємцями, відказоодержувачами, коли до 
складу спадщини не входять об'єкти нерухомості та 
інше майно, яке підлягає реєстрації тощо, тобто особам 
не потрібно звертатися до нотаріуса чи суду.  

У більш складному варіанті розвитку спадкових від-
носин можуть мати місце відносини, які пов'язані із ви-
никненнями і розвитком нотаріально-процесуальних чи 
цивільних процесуальних правовідносин.  

Найбільш складним автор вважає варіант, коли спа-
дкові правовідносини виникають і розвиваються з іно-
земним елементом (суб'єктами відносин), а також коли 
спадкові права громадян України реалізуються за кор-
доном, наприклад, за місцем знаходження спадщини, 
до якої належить нерухоме майно (об'єкт) чи смерть 
особи за кордоном (юридичний факт), що обумовлює 
участь у таких відносинах не тільки іноземних нотаріу-
сів, але й консулів, а також застосування норм міжна-
родного і іноземного права. 

 У цьому зв'язку заслуговує на увагу думка російсь-
кого вченого, адвоката В.Б. Панічкіна, який аналізуючи 
спадкове право США вказував на те, що російське спа-
дкове право не доводиться навіть порівнювати із аме-
риканським ̶ можливо навіть самим найскладнішим у 
світі, де порівняно із аналогією яка передбачена ст. 6 
Цивільного кодексу Росії мають місце прецеденти спад-
кування дійсно великих та різнорідних станів, зокрема й 
обтяжених іноземним елементом [12, С. 63]. Тобто, да-
ний автор робить також акцент на тому, що спадкуван-
ня, яке обтяжене іноземним елементом є найскладні-
шім, тому фахівцям зокрема, нотаріусам, консулам, 
адвокатам потрібно знати не лише національне законо-
давство, яке регламентує спадкові правовідносини, а й 
іноземне та міжнародне право.    

Досить часто у літературі зустрічається поняття 
"міжнародне спадкування", але вважаємо, що воно є не 
зовсім коректним, оскільки буквально воно означатиме 
"спадкування народами". Тому при формулюванні по-
нятійного апарату доцільно говорити про "спадкування 
з іноземним елементом".  

З урахуванням сутності спадкування та його харак-
терних самостійних ознак вважаю доцільно сформулю-
вати поняття "спадкування з іноземним елементом" 
під яким слід розуміти комплекс правовідносини з іно-
земним елементом, які виникають у разі переходу прав 
та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка помер-
ла (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців) та у ре-
зультаті такого переходу у останніх виникає комплекс 
прав та обов'язків у межах отриманої спадщини, які 
регламентуються як міжнародним, так і національним 
(іноземним) законодавством. 

В Україні питання спадкування регламентуються 
Цивільним кодексом [19], а питання, що пов'язанні із 
міжнародним спадкування додатково регламентуються 
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Законом України "Про міжнародне приватне право" [20]. 
Значною мірою спадкові права реалізуються у нотаріа-
льному порядку, тому  істотне значення для оформлен-
ня права на спадщину має Закон України "Про нотаріат" 
[21] та Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України [22]. Щодо громадян України, які проживали за 
кордоном та померли і після них залишилась спадщина 
у країні перебування, процедура спадкування такого 
майна спадкоємцями підпадає під дію Положення про 
порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних 
представництвах та консульських установах України 
[23], а також законодавства країни перебування за міс-
цем відкриття спадщини, тобто останнього місця про-
живання померлого спадкодавця чи знаходження май-
на, яке входить до об'єктів спадщини. Останнє поло-
ження слід розглядати із урахуванням законодавства 
країни перебування громадянина України.  

Крім того, при спадкуванні слід враховувати умови 
спадкового договору, договору довічного утримання (до-
гляду), оскільки дані договори пов'язанні із спадкуван-
ням. Тобто може мати місце змішане спадкування, коли 
частина майна може бути заповідана або спадкуватися 
за законом, а інша перейде до набувача за вказаними 
договорами. Але нотаріуси та консули мають обов'язково 
при оформлені права на спадщину перевіряти наявність 
таких договорів та їх дійсність, чи вони не змінені та не 
скасовані тощо. Автор же відносить ці елементи до са-
мостійних умов регламентування прав на майно спадко-
давця через те, що вони випливають не з умов законо-
давства або міжнародних договорів, а пов'язані з волею 
власника майна – заповідача (відчужувача). 

Але слід зазначити, що національне законодавство 
багатьох країн має істотні відмінності як за змістом 
умов спадкування, так і за територією, на яку воно по-
ширює свою дію.  

З метою розкриття даного положення звернемося 
до аналізу правової системи США. Так, близько четвер-
ті штатів визнало частиною своєї правової системи Од-
наковий Спадковий кодекс (Uniform Probate Code; 
U.P.C.) [24] – надалі ОСК. Але навіть у цих штатах зу-
стрічаються відмінності у регулюванні спадкування за 
законом, частково тому, що ОСК часто піддавався змі-
нам і деякі штати відставали у сприйнятті цих змін [24, 
C. 93-94]. У штатах існують свої додаткові акти, які рег-
ламентують спадкування. Наприклад Анотований Звід 
законів Іллінойса, Анотований Звід законів Оклахоми. 

У більшості штатів США іноземці можуть на праві 
власності придбавати як нерухоме, так і рухоме майно, 
це зумовлює й можливість спадкування такого майна  
після смерті власника. Але із цього правила є певні ви-
нятки, тобто обмеження щодо спадкування, наприклад 
у штатах Іллінойс, Оклахома іноземці можуть спадкува-
ти землю, але зобов'язанні її продати протягом певного 
проміжку часу (параграф 2 гл. 6 Анотованого Зводу 
законів Іллінойса [25]; параграф 123 розділу 60 Аното-
ваного Зводу законів Оклахоми) [26]. У деяких штатах 
іноземці не мають права постійного проживання, забо-
ронено спадкувати будь-яку нерухомість взагалі (параг-
раф 477.20 Зводу законів Нью-Гемшпіра з поправками) 
[27] чи тільки землі сільськогосподарського призначен-
ня (параграф 76-402 Зводу законів Небраски з поправ-
ками [28]. Але при цьому слід враховувати положення 
про те, якщо уряд США розширив спадкові права інозе-
мців за міжнародним договором, то застосовуються 
норми даного договору як пріоритетні. Такий порядок 
встановлений прецедентом штату Міссурі 1973 р. у 
справі Де Теноріто проти МакГован [29].   

За законодавством Німеччини так само передбаче-
но не тільки спадкування за законом, заповітом, а й 

регламентується договір про спадкування у §1941 Ци-
вільного укладення Німеччини [30, С.489]. У землях 
ФРН спадкування з іноземним елементом також має 
свої особливості. 

Автор також вважає дуже важливим питання, яке 
стосується форм заповітів, які посвідчуються як щодо 
громадян України за кордоном консулом чи іноземним 
нотаріусом, так і іноземців на території України консу-
лом держави іноземця чи українським нотаріусом. Тому 
нині важливе значення як для нотаріусів, так і консулів 
мають Гаазька конвенція про колізію законів щодо фо-
рми заповіту (1961) [31], Вашингтонська конвенція про 
форму міжнародного заповіту (1973) [32] тощо, тому, 
що волевиявленню особи надається особливе і визна-
чальне значення у розпорядженні її майном на випадок 
смерті. Це положення відповідає ст. 3 Конституції Укра-
їни де: права і свободи людини та їх гарантії визнача-
ють зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов'язком держави [33]. 

Слід додати, що Німеччина зняла своє застережен-
ня щодо приєднання України до Гаазької конвенції, що 
скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних доку-
ментів від 5 жовтня 1961 р. Відтак, ця Конвенція набула 
чинності у відносинах між Німеччиною та Україною з 
22 липня 2010р., що знімає вимогу щодо легалізації 
українських офіційних документів у Німеччині або німе-
цьких в Україні і замінює легалізацію на апостиль, що 
сприятиме врегулюванню нотаріальних відносин ФРН і 
України, зокрема щодо посвідчення безспірного пра-
ва[34], зокрема й спадкового. 

Але наведений вище перелік нормативних актів не є 
вичерпним, оскільки суди згідно ст. 8 ЦК, та ст. 8 ЦПК, 
можуть виходити з аналогії закону або права і вирішува-
ти спірні спадкові правовідносини навіть тоді, коли вони 
не врегульовані ні законом, ні заповітом. Для аналізу 
цікавим буде приклад із судової практики, що мав місце у 
"Ін'юрколегії". Так, громадянка Англії склала заповіт, за 
яким заповіла майно своїй сестрі – громадянці Радянсь-
кого Союзу, яка мешкала у Москві, за умови, що спадко-
ємиця приїде до Лондону не пізніше ніж через десять 
років після її смерті. При цьому англійські правники стве-
рджували про необхідність приїзду спадкоємиці на по-
стійне місце проживання до Англії, а радянські лише про 
тимчасовий приїзд спадкоємиці [35, С. 265-266].  

Автор також вважає, що судова практика є джере-
лом міжнародного спадкового права та вона має сприя-
ти удосконаленню норм міжнародних договорів, які ма-
ють найліпше захищати права та інтереси громадян 
України за кордоном.  

Так, коли щодо спадкових прав громадян України за 
кордоном виникають  

судові спори,  згідно Консульських конвенцій, напри-
клад між Україною та Республікою Куба (ст. 34) кон-
сульські посадові особи мають право в межах свого 
консульського округу представляти в компетентних 
установах держави перебування громадян акредитую-
чої держави у разі, якщо ці громадяни через свою від-
сутність або в силу інших обставин не мають змоги на-
лежним чином захистити свої права та інтереси. Таке 
представництво продовжуватиметься до тих пір, поки 
зазначені громадяни не призначать своїх повноправних 
представників або поки вони самі не будуть захищати 
свої права та інтереси. У випадках, зазначених у пункті 
1 ст.34 даної Конвенції, консульські посадові особи по-
винні дотримуватись законів, чинних у державі перебу-
вання. Як бачимо, консули здійснюють функцію пред-
ставництва інтересів громадян зокрема, й у іноземних 
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судах без спеціальної довіреності в силу повноважень, 
які делегувала їм держава.  

Участь консулів як фахівців у галузі міжнародного 
права у таких судових процесах має досить важливе 
значення для вдосконалення національного законодав-
ства, зокрема необхідності внесення доповнень до За-
кону України "Про нотаріат", Порядок вчинення нотарі-
альних дій нотаріусами України, Положення про поря-
док учинення нотаріальних дій в дипломатичних пред-
ставництвах та консульських установах України при 
змішаному спадкуванні, коли спадкове майно знахо-
диться як на території України, так і на території інозе-
мної держави  про співпрацю нотаріусів України із кон-
сулами, іноземними нотаріусами та компетентними 
органами, наприклад, судами країни перебування кон-
сула та смерті громадянина України. Такий досвід кон-
сула у судових справах надасть можливість узагальни-
ти проблемні питання, які мають місце при спадкуванні 
та виробити дієві механізми захисту прав та інтересів 
наших громадян у спадкових відносинах за кордоном. 

Підводячи підсумок, автор вважає, що питання спа-
дкових правовідносини мають регламентуватися у між-
народних договорах, національному (іноземному) зако-
нодавстві. Але при цьому, слід зазначити що на такі 
права істотний вплив матиме волевиявленням спадко-
давця, яке може бути виражене у заповіті або договорі, 
виходячи з принципу свободи договору або ж виникати 
за  судовими рішеннями, які набрали законної сили.  
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НАСЛЕДОВАНИЕ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Данная статья посвящена формулировке теоретических основ института наследования с иностранным элементом, проведена 
классификация, сформулированы понятийный аппарат, источники международного наследственного права. Проведен сравнитель-
ный анализ особенностей наследования в Украине и в разных штатах США и регламентацию процедуры наследования. 

Ключевые слова: наследование, иностранный элемент, смешанное наследование, консул, наследование в США.                
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INHERITANCE OF FOREIGN ELEMENTS: THEORY AND PRACTICE 

This paper focuses on the formulation of the theoretical foundations of the institution of inheritance with a foreign element, a classification, 
formulated the concept vehicle, the sources of international inheritance law. The comparative analysis of the characteristics of inheritance in 
Ukraine and in various U.S. states and regulation procedures inheritance. 

Keywords: inheritance, foreign element mixed inheritance, consul inheritance in the USA. 
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НОВІ ІНСТИТУТИ ПОЛЬСЬКОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА В СВІТЛІ ПОГЛЯДІВ ДОКТРИНИ  
І СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТРИБУНАЛУ 

 
У статті висвітлюється основні проблеми запровадження Виборчого кодексу Республіки Польща від 5 січня 

2011 р. Звертається увага на питання процедури голосування через представника та визначення результатів вибо-
рів за принципом відносної більшості, а також кореспонденційного голосування за кордоном, вимог про дотримання 
виборчих квот для статі при реєстрації списків кандидатів, можливості проведення дводенного голосування у вибо-
рах до Сейму, до Сенату та Президента, окремих аспектів ведення виборчої кампанії. Наводяться правові позиції Кон-
ституційного Трибуналу Республіки Польща стосовно виборчого процесу і реалізації виборчих прав громадян держа-
ви, аналізуються питання конституційно-правового регулювання, конституційних принципів виборчого права, ви-
значення понять "день виборів" чи "день голосування".  

Ключові слова: виборче право, виборчий процес, виборчі квоти. 
 

Виборчий кодекс від 5 січня 2011 р. [1] не лише за-
мінив чинних до того часу п'ять виборчих законів, а й 
впровадив до польської виборчої системи ряд модифі-
кацій. Деякі з них викликали активні суперечки. Десятки 
положень Виборчого кодексу на запит групи депутатів 
парламенту були направлені до Конституційного Три-
буналу Республіки Польщі (далі – Трибунал) для пере-
вірки останніх на предмет їхньої конституційності. Час-
тину з них Трибунал визнав такими, що не відповідають 
Конституції Республіки Польщі (далі – Конституції) [2].  

В даній статті буде проаналізовано ті нові законода-
вчі положення, які значною мірою міняють виборче пра-
во і перебіг самого виборчого процесу в Республіці 
Польщі (РП), а одночасно викликають суперечки та в 
більшості випадків стали предметом судового розгляду 
в Трибуналі. Предметом безпосереднього розгляду є 
запровадження одномандатних виборчих округів на 
виборах до Сенату, можливості голосування через 
представника та кореспонденційного голосування, 
встановлення виборчих квот за гендерною ознакою, а 
також можливостей дводенного голосування, запрова-
дження обмежень в частині засобів, які використовують 
у виборчій кампанії тощо.  

І. Проект Виборчого кодексу не передбачував за-
провадження одномандатних виборчих округів у вибо-
рах до Сенату. Ця пропозиція була внесена під час ро-
боти Сейму і додана до тексту проекту Кодексу, але в 
третьому читанні була відхилена. Вона була повернена 
шляхом внесення поправок Сенатом, яку Сейм вже не 
відхилив [3, 12; 4, 68-71]. Правильність цієї процедури 
на запит групи депутатів, які закидали порушення нею 
абз. 2 ст. 121 Конституції (т.б. – порушення меж попра-
вок, які Сенат може вносити стосовно закону передано-
го йому на розгляд) була розглянута в Конституційному 
Трибуналі, який визнав її такою, що відповідає Консти-
туції. При цьому, Трибунал встановив, що у випадку, 
коли Сенат вносить поправки до закону, який повністю 
скасовує існуючий закон (норму) і регулює даний мате-
ріал заново, вони можуть містити альтернативні розв'я-
зання стосовно тих запропонованих Сеймом поправок 
навіть тоді, коли Сейм раніше відкинув розв'язання, 
запропоновані Сенатом [5, 112-113].  

В парламенті не відбулася глибша дискусія на тему 
одномандатних округів. У політичній позапарламентській 
дискусії особливо акцентували увагу на тому, що ефек-
том запровадження одномандатних округів у виборах до 
Сенату буде ослаблення зв'язків сенатора з його "мате-
ринською" партією. Були сподівання, що результатом цієї 
зміни буде висунення "більш виразних" кандидатів і по-
будова незалежної політичної кар'єри заснованої на по-
вазі власних виборців. З другого боку звертали увагу, що 
сильна персоналізація виборів може спричинити ситуа-
цію, в якій переможцями в багатьох округах будуть полі-

тики, популярність яких має виключно локальний вимір, а 
в парламенті вони не будуть здатні реалізувати однорід-
ну програму політики держави [4, 71-75].  

Скромний емпіричний матеріал базований на ре-
зультатах лише одних виборів звісно не дозволяє зро-
бити далекоглядних висновків. Можна лише ствердити, 
що в цих виборах дійсно було висунуто дуже виразних 
кандидатів. Натомість аналіз результатів виборів не 
підтверджує побоювань щодо політичного розпорошен-
ня Сенату. В Сенаті є зараз 63 сенатори Громадянської 
платформи (ПО), 31 партії Право і Справедливість 
(ПіС), 2 партії Польська селянська партія (ПСЛ) і тільки 
4 незалежні сенатори [4, 77].  

В доктрині було відзначено, що наведений прихиль-
никами одномандатних виборчих округів аргумент, що 
цей спосіб вибору зміцнить зв'язок вибраного предста-
вника з виборцями, в світлі ст. 104 Конституції, яка 
впроваджує вільний представницький мандат польсько-
го парламентарія, не є вдалим [3, 11-12].  

В дискусії на тему обґрунтованості запровадження 
одномандатних виборчих округів у виборах до Сенату 
висунуто також тему більшості, згідно якої повинні бути 
визначені результати виборів. З одного боку, загально-
відомим є факт, що принцип відносної більшості в од-
номандатних виборчих округах дуже часто веде до си-
туації, що результати виборів не відображають дійсної 
волі виборців. З другого ж боку, вимога абсолютної бі-
льшості і необхідність двох турів голосування на прак-
тиці може спричинити, що явка в другому турі буде не-
велика, за оцінками близько 15% виборців [4, 73-74].  

Законодавець прийняв рішення, в якому результа-
ти виборів до Сенату визначаються за принципом від-
носної більшості. Це рішення також було оскаржене в 
Конституційному Трибуналі. Заявники стверджували, 
що останнє не забезпечує відповідного рівня репрезе-
нтативності, а отже не відповідає принципу чесності 
виборів згідно зі ст. 2 Конституції. Відповідним до на-
казу забезпечення належного рівня репрезентативно-
сті заявники визнали вибори в одномандатних округах 
із застосуванням абсолютної більшості голосів. Однак, 
Трибунал прийняв рішення про припинення прова-
дження в даній справі, оскільки на його думку висунуті 
претензії заявників не були належним чином обґрун-
товані. Представники доктрини аналізуючи цей фраг-
мент судової діяльності Конституційного Трибуналу 
одноголосно звертали увагу на те, що Трибунал не 
дуже ретельно вивчив цю проблему.  

Очевидно, що принцип відносної більшості і одно-
мандатні виборчі округи дуже часто ведуть до того, що 
результати виборів як в одному виборчому окрузі, так і 
в цілій державі не є репрезентативними. У фаховій лі-
тературі класичним прикладом є вибори до Палати 
громад у Великобританії, де трапляється, що більшість 
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отримує партія, за яку віддано менше голосів [6, 127]. В 
доктрині звертається особлива увага на ширшу і, на 
мою думку, важливішу проблему, а саме на те, що від-
сутність другого туру виборів в одномандатних округах 
до Сенату суперечить двом основним функціям вибо-
рів, – функції волевиявлення виборців та функції легі-
тимації [5, 112-113]. В останніх виборах в одному з 
округів для отримання мандату вистарчило 25,08 % 
дійсних голосів при 7 кандидатах, що означає, що воля 
майже ¾ голосуючих виборців не має там віддзерка-
лення у результатах виборів, а вибраний сенатор отри-
мав узаконення влади від імені Народу мало що більше 
¼ % виборців [4, 80]. Другий тур виборів до Сенату дав 
би шанс сильнішому "узаконенню" сенаторів, навіть 
якщо б останнє базувалося на принципі меншого зла. 
Якщо б навіть справдилися прогнози низької явки в 
другому турі виборів, то відсутні виборці самі б відмо-
вилися від можливості виразити свою волю.  

Трактування Конституцією сенаторів як представни-
ків Народу повинно провадити до того, щоб раціональ-
ний законодавець старався запобігти т.з. факту "не ре-
презентативності" виборів до Сенату [5, 114]. Вибір аб-
солютною більшістю з можливим другим туром голосу-
вання був би добрим вирішенням.  

Варто також згадати, що запровадження одноман-
датних виборчих округів у виборах до Сенату не набли-
зило нас до матеріальної рівності виборів до другої 
палати польського парламенту, а отже не приблизило 
до віддавна бажаного у доктрині розширення каталогу 
виборчих правил (приписів) до принципу рівності[7, 
282]. Хоча Виборчий кодекс посилається на норму 
представництва як на основу для визначення границь 
виборчих округів, але з другого боку наказує суміщати 
їх з границями округів до Сейму та поділом держави на 
воєводства. Це призвело до ситуації, в якій згідно обра-
хувань доктора Конрада Складовського на 100 вибор-
чих округів 41 відхиляється від норми представництва 
понад 15 %, а в 4 округах ця різниця складає 50 %[7, 
287]. Виглядає на те, що варто задуматися над тим, чи 
практичні міркування щодо поєднання цих трьох показ-
ників повинні переважати над реалізацією принципу 
матеріальної рівності виборів [7, 292].  

ІІ. Виборчий кодекс закріпив впроваджену дещо ра-
ніше до польського виборчого права процедуру голосу-
вання через представника. Дискусія на цю тему трива-
ла роками і не закінчилася з моментом прийняття Коде-
ксу цю тему тривала роками і не закінчилася з момен-
том прийняття Кодексу [8, 51-60]. Прикметно, що окремі 
положення Кодексу, які власне регулюють цю процеду-
ру були предметом судового розгляду в Трибуналі та 
були визнані як такими, що відповідають, так і таким, 
що не відповідають Конституції. 

Інститут представника вперше був застосований на 
місцевих та президентських виборах 2010 року згідно з 
так званим "малим" доповненням до законів про вибори 
Президента Республіки Польщі та про вибори до рад 
громад, повітів і сеймиків воєводств. Під час роботи в 
Сеймі над Виборчим кодексом, передбачалося що в 
ньому також з'явиться і дійсно з'явився там у незміненій 
формі цей інститут [8, 54-55].  

Інститут представника має чітко визначені межі. Ним 
можуть скористатися лише неправоздатні виборці з важ-
ким або помірним рівнем неправоздатності та виборці, 
яким у день голосування виповнилося 75 років (ст. 54 
Виборчого кодексу). Повноваження для голосування на-
дається війтом або іншим вповноваженим працівником 
адміністрації громади (ст. 56 Виборчого кодексу). Пред-
ставником може бути особа, вписана до реєстру вибор-
ців у цій самій громаді, що і особа, яка надає повнова-

ження для голосування або має посвідчення про право 
голосування (за винятком членів виборчих комісій та 
кандидатів на виборах – ст. 55 Виборчого кодексу).  

Запровадження інституту представника на виборах, 
безсумнівно потрібне для більш повного здійснення 
принципу загальності виборчого права, оскільки веде 
до розширення кола виборців, які дійсно можуть взяти 
участь у виборах [5, 106]. Однак може викликати сумні-
ви – що й стало предметом звернення до Конституцій-
ного Трибуналу – дотримання принципу безпосеред-
нього голосування та принципу рівності виборів. Трибу-
нал визнав положення, що запроваджують інститут 
представника, відповідними до цих двох принципів.  

Щодо принципу безпосереднього голосування рі-
шення Трибуналу припинило суперечки щодо того, чи 
цей принцип означає лише одноступеневі вибори чи 
також вимогу особистого голосування? Трибунал вирі-
шив, що саме цю першу формулу. На його думку, голо-
сування через представника не порушує принципу без-
посереднього голосування, оскільки цей принцип не 
означає вимоги особистого голосування.  

Протягом багатьох років у польській науці конститу-
ційного права можна було зустріти протилежні погляди, 
починаючи від ІІ РП протягом ПНР аж до ІІІ РП [5, 106-
107]. У фаховій літературі багаторазово підкреслювало-
ся, що принцип безпосереднього голосування співвідно-
сний наказу особистого голосування, тому попри одно-
значне рішення Трибуналу, дискусія не припинилася, про 
що свідчать окремі думки та голоси до рішення Консти-
туційного Трибуналу від 20 липня 2011 року [9]. 

В останніх парламентських виборах через предста-
вника голосувало 12,5 тисяч виборців, у президентсь-
ких – 11 тисяч, в місцевих – 19 тисяч. Це небагато. В 
доктрині була висунута теза, що причиною такого стану 
речей є низький рівень поінформованості поляків про 
нові процедури голосування [8, 55-56].  

Конституційний Трибунал у справі закиду невідпо-
відності положень, які регулюють голосування через 
представника з принципом рівності виборів вирішив, 
що голос, який має представник від імені виборця, не 
співвідноситься з голосом, який він має від власного 
імені, тому закид, що він має два голоси є необґрунто-
ваним і з формальної точки зору принцип рівності ви-
борів не порушений.  

Однак в дійсності проблема полягає в тому, що акт 
голосування здійснений через представника залишаєть-
ся поза контролем довірителя. Ані він, ані ніхто інший 
немає можливості перевірити, чи представник голосував 
згідно з волею довірителя. Кожне намагання створити 
інституцію, яка б могла це здійснити, завжди веде до 
порушення наступного принципу виборчого права, а са-
ме принципу таємності голосування (оскільки виявлення 
волі довірителя через представника порушує принцип 
таємного голосування) [3, 74; 5, 107; 6, 123-124].  

Інша ситуація, коли довіритель даючи повноваження 
до голосування не виразить своєї волі щодо голосуван-
ня за окремого кандидата, тоді очевидно представник 
буде мати другий голос.  

Підсумовуючи: запровадження інституту представ-
ника викликає багато сумнівів щодо її відповідності, а 
особливо принципу абсолютної формальної рівності 
виборів. Однак це, безсумнівно, нова гарантія принци-
пу загальності виборчого права. Законодавець вирі-
шив, що здійснення принципу загальності виборчого 
права має більшу цінність, ніж суворе дотримання 
принципу рівності виборів.  

ІІІ. Найчастіше на світі альтернативною процеду-
рою голосування є кореспонденційне голосування. У 
Польщі першою спробою запровадження цієї проце-
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дури була робота над положенням про вибори до Єв-
ропейського Парламенту. В прийнятому 23 січня 
2004 року положенні кореспонденційне голосування 
не було передбачене [8, 48-49]. 

Пропозиція кореспонденційного голосування була 
прийнята вперше у Виборчому кодексі [3, 25-26]. Він 
передбачає можливість кореспонденційного голосуван-
ня в округах голосування поза границями держави [1, 
62-68], а також неправоздатними особами з важким або 
помірним рівнем неправоздатності[1, 61-62]. На практи-
ці у виборах в 2011 році понад 17 000 виборців скорис-
талося кореспонденційним голосуванням, з чого лише 
801 в межах країни (на понад 15 мільйонів виборчих 
бюлетенів вийнятих з виборчих урн) [11]. Важко оцінити 
дані цифри, поки не буде ширшої практики, але цей 
результат далеко не найкращий.  

Кореспонденційне голосування полягає в тому, що 
виборець у відповідь на свою заяву отримує в визначе-
ному часі перед днем голосування під час виборів чи 
референдуму бюлетень, заповнивши який від передає 
у визначений законом час і спосіб на адресу відповідно-
го виборчого органу [12, 41-42].  

В Конституційному Трибуналі оскаржено лише по-
ложення про кореспонденційне голосування за кордо-
ном, оскільки в момент подачі пропозиції положення 
про кореспонденційне голосування в країні ще не були 
прийняті [6, 124]. Закиди стосувалися: по-перше, пору-
шення принципу таємності голосування через голосу-
вання поза приміщенням окружної виборчої комісії, по-
друге, відсутності гарантії дотримання таємниці корес-
понденції в ситуації використання поштових закладів, 
над якими польська влада не має контролю, по-третє, 
порушення принципу голосування в один день через 
заповнення бюлетенів перед днем виборів.  

Трибунал відхилив ці закиди. У випадку першого з 
них обґрунтував, що виборець вирішуючи голосувати 
поза приміщенням виборчої комісії свідомо відмовля-
ється від гарантії таємності голосування забезпеченої 
державою і переймає на себе обов'язок забезпечити 
собі відповідні умови. Особливе формальне значення 
має складання виборцем заяви про особисте і таємне 
голосування.  

Обґрунтуванням другого закиду Трибунал подав від-
сутність доказів з практики. Третій відхилив пояснюючи 
тим, що голосування відбувається не в момент запов-
нення бюлетеня, а в момент вкидання його до виборчої 
урни, незалежно від того, чи голосування відбувається у 
приміщенні виборчої комісії чи це кореспонденційне го-
лосування. Таке обґрунтування може викликати певні 
сумніви, на які в доктрині зверталося увагу [6, 124-125]. 
Йдеться про те, чи у випадку кореспонденційного голо-
сування відданням голосу не є висилання виборцем зво-
ротного конверту зі своїм голосом. Подальше поводжен-
ням з ним має вже суто технічний характер.  

Ці застереження стосуються лише обґрунтування 
позиції Трибуналу. Загалом створення можливості ко-
респонденційного голосування оцінюється дуже пози-
тивно. Державна Виборча комісія у поданій 20 червня 
2012 року інформації про здійснення положень Вибор-
чого кодексу у виборах до Сейму і Сенату від 9 жовтня 
2011 року навіть вимагає, щоб вносячи поправки до 
Виборчого кодексу уможливити кореспонденційне голо-
сування усім виборцям [13].  

Безсумнівно кореспонденційне голосування поро-
джує небезпеку численних надуживань, наприклад, 
незаконний тиск на виборців, зростає ризик купівлі та 
продажу бюлетенів і тд., однак я згоджуюся з Польсь-
ким виборчим кодексом. У доктрині запровадження ко-
респонденційного голосування вважається "перемогою 

корисності над безпекою" [14, 53]. На мою думку, це 
бажана перемога, однак варто і далі шукати рішень, які 
б зменшили небезпеки, про які йшлося вище.  

IV. Новим інститутом в польському виборчому праві 
є запроваджена Виборчим кодексом вимога дотриман-
ня так званих виборчих квот для статі при реєстрації 
списків кандидатів. Це рішення стосується виборів до 
Сейму, виборів до рад міст на правах повіту, рад повітів 
та сеймиків воєводств. Воно не було предметом судо-
вих рішень Конституційного Трибуналу, що не означає, 
що воно не породжує суперечок.  

Рішення, про яке йде мова у випадку виборів до Сейму 
полягає в тому, що кількість жінок, як і чоловіків не може 
бути меншою ніж 35 % всіх кандидатів у списку. Якщо спи-
сок не виконує цієї вимоги, то виборча комісія закликає 
усунути ваду терміном в 3 дні, а покаранням за не усунен-
ня вади є відмова реєстрації цілого списку. 

Проблема відповідності Конституції виборчих квот 
зводиться по суті до відповіді на питання чи в світлі 
ст. 32 Конституції, яка впроваджує загальну клаузулу 
рівності щодо права і ст. 33, яка поширює цей принцип 
по відношенні до принципу рівних прав жінок і чоловіків є 
допустимим так зване привілейоване становище жінок 
по відношенню до свобод і прав політичного характеру.  

В доктрині висловлюються на цю тему кардинально 
різні думки. 

Конституційний Трибунал у своїй судовій діяльності 
дозволяє відступити від принципу рівності, якщо будуть 
виконані визначені умови [15]: по-перше, впроваджена 
роботодавцем диференціація має бути раціонально 
обґрунтована; по-друге, вага інтересу, якому має слу-
жити диференціація, повинна залишатися у відповідній 
пропорції до ваги інтересів, які будуть порушені у ре-
зультаті різного трактування суб'єктів; по-третє, право-
ве регулювання повинно знаходити основу у конститу-
ційних цінностях, принципах або нормах [16, 143-144]. 

У судових рішеннях в справі ситуації жінок на ринку 
праці та в сфері соціального забезпечення Трибунал 
однозначно ствердив, що юридично привілейоване 
становище, що має на меті зменшити нерівність між 
жінками та чоловіками у суспільному житті не може тра-
ктуватися як заборонене на фоні принципу рівності [17].  

Частина доктрини конституційного права вважає, що 
це твердження залишається актуальним також по від-
ношенні до участі жінок в публічному житті, а особливо 
обґрунтовує виборчі квоти [16, 146]. 

Інші представники доктрини рекомендують особливу 
обережність при використанні такої аналогії, оскільки по 
відношенні до свобод і прав особистого і політичного 
характеру принцип рівності є більш категоричним [18, 
136]. Запровадження виборчих квот веде до ситуації 
поділу кандидатів на категорії за статями і в межах цих 
категорій окремо відбувається поділ здійснений полі-
тичними партіями, що само по собі породжує сумніви з 
точки зору принципу рівності.  

Запровадження виборчих квот може сприйматися 
як порушення внутрішньої автономії політичних партій, 
яка випливає з забезпеченого ст. 11 Конституції прин-
ципу свободи утворення і діяльності політичних партій. 
Така сувора санкція за неприйняття до уваги виборчих 
квот може бути трактована як неможливість виконання 
політичними партіями їх основних функцій – виборчої 
функції [19, 131]. 

В останніх парламентських виборах у списках кан-
дидатів до Сейму було понад 43 % жінок, тобто на 20 % 
більше, ніж у виборах з 2007 року [20]. Це, мабуть, пе-
редусім, ефект обов'язку забезпечення виборчих квот. 
Великий зріст кількості жінок серед кандидатів не пере-
йшов пропорційно на результати виборів, але поступ є 
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наочним, в попередній каденції було 18 % жінок в Сей-
мі, а в теперішній 24 %.  

Проблема участі жінок в складі представницьких 
органів має важливий суспільний характер. Визначен-
ня виборчих квот є одним з можливих до застосування 
рішень, як видно з обмеженою результативністю. Його 
прийняття може піддаватися дискусії, але не повинно 
породжувати сумніви щодо свого конституційного ха-
рактеру, а найкраще якщо б мало однозначну консти-
туційну підставу.  

V. Наступним новим рішенням прийнятим у Вибор-
чому кодексі була можливість дводенного голосування, 
що мало допомогти збільшенню явки виборців через 
створення ширших можливостей голосування. Таку 
можливість перед прийняттям Кодексу допускали по-
ложення про загальнодержавний референдум та поло-
ження про вибори до Європейського Парламенту, але 
по відношенні до парламентських і президентських ви-
борів це була абсолютна новинка.  

Відповідні положення були оскаржені в Конституцій-
ному Трибуналі, а Трибунал поділив обґрунтованість 
частини закидів заявників і визнав можливість запрова-
дження дводенного голосування у виборах до Сейму, 
до Сенату та Президента неконституційним. Натомість, 
на думку Трибуналу, дводенне голосування у місцевих 
виборах та до Європейського Парламенту не є невід-
повідним Конституції, оскільки в цьому випадку відсут-
ній конституційний взірець. 

Обґрунтування позиції Трибуналу було базоване на 
наступних положеннях [21, 130]: по-перше, на мовному 
тлумаченні визначення "день виборів", використаного в 
ст. 95 абз. 2 і 5 та ст. 128 Конституції; по-друге, на по-
силанні до історичного тлумачення, тобто до традиції 
одноденного голосування, яка тягнеться від 1918 року; 
по-третє, на необхідності реалізації вимоги, щоб день 
голосування був днем вільним від роботи. 

Також в частині, яка стосується дводенного голосу-
вання рішення Трибуналу не було однозначно сприйня-
те в доктрині, а й самі судді не мали однозначної думки 
в цій справі, про що свідчить зміст їхніх висловлювань.  

В аргументації Трибуналу про неконституційність 
дводенного голосування найсильніший акцент був по-
кладений на використання сувереном однини в понятті 
"день виборів", що на думку Трибуналу говорить на 
користь тези, що голосувати можна лише один день. 
Трибунал вирішив, що згідно з правилами польської 
мови розуміння цього формулювання є однозначне і 
немає підстав шукати інших значень. 

В одній з окремих думок наведено правило формулю-
вання правових положень, згідно з яким вказуючи в них 
адресатів наказів або заборон, а також обставини, в яких 
вони мають бути реалізовані, використовується однина 
[22]. Це суттєвий аргумент проти інтерпретації прийнятої 
Трибуналом, але він не опирається на якомусь норматив-
ному акті, у якому це правило було б виражене.  

В доктрині, як аргумент проти інтерпретації Консти-
туційного Трибуналу наведено численні приклади із 
судової діяльності, які свідчать про неоднозначну ін-
терпретацію пов'язану із наявністю в нормативному 
тексті іменника в однині [21, 133-136], однак це не по-
винно означати, що в цьому конкретному випадку така 
однозначність також має місце.  

Також велася дискусія про те, що поняття день ви-
борів не можна звести лише до акту голосування й ото-
тожнювати з поняттям день голосування. Без сумнівів, 
термін "вибори" не ототожнюється з терміном "голосу-
вання", але якщо йде мова про "день виборів" то тяжко 
уникнути враження, що йдеться про один день, той, в 
якому відбувається голосування. Здається, що найкра-

щим рішенням було б визначення поняття день голосу-
вання і якщо такою є воля законодавця, чітка його ди-
ференціація від поняття "день виборів".  

Трибунал посилаючись на історичну інтерпретацію 
подав наступні положення про вибори і вирішив, що всі 
вони однозначно вказують на один день, а це постійне 
законодавче регулювання Конституція з 1997 року пе-
ренесла по рівень основного закону. Трибунал не конс-
татував, щоб від часу її вступу в силу з'явилися якісь 
особливі обставини, що обґрунтовують реінтерпретацію 
постанов Конституції в цій сфері.  

В окремих думках і в голосах до цього рішення 
зверталося увагу на кілька питань (між іншими на те, 
що наведені Трибуналом положення не є однаково 
сформульовані [21, 136]), але передусім з'явилася 
різниця поглядів на тему значення історичної інтер-
претації. Трибуналу закинули надто сильне прив'язан-
ня до історії замість концентрування на сучасності [6, 
121], збереження в незмінному вигляді правової тра-
диції всупереч суспільно-економічним обставинам [21, 
137], які змінюються, а також невмотивоване покли-
кання на традицію одноденних виборів з часів ПНР, 
коли вибори не були вільними [23]. 

Абстрагуючись від матеріалу суперечки і не вирішу-
ючи фундаментальних теоретичних питань мені зда-
ється, що застосування функціональної інтерпретації 
всупереч визначенням мовної та історичної інтерпрета-
ції в цьому випадку було б помилкове, щоб визнати, що 
ці визначення мають сумнівний характер.  

Третє положення, на якому Трибунал базував своє 
рішення в справі допустимості дводенного голосування 
це необхідність реалізації вимоги, щоб день голосуван-
ня був днем вільним від роботи.  

Трибунал посилаючись на сучасний стан права кон-
статував, що в конституційному значенні характер дня 
вільного від роботи мають лише дні, визначені законом 
як вільні, тобто неділі і свята (справедливо не вважаю-
чи днем вільним від праці, якщо він випливає з пересіч-
ного п'ятиденного робочого тижня і передбачений в 
трудовому договорі, правилах внутрішнього розпорядку 
ітд. тобто суботи). Частина доктрини однак визнала 
суперечливим позицію Трибуналу, що у випадку дво-
денних виборів два дні після суботи мали б бути віль-
ними від роботи (що кожного року маємо у випадку Ве-
ликодня і Різдва). Згідно такого погляду неконституцій-
ним було б відповідно тільки таке регулювання, згідно з 
яким одним з днів голосування не був би день вільний 
від роботи [6, 120-121].  

Трибунал прийняв рішення по відношенні до всіх ви-
дів виборів про невідповідність норм, які передбачують 
факультативність проведення дводенного голосування 
згідно принципу правової визначеності, який випливає з 
ст. 2 Конституції. Він констатував, що такої певності не-
має, оскільки рішення органу, що управляє виборами 
стосується одно- або дводенного голосування не було 
обґрунтоване будь-якими об'єктивними передумовами. 
Трибунал одночасно відзначив, що у виборах до Євро-
пейського Парламенту та до органів територіального 
самоврядування дводенне голосування є допустиме, але 
це повинен вирішувати сам законодавець.  

VI. Виборчий кодекс також змінив положення щодо 
виборчої кампанії. Наприклад, подав визначення по-
няття виборчої агітації (публічне схиляння або заохо-
чення до голосування в певний спосіб або до голосу-
вання за кандидата визначеного виборчого комітету 
[1, 105]) і виборчих матеріалів [1, 109]. Серед змін, 
пов'язаних з виборчою кампанією, суперечки виклика-
ло рестрикційне обмеження методів ведення виборчої 
кампанії шляхом встановлення заборони на викорис-
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тання у ній широкоформатних плакатів та лозунгів, а 
також платних передвиборчих програм на радіо і те-
лебаченні. Це рішення було визнане невідповідним 
Конституції, але в цьому випадку висновок Трибуналу 
не викликав суперечок. Питання обмежень у виборчій 
кампанії в принципі не піднімалося в окремих позиціях 
до рішення Трибуналу, а доктрина поставилася до 
цього радше схвально [5, 114-115]. 

Законодавець хотів заборонити розміщати плакати і 
виборчі лозунги площею більше ніж 2м². В доктрині 
звернуто увагу, що не дано визначення самому понят-
тю виборчий плакат. Немає такого визначення також в 
інших законах, що веде до необхідності взяти його з 
поліграфічних наук, а в результаті веде до висновку, що 
плакатами не є наприклад виборчі матеріали показані 
на мультимедійних засобах. У результаті могло б ви-
явитися, що ефект цієї зміни мав би прямо протилежні 
ефекти від запланованих. Законодавець передбачав, 
що дана зміна мала на меті зменшити кошти ведення 
виборчої кампанії окремими комітетами, однак заборо-
няючи розміщувати дорогі плакати не заборонив вико-
ристовувати більш дорогі сучасні форми агітації [3, 21].  

Таку саму мету переслідувала заборона платного 
розповсюдження виборчими комітетами виборчих ого-
лошень в публічних програмах і приватних радіо- і те-
лекомпаніях.  

Обидва регулювання Конституційний Трибунал ви-
знав невідповідними до конституційного принципу сво-
боди слова та збору і поширення інформації (ст. 54 
абз. 1) та принципу пропорційності в сфері обмежень 
прав людини (ст. 31 абз. 3).  

Трибунал констатував, що суб'єктами свободи сло-
ва, вираженої в ст. 54 абз. 1 можуть бути як фізичні 
особи, так і колективні суб'єкти, серед них політичні 
партії та виборчі комітети, таким чином заборони, про 
які йшлося, порушують свободу слова і поширення ін-
формації (партіями та виборчими комітетами), а також 
свободу отримання інформації виборцями.  

Ці обмеження також суперечать принципу пропорцій-
ності, який виражений в ст. 31 абз. 3 Конституції. Особ-
ливі критерії принципу пропорційності по відношенні до 
обмежень свобод і прав людини, передбачені в законах 
були сформульовані в судових рішеннях Конституційного 
Трибуналу вже набагато раніше [24]. Вони зводяться до 
відповіді на наступні запитання: чи запроваджене зако-
нодавче регулювання в стані довести до запланованих 
ним результатів; чи це регулювання необхідне для захи-
сту публічного інтересу; чи ефекти запровадженого регу-
лювання залишаються в пропорції до обмежень, які на-
кладаються ним на громадянина [25, 29].  

Доктрина це подає в таких критеріях [26, 150]: прин-
цип корисності; принцип необхідності; принцип пропор-
ційності у вузькому розумінні.  

Ухвалюючи судові рішення в справі обмежень 
форм виборчої кампанії Трибунал відповів на ці пи-
тання негативно. Натомість не сприйняв закидів по-
рушення принципу рівності вважаючи, що обмеження 
рівною мірою мали б стосуватися всіх виборчих комі-
тетів та всіх кандидатів, а навіть могли б бути корисні 
для комітетів з меншими ресурсами. В доктрині звер-
нули увагу на протилежний аргумент, тобто на те, що 
цього роду обмеження могли б діяти на користь пар-
тій, що перебувають при владі, які мають набагато 
більше можливостей безплатно представити в засо-
бах масової інформації свої погляди.  

VII. Прийняття Виборчого кодексу без сумнівів задово-
льнило очікування доктрини конституційного права та ви-
моги сформульовані представниками виборчого апарату.  

Однак Кодекс не лише зібрав розкидані раніше по-
ложення в один правовий акт та уніфікував матеріал 
виборчого права, що в доктрині було повністю схвале-
но, але також впровадив нові рішення, які неоднознач-
но сприймаються у фаховій літературі і віддавна є 
предметом дискусій. Конституційний Трибунал у відпо-
відь на запит групи депутатів став перед тяжким за-
вданням оцінити їх з точки зору відповідності Конститу-
ції. Це було тяжке завдання, оскільки вимагало виважи-
ти різні цінності, гарантовані Конституцією, а Трибунал 
наперед був приречений на критику, оскільки в багатьох 
елементах повинен був прийняти точку зору лише час-
тини представників доктрини. Це підтвердилося ще під 
час роботи Трибуналу і в результаті з'явилося аж оди-
надцять різних думок його суддів.  

Виборчий кодекс і судові рішення Конституційного 
Трибуналу щодо положень Кодексу змушують по-
новому подивитися на конституційне регулювання, яке 
стосується виборів: по-перше, на конституційні принци-
пи виборчого права, оскільки Трибунал по-новому ви-
значив принцип безпосередності виборів вважаючи, що 
в ньому не міститься обов'язок особистого голосування, 
а також констатував, що принцип загальності має пере-
вагу над принципами рівності (голосування через пред-
ставника) і таємності голосування (кореспонденційне 
голосування); по-друге, на відсутність точності консти-
туційних формулювань, що не позволяє, наприклад, 
чітко визначити поняття "день виборів" і відрізнити його 
від поняття "день голосування"; по-третє на те, що ба-
жаним було б, аби нові інституції виборчого права, 
впроваджені законом (виборчі квоти, голосування через 
представника, кореспонденційне голосування) мали 
чітку безперечну конституційну основу. Це було б кори-
сним передусім для самого виборчого права. Як я вже 
зазначав, ані прийняття Виборчого кодексу, ані судові 
рішення Конституційного Трибуналу не припинили дис-
кусій на тему модернізації, осучаснення польського ви-
борчого права, однак здається, що для подальших змін 
і для посилення тих змін, що відбулися, необхідною є 
новелізація Конституції.  
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НОВЫЕ ИНСТИТУТЫ ПОЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В СВЕТЕ ВЗГЛЯДОВ ДОКТРИНЫ  

И СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО ТРИБУНАЛА 
В статье освещаются основные проблемы введения Избирательного Кодекса Республики Польша от 5 января 2011г. Обращается 

внимание на вопрос процедуры голосования через представителя и определения результатов выборов по принципу относительного 
большинства, а также корреспондентного голосования за рубежом, требования по соблюдению избирательных квот для пола при 
регистрации списков кандидатов, возможность проведения двух дневного голосования при выборах в Сейм, Сенат и Президента, а 
также на отдельные аспекты проведения избирательной компании. Наводятся правовые позиции Конституционного Трибунала Рес-
публики Польша относительно избирательного процесса и реализации избирательных прав граждан государства, анализируются 
вопросы конституционно-правового регулирования, конституционных принципов избирательного права, определение понятий "день 
выборов" или "день голосования".  

Ключевые слова: избирательное право, избирательный кодекс, избирательный процесс, избирательные квоты. 
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NEW INSTITUTE OF POLISH VOTING RIGHTS IN BRIGHT EYES DOCTRINE AND JUDICIAL ACTIVITIES  

OF THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL 
This article is devoted to the main problems of introduction of the Electoral Code of the Republic of Poland from January 5, 2011. Attention is 

drown to the question of proxy election procedure and determining the results of the elections on the principle of relative majority and 
correspondence voting abroad, requirements concerning compliance with election gender quotas in registration of candidates lists, opportunities 
for tow days of voting during elections to the Sejm, the Senate and the President, certain aspects of campaigning. The article points out legal 
opinions of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland concerning electoral process and realization of electoral rights of the citizens of 
the state, the questions of constitutional and legal regulation, constitutional principles of electoral law, definitions of "elections day" or 'voting day. 
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ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ДИТИНИ  
В УКРАЇНІ 

 
У статті висвітлені питання класифікації та систематизації конституційних прав дитини в Україні. Автор об-

ґрунтовує висновок про те, що система прав дитини є складовою системи прав людини. Законодавче унормування 
прав неповнолітньої людини необхідні для її існування, виховання і розвитку. Багато прав дитини збігаються з пра-
вами людини (право на життя, ім'я, набуття громадянства, вільне вираження думок та ін.).  

Ключові слова: конституційні права дитини, класифікація, систематизація, нормативно-правове забезпечення.  
 
Конституційні права дитини – це її основні права, а 

саме певні можливості дитини, які необхідні для її існу-
вання та розвитку в конкретно-історичних умовах, об'-
єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку 
людства і мають бути загальними та рівними для всіх. 
При цьому, характер та ступінь розвитку будь-якої дер-
жави та будь-якого суспільства завжди визначались і 
визначаються правовим статусом (правовим станови-
щем) особи, тобто людини і громадянина, а особливо 
дитини. Тому розділи, положення, статті Конституції, 
присвячені правовому статусу особи, правам і свобо-
дам людини і громадянина, дитини є, як правило, візи-
тівкою кожної конституції. Хоча, цілком зрозуміло, що 
власне лише закріплення прав дитини на конституцій-
ному рівні є недостатнім. Ці права, як видається, мають 
стати ще й підґрунтям державної політики.  

В. Погорілко та В. Федоренко, відзначаючи багато-
манітність конституційних прав і свобод людини, вказу-
ють на те, що питання їх класифікації та систематизації 
стали уже традиційними для юридичної науки і практи-
ки. Ці питання у різні часи досліджували В. Авер'янов, 
М. Антонович, М. Баймуратов, О. Батанов, А. Георгіца, 
Т. Гоббс, Р. Гринюк, Г. Гроцій, Ю. Грошевой, В. Гулієв, 
Є. Додін, А. Заєць, Р. Калюжний, М. Козюбра, А. Коло-
дій, В. Куріцина, Дж. Локк, Н. Макіавеллі, І. Марочкін, 
М. Матузов, Г. Мурашин, А. Олійник, О. Петришин, 
І. Петрухіна, В. Погорілко, П. Рабінович, Ф. Рудинський, 
М. Савенко, В. Селіванов, О. Скрипнюк, Ю. Соколенко, 
Б. Спіноза, В. Сухонос, В. Темченко, М. Тесленко, 
С. Тимченко, В. Тихий, Ю. Тодика, О. Тодика, К. Толка-
чьов, В. Федоренко, О. Фрицький, В. Цвєтков, В. Шаповал, 
Ю. Шемшученко, Н. Шукліна, О. Ющик, І. Яковюк та ін.  
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Однак, з плином часу питання класифікації та систе-
матизації конституційних прав і свобод людини, а також 
прав і свобод дитини не втрачають своєї актуальності. 
Адже з розвитком суспільства виникають все нові й нові 
суспільні відносини, а значить можуть з'являтись нові 
права та обов'язки між учасниками цих відносин.  

Взагалі "класифікувати" означає розподіляти пред-
мети, явища, або поняття на класи, групи тощо за спі-
льними ознаками, властивостями; групувати [2].  

"Систематизувати" означає приводити щось в сис-
тему, а під "системою" розуміють порядок, зумовлений 
правильним, планомірним розташуванням та взаємним 
зв'язком частин чого-небудь [2]. Тож систематизація 
конституційних прав дитини, на наш погляд, являє со-
бою упорядкування конституційних прав дитини, зумов-
лений їх взаємозв'язками, а також правильним, плано-
мірним розташуванням.  

Скористаємось наведеними визначенням для здійс-
нення класифікації та систематизації закріплених Кон-
ституцією та законами України основних прав дитини.  

Досліджуючи питання класифікації конституційних прав і 
свобод людини, Ю. Тодика пропонував їх розрізняти:  

1) за суб'єктом – на права і свободи людини (напри-
клад, право на життя, захист честі та гідності) та на пра-
ва і свободи громадянина (наприклад, виборче право);  

2) за видом суб'єкта – на індивідуальні (наприклад, 
право на відпочинок, на житло) та колективні (напри-
клад, право нації, народу на самовизначення, права 
національних меншин та деяких інших категорій насе-
лення, права дитини, молоді тощо);  

3) за генезисом – на природні (наприклад, право на 
життя) та похідні (наприклад, право на свободу слова, 
на інформацію);  

4) за характером утворення – на основні (конститу-
ційні) та доповнювальні (такі, що конкретизують);  

5) за черговістю включення до конституції – на пра-
ва першого, другого та третього покоління;  

6) за ступенем абсолютизації – такі, що підлягають 
обмеженню та такі, що не можуть бути обмеженими;  

7) за змістом – на особисті, громадянські, політичні, 
економічні, соціальні, культурні [3, с. 210].  

Слід зазначити, що серед науковців-конститу-
ціоналістів існують й інші погляди на класифікацію прав 
людини. Однак, для більш повного вивчення визначе-
ного нами предмету дослідження видається доречним 
скористатись саме наведеною вище класифікацією. 
При цьому, особливу увагу, на наш погляд заслуговує 
класифікація прав дитини за змістом (на особисті, гро-
мадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні). 

Права дитини, закріплені в частині I Конвенції про 
права дитини, на наш погляд, можна класифікувати, 
умовно розбивши їх на декілька груп:  

1) природні, невід'ємні права дитини, які кореспон-
дуються з природними правами людини, закріпленими 
у Загальній декларації прав людини 1948 р., та права, 
що у внутрішньодержавній практиці проявляються як 
особисті права дитини у сфері особистого життя та 
особистої безпеки; 2) політичні права; 3) економічні 
права; 4) соціальні права; 5) культурні права.  

До природних прав дитини слід відносити:  
а) її невід'ємне право на життя, відповідно до якого, 

держава повинна забезпечувати її виживання та здоро-
вий розвиток (стаття 6 Конвенції);  

б) право на реєстрацію одразу після народження та 
з моменту народження на ім'я та набуття громадянства, 
а також, наскільки це можливо, право знати своїх бать-
ків і право на їх турботу (стаття 7 Конвенції);  

в) право дитини на збереження її індивідуальності, 
включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, що 
повинно передбачатись національним законодавст-

вом, без протизаконного втручання з боку держави 
(стаття 8 Конвенції).  

Існує й інший варіант класифікації прав дитини. Їх 
поділяють на:  

а) негативні;  
б) позитивні.  
Запропонована класифікація спирається на існуван-

ня негативного і позитивного аспектів свободи. Так, у 
негативному сенсі свобода розуміється як відсутність 
примусу, обмежень відносно до особи, у тому числі й з 
боку держави. Натомість, у позитивному значення іі 
розуміють як свободу вибору, утворювану державою, а 
головне – здатність дитини досягти своїх цілей і обов'я-
зок держави надавати їй ті чи інші соціальні блага.  

Під негативними правами дитини розуміють її права 
на захист від будь-якого втручання, у тому числі з боку 
держави, у здійсненні громадянських прав (як члена 
громадянського суспільства) і політичних прав (як учас-
ника політичного життя) та інших прав.  

Негативні права дитини вважаються основними, аб-
солютними. Вони з'явилися історично раніше, ніж інші 
права, і розвивалися як група прав на незалежність від 
влади (свобода віри, свобода віросповідання і свобода 
совісті; право на особисту свободу; право на придбання 
і недоторканність приватної власності; свобода пересу-
вання по території усієї держави; таємниця і недотор-
канність листування; свобода слова і свобода думки та 
об'єднань; право на недоторканність житла; свобода 
вибору професії тощо).  

Позитивні права дитини, на відміну від негативних 
прав передбачають права особи на поліпшення свого ста-
новища і підвищення культурного статусу, забезпечувані 
державою. Це – економічні, соціальні і культурні права як 
окрема група громадських прав суб'єкта, які характеризу-
ють правову державу новітнього періоду її розвитку. До 
них належать: право на освіту, свобода будь-якої творчої 
діяльності, право на інтелектуальну власність, право на 
вільне використання своїх здібностей і майна, право на 
соціальну безпеку і захист в умовах безробіття, право на 
сприятливе довкілля, право на охорону здоров'я і медичну 
допомогу, право на гідне життя тощо.  

При цьому, держава виконує функцію забезпечення 
громадян тими чи іншими благами, створення соціаль-
них програм, що гарантують проголошені соціальні, 
економічні та культурні права.  

Здійснення позитивних прав передбачає наявність 
достатніх ресурсів держави, їх конкретне наповнення 
безпосередньо залежить від національного доходу кра-
їни та її політичного режиму. Так, обмеженість ресурсів 
або антидемократичний режим позитивні права можуть 
гарантувати громадянам лише "рівність у злиднях", як 
це мало місце у переважній більшості так званих "соці-
алістичних" держав за часів тоталітарних режимів.  

Конституційні права дитини за сферою їх реалізації 
в суспільному житті поділяють на: а) особисті (грома-
дянські); б) політичні; в) економічні; г) соціальні; ґ) куль-
турні; д) екологічні. Усі ці права закріплені в розділі дру-
гому "Права, свободи і обов'язки людини і громадяни-
на" Конституції України.  

Особисті (громадянські) права являють собою при-
родні, основоположні, невід'ємні права дитини, які ма-
ють здебільшого характер негативного права. Вони по-
ходять від природного права на життя і свободу, яке від 
народження має кожна людина, і покликані гарантувати 
індивідуальну автономію і свободу, захищати особу від 
сваволі з боку держави та інших людей.  

До особистих (громадянських) прав зазвичай відно-
сять можливості людини, необхідні для забезпечення її 
фізичної і морально-психологічної (духовної) індивідуа-
льності. Відповідно до цього громадянські (особисті) 
права поділяють на фізичні і духовні. Фізичні права: на 
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життя, особисту недоторканність, свободу пересувань, 
вибір місця проживання, безпечне довкілля, житло то-
що. Духовні права: на ім'я, честь і гідність, на справед-
ливий, незалежний і публічний суд (статті 27, 28, 29 та 
ін. Конституції України).  

Під політичними правами розуміють можливості 
(свободи) громадянина активно брати участь в управ-
лінні державою та у громадському житті, впливати на 
діяльність різних державних органів, а також громадсь-
ких організацій політичної спрямованості. Це право 
обирати і бути обраним до представницьких органів 
державної влади і місцевого самоврядування, право 
створювати громадські об'єднання і брати участь у їх 
діяльності, свобода демонстрацій і зборів, право на 
інформацію, свобода слова, думок, у тому числі свобо-
да преси, радіо, телебачення та ін. (статті 38, 39, 40 та 
ін. Конституції України).  

Економічні права являють собою можливості (сво-
боди) людини і громадянина розпоряджатися предме-
тами споживання і основними чинниками господарської 
діяльності: власністю і працею, проявляти підприємли-
вість та ініціативу в реалізації своїх здібностей і при-
дбанні засобів для існування, беручи участь у виробни-
цтві матеріальних та інших благ.  

Особливе місце серед економічних прав дитини 
посідає право на приватну власність. У стаття 41 Кон-
ституції України записано, що кожен має право воло-
діти, користуватися і розпоряджатися своєю власніс-
тю, результатами своєї інтелектуальної, творчої дія-
льності. Право приватної власності набувається в по-
рядку, визначеному законом. Ніхто не може бути про-
типравне позбавлений права власності. Право влас-
ності є непорушним. Використання власності не може 
завдавати шкоди правам, свободам та гідності грома-
дян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну 
ситуацію і природні якості землі. При цьому, Конститу-
цією України гарантовано не лише рівність усіх форм 
власності – державної, приватної, комунальної, але й 
їх однаковий юридичний захист.  

Статтею 42 Конституції України проголошено право 
кожного, у тому числі й дитини, на підприємницьку дія-
льність, не заборонену законом. Обмежена лише під-
приємницька діяльність депутатів, посадових і службо-
вих осіб органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Фіксуючи право приватної власності, 
право підприємницької діяльності та інші економічні 
права, Конституція України підкреслює: "Власність зо-
бов'язує. Власність не повинна використовуватися на 
шкоду людині і суспільству.  

Соціальні права дитини – це права дитини, які забез-
печуються системою економічних, юридичних, організа-
ційних заходів, встановлених та гарантованих державою.  

У соціальній державі соціальний захист є невід'єм-
ним правом дитини та похідним від права на життя. 
Оскільки соціальний захист – це система підтримки 
державою громадянина у разі настання несприятливих 
для нього соціальних ризиків, то тим самим держава 
сприяє реалізації права на життя.  

У Конституції України право дитини невід'ємно по-
в'язані з правами людини і громадянина на соціальний 
захист. Ці права закріплено у низці статей Основного 
Закону, які безпосередньо присвячені соціальному за-
хисту і в свою чергу набули подальшого розвитку в сис-
темі законодавства про соціальний захист України. Так, 
у статті 46 Конституції України закріплено право грома-
дян на соціальний захист, що включає в себе право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття 
з незалежних від них обставин, а також у старості та в 
інших випадках, передбачених законом.  

У статті 47 Конституції України записано, що для 
громадян, які потребують соціального захисту, житло 
надається державою та органами місцевого самовря-
дування безоплатно або за доступну для них плату від-
повідно до закону. При цьому, Основним Законом не 
тільки визначено сферу соціального захисту, а й зміст 
права людини на соціальний захист та види соціальних 
виплат та допомоги, на які особа набуває права в разі 
настання соціального ризику. Тобто йдеться про забез-
печення житлом інвалідів, ветеранів війни та праці, 
осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катас-
трофи, а також осіб, що постраждали внаслідок інших 
надзвичайних обставин […, с. 273].  

Однією з гарантій права дитини на достатній життє-
вий рівень, що включає достатнє харчування, одяг та 
житло, що закріплене у статті 48 Конституції України, є 
гарантування отримання дитиною мінімального доходу, 
який розрахований на покриття мінімально необхідних 
потреб особи у стані фінансової кризи.  

Статтею 49 Конституції України встановлено, що ко-
жен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу 
та медичне страхування. Реалізація цього права потре-
бує забезпечення безкоштовного надання медичної до-
помоги в державних та комунальних закладах. Відповід-
но до статті 51 Конституції України сім'я, дитинство, ма-
теринство і батьківство охороняються державою. Утри-
мання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених ба-
тьківського піклування, покладається на державу. Стат-
тею 52 Конституції України передбачено, що держава 
заохочує і підтримує благодійну діяльність щодо дітей.  

Культурні права дитини – це можливості (свободи) 
збереження та розвитку її національної самобутності, 
доступу до духовних досягнень людства, їх засвоєння, 
використання та участі у подальшому їх розвитку. До 
таких у відповідності до статей 53, 54 Конституції Украї-
ни належать: 1) право на освіту; 2) право на навчання 
рідною мовою; 3) право на використання вітчизняних і 
світових досягнень культури і мистецтва; 4) право на 
вільну наукову, технічну і художню творчість.  

Екологічні права дитини являють собою можливості 
(свободи) користуватися природним середовищем як 
природним середовищем проживання. Це – права на 
сприятливе довкілля, охорону здоров'я від його не-
сприятливого впливу, відшкодування шкоди, завданої 
здоров'ю і майну екологічними правопорушеннями, на 
природокористування та ін. Екологічні права є спорід-
неними з правом на життя.  

Термін "сприятливий" означає: той, "… який позити-
вно впливає на що-небудь, створює відповідні умови 
для здійснення, виконання і т. ін. чогось; потрібний, не-
обхідний для чого-небудь; належний; зручний для чого-
небудь…" [5, с. 1377].  

У міжнародних актах використовуються і інші форму-
лювання. Наприклад, Стокгольмська декларація з навко-
лишнього середовища стверджує право людини на сприя-
тливі умови життя у навколишньому середовищі, якість 
якого дозволяє вести гідне та процвітаюче життя [6].  

У вітчизняній юридичній науці висловлюються думки 
з приводу придатного для життя і безпечного для здо-
ров'я довкілля [7, с. 35, 191], якісно сприятливого для 
людини природного довкілля [8, с. 16] та інші. 

Варто погодитись з В. Костицьким, що навколишнє 
природне середовище можна вважати сприятливим, 
якщо його стан відповідає встановленим у законодав-
стві про охорону довкілля критеріям, стандартам та 
нормативам, які стосуються чистоти (не забрудненості), 
ресурсоємності (невиснаженості), екологічної стійкості, 
видової різноманітності і естетичного багатства [7, 
с. 79]. Тож, говорячи про право дитини на сприятливе 
довкілля, слід вести мову про таке навколишнє середо-
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вище, яке відповідає встановленим у законодавстві 
стандартам та нормативам.  

Специфіка екологічних прав дитини полягає у тому, 
що основою їх здійснення є об'єктивно існуюча екологі-
чна система – навколишнє природне середовище. При 
цьому деякі екологічні права є природними правами, 
невід'ємними від життєдіяльності особи, незалежно від 
її правового закріплення. Такі права дитини реалізу-
ються як об'єктивна необхідність і не потребують нор-
мативно-правового оформлення.  

Підбиваючи деякі підсумки, видається доцільним за-
значити, що система прав дитини є складовою системи 
прав людини. Законодавче унормування прав неповно-
літньої людини необхідні для її існування, виховання і 
розвитку. Багато прав дитини збігаються з правами лю-
дини (право на життя, ім'я, набуття громадянства, віль-
не вираження думок та ін.).  
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ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА В УКРАИНЕ 
В статье освещаются вопросы классификации и систематизации конституционных прав ребёнка в Украине. Автор обосновыва-

ет вывод о том, что система прав ребёнка является частью системы прав человека. Законодательное урегулирование прав несове-
ршеннолетнего человека необходимо для его существования, воспитания и развития. Многие права ребёнка совпадают с правами 
человека (право на жизнь, имя, приобретение гражданства, свободное выражение мыслей и т.п.).  
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THE CLASSIFICATION AND SYSTEMATIZATION CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE CHILD IN UKRAINE 

In the article the questions of classification and systematization of constitutional rights for a child are illuminated in Ukraine. An author 
grounds a conclusion that the system of rights for a child is part of the system of human rights. The legislative settlement of minor human rights is 
needed for his existence, education and development. Many rights for a child coincide with human(right on life, name, acquiring citizenship, free 
expression of ideas etc.) rights.  
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ЗЛОВЖИВАННЯ СТОРОНАМИ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

 
У статті розкрито сутність інституту зловживання процесуальними правами сторонами, приведено приклади 

судової практики, запропоновано критерії класифікації зловживання процесуальним правами та санкції за такі зло-
вживання із закріпленням їх у законі. 

Ключові слова: сторони, процесуальні права, зловживання, санкції, штраф.    
 

Проблема зловживання суб'єктами юрисдикційних 
процесів процесуальними правами останнім часом на-
була особливого інтересу серед науковців. Так, цій темі 
присвячено значну кількість наукових досліджень і вчені 
її аналізують з позицій різних галузей правової науки. 
Зокрема, значну кількість робіт присвячено аналізу зло-
вживань в різних галузях права [1, 2, 3, 4, тощо], а та-
кож в цивільному праві [5, 6, 7 тощо] та цивільному про-
цесі [8. 9, 10, 11]. Не зважаючи на спільний предмет в 
цих дослідженнях позиції вчених кардинально різнять-
ся, що обумовлює актуальність даної теми. 

Якщо спробувати проаналізувати зміст позову з різ-
них позицій, то ми неодмінно зіштовхнемося з необхідні-
стю кваліфікації суб'єктивних і об'єктивних критеріїв його 
формування та сприйняття і будемо змушені визначати 
домінанту в цивільних або цивільних процесуальних від-
носинах. Автор впевнений в тому, що зловживання пра-
вом досить часто розпочинається з матеріальних право-
відносин, коли одна з осіб користуючись власними пра-
вами нехтує обов'язками, сподіваючись, що правопору-

шення не викличе для неї негативних наслідків. Але не 
завжди правопорушник має пасивну поведінку. В окре-
мих випадках, хоча й непоодиноких, правопорушник на-
магається за різних підстав змусити контрагента захища-
тися і для цього заявляються штучні позови.  

Виходячи зі змісту позову, як необхідності звер-
нення до суду за захистом саме матеріальних прав та 
інтересів, можна говорити про базові переваги саме 
матеріальних основ позову. З іншого боку, при звер-
ненні до суду в багатьох випадках домінують процесу-
альні аспекти позову і достатньо дотриматися встано-
влених у законодавстві формальних вимог до позовної 
заяви, щоб позов був прийнятий та було відкрите про-
вадження у справі.  

Автор вважає, що наукові роботи, присвячені цій 
проблематиці мають деякі вади, які закладаються на 
етапі трансформації суто матеріальних правовідносин в 
цивільні процесуальні правовідносини. Зокрема, 
М.Й. Штефан зазначав: "Незалежно від того, за ініціа-
тивою яких осіб виникли цивільні процесуальні право-
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відносини, їх об'єктивною основою виступають матеріа-
льні правовідносини – необхідність захисту суб'єктив-
них прав і охоронюваних законом інтересів, які виника-
ють з порушених і спірних цивільних, трудових, сімей-
них, кооперативних правовідносин" [12]. Загалом тут 
можна погодитися з даною позицією, оскільки вона 
справедлива щодо більшої частини цивільних справ, 
але дана думка потребує уточнення.  

Зокрема, важко погодитися з абсолютизацією циві-
льних або цивільних процесуальних відносин, оскільки 
одним з головних суб'єктів в цивільному судочинстві є 
позивач, але не завжди позивач – це особа, права якої 
порушені, які суду необхідно захищати. І ця проблема є 
властивою судовій практиці й іноземних країн. Але ви-
рішуються ці проблеми по різному.  

Так, В.О.Аболонін формулюючи визначення зло-
вживання процесуальним правом на позов в цивільно-
му процесі Німеччини вказував, що під ним слід розумі-
ти звернення до суду з позовом всупереч завданням 
цивільного процесу, до яких належить захист як прива-
тних, так і публічних інтересів, а також збереження сус-
пільного миру і спокою" [13]. Ця позиція є цікавою, але 
його дослідження базується на визначенні лише прин-
ципових підходів до розв'язання цієї проблеми. Метою 
ж цивільного процесу в Україні є справедливий, неупе-
реджений та своєчасний розгляд та вирішення цивіль-
них справ з метою захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних, юри-
дичних осіб та держави (ст. 1 ЦПК) а не збереження 
суспільного миру і спокою.  

Отже, важко погодитися з таким визначенням зло-
вживання правами, оскільки воно широко тлумачить 
мету цивільного судочинства.  

На нашу думку, розкриваючи термін "зловживання 
процесуальними правами" необхідно виходити з умов-
ного сприйняття суперечності дій з тією метою, якої 
хоче досягти особа, а також враховувати, що при дося-
гненні цієї мети особа може перевищувати надані їй 
законодавством повноваження.  

Вважаємо, що в основі зловживання процесуальними 
правами, насамперед, лежить саме свідоме їх переви-
щення особою, зокрема, на звернення до суду з позо-
вом. Проте юридично необізнані особи не здатні зловжи-
вати правом, оскільки їх правочини можуть відрізнятися 
некомпетентністю, що має враховуватися при розумінні 
сутності такого явища як зловживання правом. Тому при 
зверненні юридично необізнаної особи до неналежного 
суду або з необґрунтованим позовом тощо необхідно 
констатувати помилку, а не зловживання правом.  

При цьому, недоцільно намагатися довести, що даний 
варіант поведінки особи при зверненні до суду є зловжи-
ванням, оскільки навіть фахівці в сучасних умовах можуть 
помилитися з вибором виду судочинства через значну 
кількість спеціалізованих судів і відсутністю чіткої регла-
ментації критеріїв їх компетенції (юрисдикції).  

Автор зустрічався в судовій практиці з випадками, 
коли позов формувався штучно і з метою далекою від 
реальних правовідносин. Наприклад, доволі часто 
мають місце позови про захист честі, гідності і ділової 
репутації з метою вплинути на відповідача так, щоб 
він припинив поширювати негативну інформацію про 
позивача, дійсність якої реально складно довести в 
суді. Метою таких позовів може бути притягнення до 
матеріальної відповідальності засобів масової інфор-
мації або окремих авторів тощо. Зокрема, автор був 
свідком однієї справи з захисту прав відповідача, який 
писав скарги в різні державні установи на неправомір-
ні дії представників юридичної особи, що і призвело до 
позову про захист ділової репутації. Штучними можуть 
бути й позови до боржника, щоб зменшити кількість 

майна, на яке може бути звернене стягнення держав-
ною виконавчою службою тощо.  

У наведеній вище думці М.Й. Штефана особливу 
увагу звернемо на фрагмент "об'єктивною основою ци-
вільних процесуальних відносин виступають матеріа-
льні правовідносини", оскільки при наявності спору між 
сторонами з приводу матеріальних правовідносин важ-
ко говорити про об'єктивність. В кожної із сторін своя 
позиція в спорі і в окремих випадках суд, вирішуючи 
справу, може  викласти у рішенні третю позицію, яка 
навіть не висловлювалася сторонами. Непоодинокими 
є й випадки, коли суд першої інстанції ухвалює рішення, 
в якому констатується наявність тих чи інших обставин і 
пов'язаних з ними правовідносин, а апеляційний суд 
скасовує рішення суду першої інстанції і ухвалює нове 
рішення, протилежне першому, а потім останнє рішення 
змінюється судом касаційної інстанції. Не говорячи про 
перегляд рішень Верховним Судом України чи у зв'язку 
з нововиявленими обставинами ми мусимо визнати, що 
про об'єктивність сприйняття матеріальних правовідно-
син не варто говорити.  

Оперуючи категорією "об'єктивність" доцільно ви-
знати основою виникнення процесуальних правовідно-
син факт звернення до суду, що обумовлений реаліза-
цією принципу диспозитивності. При цьому, на нашу 
думку, раціонально виділяти два факти, необхідні для 
виникнення цивільних процесуальних правовідносин: 

1) дія особи щодо звернення до суду породжує в 
неї право на  

передбачені законодавством наслідки: мінімальні – 
відмова у відкритті провадження у справі, а максималь-
ні – початок судочинства (відкриття провадження у 
справі). При цьому, слід підкреслити, що судочинство 
підпорядковане певній процедурі розгляду справи і від-
повідна заява зумовлює обов'язок суду діяти відповідно 
до встановленої законодавством процедури.  

2) формування змісту заяви, необхідної для звер-
нення до суду відповідно до загальних і конкретних ви-
мог процесуального законодавства, зокрема, ст. 119 
ЦПК та інших.  

При цьому, лише перша обставина є об'єктивною, 
оскільки суд має зафіксувати факт звернення, а друга 
суб'єктивна через те, що зміст позовної заяви формує 
заявник (позивач) і перевіряє її на відповідність вимогам 
законодавства суддя, який висловлює свою особисту 
позицію. Суддя має бути неупереджений, але реально 
його дії залежать від достатності кваліфікації. Напри-
клад, автор зустрічався з випадком, коли позов було по-
дано третьою особою з самостійними вимогами щодо 
предмета спору між сторонами і в ній робилося посилан-
ня на багато обставин, щодо яких вже сторонами були 
подані докази по первісному позову. Але дану заяву роз-
глядав не той суддя, який відкрив провадження у справі 
по первісному позову, а інший. При цьому, в поданій за-
яві були виявлені недоліки і вона не була об'єднана з 
первісним позовом, що значно ускладнило захист прав 
третьою особою і розгляд нової справи судом.  

Проблемність цієї правової ситуації полягає в тому, 
що в цивільному процесі відсутнє поняття, яке б визна-
чало виключні повноваження судді (суду) з розгляду 
всіх взаємопов'язаних заяв, які надходять до суду після 
відкриття ним провадження в справі. Сьогодні існує 
поняття "підсудність", зокрема, щодо підсудності кількох 
вимог, пов'язаних між собою (ст. 113 ЦПК). Але зміст ст. 
113 ЦПК сприятливий для позивача, оскільки саме він 
визначає, до якого суду він подасть позов та поставить 
питання про об'єднання усіх позовних вимоги в одній 
позовній заяві, за винятком випадків виключної підсуд-
ності. Однак, такий стан може призводити до зловжи-
вань з боку позивача і неможливості застосування по-
ложень ст. 126 ЦПК.  
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Так, згідно ч. 1 ст. 126 ЦПК суддя під час відкриття 
провадження у справі, підготовки справи до судового 
розгляду або суд під час її розгляду мають право по-
становити ухвалу про об'єднання в одне провадження 
кількох однорідних позовних вимог за позовами одного 
й того самого позивача до одного й того самого відпові-
дача чи до різних відповідачів або за позовом різних 
позивачів до одного й того самого відповідача. Якщо 
розглядати дану норму широко, то на її підставі може 
бути витребувана заява з іншого суду. Але реально 
важко собі уявити відносини між судами загальної 
юрисдикції з щодо однорідних вимог, не говорячи про 
відносини між судом загальної юрисдикції та судом, 
наприклад, господарським. Подібні ситуації вже мали 
місце на практиці. Наприклад, в справі про затримку 
розрахунку при звільненні працівників на підставі колек-
тивного договору засновники зловживаючи своїми про-
цесуальними правами звернулися до господарського 
суду і вимагали від підприємства визнати загальні збо-
ри трудового колективу без їх участі нелегітимними, а 
колективний договір недійсним. Звільнені працівники 
вступити в господарську справу не мали можливості. 
Рішення господарського суду стосувалося лише фор-
мального боку справи,оскільки протокол зборів був на-
званий "загальні збори", а не збори трудового колекти-
ву, тому участь в таких зборах засновників підприємст-
ва є обов'язковою. Рішення загальних зборів є нелегі-
тимне, хоча й колективний договір не був визнаний су-
дом недійсним. Але на підставі провадження в госпо-
дарському суді розгляд справи судом загальної юрис-
дикції був зупинений, тому можна констатувати, що ці 
справи були взаємопов'язаними і вони мали розгляда-
тися судом загальної юрисдикції, а не господарським 
судом за штучним позовом засновників до підприємст-
ва, яке представляв підпорядкований їм директор.  

На цій підставі автор вважає, що взаємопов'язані 
між собою справи мають розглядатися в одному суді і 
одним складом суду, коли сторони або одна із сторін 
доведе таку необхідність і це положення має застосо-
вуватися незалежно від того, до якого виду судочинст-
ва була подана заява іншою особою. Для реалізації 
такого положення необхідно сформувати чіткі повнова-
ження суду (судді): 

 по-перше, щодо отримання всієї кореспонденції, 
яка надходитиме до суду і пов'язана з розглядом спра-
ви, щоб позови третіх осіб не розглядалися іншими су-
ддями; 

 по-друге, при прийнятті ухвали про об'єднання 
позовів та  

окремих позовних вимог в одну справу і доцільність 
їх спільного розгляду має бути забезпечене повнова-
женням суду витребувати не тільки позовні заяви, а й 
навіть розпочаті справи. Для забезпечення об'єктивнос-
ті наступного розгляду такої справи, яка значно усклад-
ниться, вона підлягає перевірці судом апеляційної ін-
станції на предмет обґрунтованості і законності, а також 
саме суд апеляційної інстанції й має визначати, який 
суддя або суд має вирішувати таку справу, на нашу 
думку, у колегіальному складі.  

Запропонована гіпотеза має сприяти об'єктивності 
майбутнього рішення суду і застерігати випадки зло-
вживань правом на звернення до суду, тоді при розгля-
ді справи буде можливо врахувати інтереси усіх заінте-
ресованих в результатах справи осіб.  

На заваді такій пропозиції може стати ст. 16 ЦПК, в 
якій з формальної сторони заперечується можливість 
об'єднувати в одне провадження вимоги, які підлягають 
розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо 
інше не встановлене законом. Автор вважає, що дане 
положення слід розглядати відповідно до тієї правової 

ситуації, коли сторони можуть зловживати своїми про-
цесуальними правами і спрямовувати заяву до іншого 
виду судочинства або до іншого суду загальної юрисди-
кції чи до іншого судді цього ж суду.  

Наприклад, в одній із справ за позовом матері відпові-
дача було доведено, що син без відповідних повноважень 
замість матері взяв кредит в банку, придбав квартиру на 
своє ім'я. При цьому, ні банк, ні інші кредитори відповідача 
не були залучені до участі в справі не зважаючи на те, що 
вже існувало рішення суду про звернення стягнення на 
майно боржника в сумі 70 000 доларів США. Так штучно 
було передане майно боржника іншій особі і усунено мож-
ливість задовольнити вимоги кредиторів.  

Дійсно, опоненти пропозиції автора можуть заува-
жити, що існує й положення, регламентоване ч. 1 ст. 36 
ЦПК, згідно якого сторона зобов'язана повідомити суд 
про третю особу, на права якої вплине рішення суду. 
Але санкцій за невиконання даної норми не передбаче-
но, тому ми з позиції заінтересованих осіб можемо роз-
цінювати таку поведінку як зловживання процесуаль-
ним правом. Однак, така поведінка не має будь-яких 
правових наслідків. Положення ч. 3 ст. 27 ЦПК де зако-
ном всіх учасників зобов'язано добросовісно здійснюва-
ти свої процесуальні права і виконувати процесуальні 
обов'язки інакше як декларацією назвати неможливо. 
На жаль, до останнього часу випадки зловживання 
процесуальними правами залишаються без адекватної 
реакції через те, що важко відрізнити зловживання пра-
вом від простих помилок тощо, а також наслідки такої 
поведінки не встановлені у ЦПК.  

У зв'язку з цим автор пропонує такий критерій для 
кваліфікації зловживання процесуальними правами – 
неодноразовість перевищення наданих особам повно-
важень чи неналежного користування їхніми процесуа-
льними правами. 

Автору при розгляді справ неодноразово доводило-
ся бачити такі ситуації, коли одна із сторін або її пред-
ставник образливо висловлювалися в адресу або почи-
нали перебивати під час виступу протилежну сторону 
чи її представника, паралельно коментуючи їх виступ 
тощо. Тобто зловживання процесуальними правами в 
даному випадку полягає в тому, що право на виступ і 
висловлення своєї позиції відбувається без дозволу 
суду, зокрема й тоді, коли висловлює свою позицію ін-
ша сторона. Доволі часто судді в таку ситуації не втру-
чаються і просто спостерігають за несанкціонованою 
"перепалкою" учасників. Прохання ж навести лад в су-
довому засіданні і надати можливість безперешкодно 
виступити доволі часто не знаходить підтримки у судді. 
Тому представники у таких ситуаціях змушені застосо-
вувати такі процесуальні заходи: після трьох клопотань 
про необхідність дисциплінувати опонента в судовому 
засіданні і попередити його про можливість видалення 
із залу судового засідання, доводиться до відома судді, 
що у противному разі, коли не буде вжито таких заходів 
судді буде заявлено відвід.    

Такий подвійний захід змушує суддів реагувати на 
клопотання щодо припинення зловживань під час судо-
вого засідання. Але це найпростіший варіант тривалого, 
а точніше неодноразового зловживання правом, який 
чітко встановлюється за допомогою звукозапису.  

Отже, суб'єктивна позиція сторони в справі може су-
проводжуватися різними процесуальними аспектами її 
реалізації і не завжди законними. Але стимулювати 
осіб, які беруть участь в справі, належно користуватися 
своїми правами конче необхідно. 

У зв'язку з цим, потребується продовжувати роботу 
над удосконаленням норм ЦПК та конкретизувати по-
няття "зловживання процесуальними правами" та пе-
редбачити у законі санкції за такі зловживання.  
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Зокрема, автор вважає необхідним закріпити у ЦПК 
положення про об'єднання взаємопов'язаних позовних 
вимоги в одне провадження, щоб застерегти штучні 
позови з метою затягування розгляду основного (перві-
сного) позову. До заходів процесуального примусу, ви-
значених у ст. 91 ЦПК, слід додати штрафи, які мають 
дисциплінувати учасників судового розгляду та присут-
ніх в залі судового засідання. Автор в даному випадку 
погоджується з позицією інших авторів [14], але сприй-
має штрафи лише як один із заходів в системі протидії 
зловживанням процесуальними правами.  

У зв'язку з цим важко погодитися з О.О.Гайдуліним, 
який вважає,що не вирішить питання й запровадження 
штрафних санкцій за зловживання правом, як це про-
понують деякі дослідники. Необхідно передбачити аде-
кватний механізм перешкоджання таким діям [15]. 

Автор вважає, що необхідно відрізняти окремі (одино-
чні) зловживання від системи правопорушень. Якщо су-
дом буде продемонстрована воля і при першій спробі 
зловживання особою процесуальними правами судом 
буде застосований передбачений законодавством захід 
реагування, який стане адекватним правопорушенню, то 
значна частина осіб може зрозуміти, що продовження 
зловживання правами матиме для неї негативні наслідки.  

При цьому, автор вважає, що штрафи мають бути 
істотного розміру, який має залежати від виду правопо-
рушення. При цьому всі заходи процесуального приму-
су мають застосовуватися системно від найпростішого 
до найсильнішого за негативними наслідками. Напри-
клад, коли одна із сторін перебиває виступаючого, по-
рушує порядок у судовому засіданні, то штраф має за-
стосовуватися після попередження і перед видаленням 
із залу судового засідання. Але штраф в 30 гривень не 
особливо дисциплінуватиме учасників, тому його розмір 
мусить бути не меншим 200 гривень.  

Коли ж одна із сторін або її представник без попе-
редження не з'являється у судове засідання і це при-
зведе до перенесення розгляду справи, то при відсут-
ності поважних причин можна констатувати неповагу не 
тільки до суду, а й до всіх учасників розгляду справи і 
штраф мусить бути відповідним, на наш погляд, не ме-
нше тисячі гривень.  

Найважливішим аспектом зловживання процесуа-
льними правами, коли особа звертається зі штучним 
позовом до суду і не виконує вимог ч. 1 ст. 36 ЦПК, на 
нашу думку, мусять бути регламентовані декілька нас-
лідків, які залежатимуть від результатів, які виникли в 
заінтересованих осіб. Але головним наслідком при на-
явності рішення суду, коли до участі в справі не були 
залучені всі заінтересовані особи, має стати скасування 
такого рішення суду. Крім того, має бути встановлене 
загальне правило, що особи не можуть посилатися на 
рішення суду, яке було ухвалене без участі в справі 
інших заінтересованих осіб, на права та обов'язки яких 

впливає дане рішення суду. Цю пропозицію автором 
орієнтовано на внесення змін до ч. 3 ст. 61 та ч. 3 ст. 14 
ЦПК, оскільки так можна змінити судову практику, коли 
особа, яка не була штучно залучена до участі в справі, 
змушена "виправдовуватися" і вимагати скасування 
рішення суду. Здається, що так провокується прийняття 
незаконних і необґрунтованих рішень за змовою пози-
вача та відповідача, а закон мусить бути сприятливим 
до тих осіб, права яких порушуються зловживанням 
процесуальними правами, тобто прямо навпаки.   

Отже, автор вважає, що кожний процесуальний 
обов'язок суб'єкта, який бере участь в розгляді справи 
мусить бути забезпечений певними санкціями, які ма-
ють застосовуватися судом за власною ініціативою або 
за клопотанням заінтересованих осіб.  

Проведене коротке дослідження свідчить про необ-
хідність подальших досліджень даної проблематики і 
широкої дискусії на тему зловживання процесуальними 
правами для того, щоб забезпечити швидкий і об'єктив-
ний розгляд справи, а також ухвалення законного і об-
ґрунтованого рішення. 
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СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ  
 

Анотація: У статті досліджено сутність та зміст матеріально-технічного забезпечення суб'єктів сектору без-
пеки й оборони України. Проаналізовано підходи тлумачення понятійно-категоріального апарату в цій сфері та за-
пропоновано шляхи їх вирішення.  
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У сучасному світі в умовах посилення глобаліза-

ційних тенденцій і перетворень для вирішення най-
більш важливих воєнно-економічних, політико-
правових проблем у межах світової політичної систе-
ми використовують з-поміж інших інструментів – воєн-
но-технічну політику, одним із напрямів якої є розроб-
ка, модернізація й закупівля сучасного озброєння й 
військової техніки для оснащення Збройних Сил Укра-
їни (далі – ЗСУ) та інших військових формувань. А 
тому важливими та актуальними є дослідження в цій 
сфері, зокрема визначення змісту і співвідношення 
таких категорій, як матеріально-технічне, тилове, тех-
нічне, ресурсне забезпечення і логістика.   

Відповідно до Закону України "Про організацію обо-
ронного планування" [1], Воєнна доктрина України, ви-
значає одними з визначних пріоритетів такі складові 
підготовки держави до збройного захисту національних 
інтересів: воєнно-економічна, військово-промислова та 
військово-технічна. Воєнно-економічна складова міс-
тить ресурсне забезпечення для реалізації військово-
промислової (розвиток оборонно-промислового ком-
плексу, розробка та виробництво озброєння, військова 
та спеціальна техніка) та військо-технічної (технічне 
оснащення ЗСУ та інші військові формування) політики 
(ст. 24 Воєнної доктрини України) [2]. 

У більшості провідних країн світу завданням війсь-
кових формувань є впровадження сучасних підходів до 
матеріально-технічного забезпечення військ (сил), мо-
більність та здатність оперативно реагувати на врегу-
лювання кризових ситуацій, а стан тилового забезпе-
чення розглядається як один із головних факторів, що 
визначає успіх в операціях. У розбудові систем забез-
печення збройних формувань цих країн превалюють 
тенденції до централізації управління забезпеченням 
військ (сил) та їх дій, ліквідації проміжних ланок систем 
постачання та обтяжливої забезпечувальної інфрастру-
ктури у військовій структурі [3].  

З огляду на вищезазначене важливим питанням є 
визначення поняття "матеріально-технічне забезпечен-
ня", оскільки серед науковців немає єдиного підходу як 
щодо тлумачення цього терміна, так і змісту видів за-
безпечення. Зокрема, більшість суб'єктів сектору без-
пеки й оборони для назви заходів, спрямованих на по-
стачання необхідного майна, побутове обслуговування, 
медичне забезпечення тощо використовують термін 
"тилове забезпечення". Заходи, спрямовані на забезпе-
чення потрібною спецтехнікою, обладнанням, боєпри-
пасами, спеціальними засобами тощо, а також підтри-
мання технічної готовності формувань цих об'єктів при-
йнято називати "технічним забезпеченням" [4, с.738].  

Натомість про важливість питань матеріально-тех-
нічного забезпечення (далі – МТЗ) оперативно-служ-
бових цілей та завдань суб'єктів сектору безпеки й обо-
рони України в сучасних умовах свідчать такі чинники: 

– МТЗ суб'єктів сектору безпеки й оброни України є 
основним компонентом належного виконання співробіт-
никами своїх функціональних обов'язків; 

– йому належить провідна роль у досягненні опера-
тивно-службових цілей, реалізації спеціальних можли-
востей військових формувань; 

– воно є визначальним елементом управління су-
б'єктів сектору безпеки й оборони країни.     

На сьогодні необхідно провести комплекс заходів 
щодо створення серед суб'єктів сектору безпеки й обо-
рони України централізованої моделі МТЗ, що забезпе-
чувала б перехід до ефективної системи МТЗ військо-
вих формувань з урахуванням принципу достатності, 
економічних і фінансових можливостей держави, міні-
мальних витрат на її функціонування та подальшого 
розмежування функцій між самостійними підрозділами, 
що здійснюють матеріально-технічне забезпечення 
військових формувань. 

Аналіз наукових джерел, присвячених МТЗ військо-
вих формувань України, свідчить, що це питання висвіт-
люється поверхнево, зокрема лише в аспектах структури 
і завдань ЗСУ з відбиття агресії та без урахування мож-
ливості спільних дій суб'єктів сектору безпеки й оборони 
країни для нейтралізації кризових ситуацій [2, 5, 6, 18]. 

Окремі аспекти даної проблематики викладені у 
працях таких науковців: О. М. Бандурки, М. С. Бідюкової, 
О. І. Затинайка, П. І. Зінова, М. С. Ільницького, О. В. Іщенка, 
В. С. Кивлюка, В. М. Можаровського, І. С. Романченка, 
І. Є. Руколайніної та інших науковців. Комплексних до-
сліджень, присвячених зазначеній проблемі наразі не-
має, що зумовлює актуальність визначення поняття, 
змісту матеріально-технічного забезпечення суб'єктів 
сектору безпеки й оборони України  

Метою роботи є аналіз проблем, пов'язаних із по-
нятійно-категоріальним апаратом та визначення змісту 
поняття "матеріально-технічне забезпечення". 

Технічне забезпечення військ, зокрема сухопутних, до-
сліджено як комплекс заходів, спрямованих на своєчасне 
забезпечення військ озброєнням, технікою, боєприпасами 
і воєнно-технічним майном; підтримання озброєння і тех-
ніки в постійній готовності до застосування, надійної робо-
ти у різних умовах, а також швидке їх відновлення; вид 
забезпечення бойових дій військ [7, с. 738].  

Елементом МТЗ вважають тилове забезпечення 
("тил" як спеціальний термін з'явився у період лише в 
російсько-японської війни 1904-1905 рр.) [8, с. 15]. До-
слідження окремих джерел показало, що тилове за-
безпечення військ розглядалося в таких аспек-
тах: 1) комплекс заходів, спрямованих на задоволення 
матеріальних, транспортних, побутових та інших потреб 
військ (сил) з метою підтримання їх у бойовій готовності 
для ведення бойових дій або вирішення повсякденних 
завдань; 2) вид забезпечення бойових дій військ (сил).  

© Тарасенко А., 2013
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У Великому тлумачному словнику сучасної українсь-
кої мови термін "тил" має значення: "задню, зворотну 
частину, сторону чого-небудь; бік протилежний перед-
ньому, лицьовому; територію, розташовану звичайно 
далі від лінії фронту; територію, розташовану позаду 
ділянки, зайнятої яким-небудь військовим з'єднанням; 
сукупність допоміжних військових частин і з'єднань, які 
розташовані за діючими частинами й забезпечують їх 
усім необхідним для життя та бою; уся територія й на-
селення країни, що воює на відміну від фронту" 
[9, с. 1449]. У зазначеній праці поняття тилового і мате-
ріально-технічного забезпечення не визначено. За часів 
СРСР поняття "матеріально-технічне забезпечення" 
ототожнювалося з поняттям "тилове забезпечення".  

Немає чіткого тлумачення цих термінів у законодав-
стві. Так, у ст. 24 Закону України "Про міліцію" лише 
зазначено, що матеріально-технічне забезпечення 
"здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 
України, коштів, які надходять на підставі договорів від 
міністерств, інших центральних органів виконавчої вла-
ди, державних органів, підприємств, установ, організа-
цій і громадян, а також інших джерел, не заборонених 
законодавством" [10]. Відповідно до ст. 18 Закону Укра-
їни "Про Службу безпеки України" [11], нині використо-
вують термін "матеріально-технічне забезпечення", що 
визначає основні завдання забезпечення органів та 
підрозділів СБ України необхідними матеріально-
технічними засобами для ефективного виконання своїх 
функціональних обов'язків. 

На думку автора нині є потреба та необхідність, від-
повідно до правової техніки, ввести єдиний термін, з 
метою унеможливлення позначати одним словом різні 
правові поняття. 

Для визначення змісту матеріально-технічного та 
інших видів забезпечення важливо розглянути їх скла-
дову – організація забезпечення. 

Так, організація тилового забезпечення бойових дій 
передбачає більш широкий спектр заходів, ніж органі-
зація матеріального забезпечення, а саме: підготовка 
тилу; визначення порядку розміщення і переміщення 
його сил та засобів; вибір, обладнання, підтримання в 
належному стані шляхом підвезення та евакуації; підго-
товка та організація централізованого використання 
транспортних засобів для забезпечення всіх видів вій-
ськових перевезень; проведення тилової розвідки; під-
готовка і здійснення захисту, охорони та оборони тило-
вих об'єктів тощо. 

Так, М. C. Бідюкова під матеріальним забезпечен-
ням (постачання) працівників ОВС розуміє систему но-
рмативно-закріплених соціально-економічних заходів, 
що гарантують та забезпечують задоволення їх матері-
альних потреб, виконання покладених на них завдань 
та обов'язків, реалізацію наданих їм прав та компенсу-
ють певні обмеження, встановлені законодавством що-
до цієї категорії осіб [12, с. 194–197].  

Сучасна дослідниця І. Є. Руколайніна, яка досліджу-
вала матеріально-технічне та фінансове забезпечення 
ОВС України, зазначає, що матеріально-технічне за-
безпечення органів внутрішніх справ являє собою сис-
тему товарно-грошових і господарських відносин, які 
виникають між службами Міністерства внутрішніх 
справ, органами влади, підприємствами, організаціями, 
фізичними особами з одного боку, та органами внутрі-
шніх справ та їх підрозділами, з іншого, в процесі 
централізованого постачання матеріальних, технічних і 

військових ресурсів, необхідних для виконання покла-
дених на органи внутрішніх справ завдань [13, c. 435].  

Досліджуючи складову МТЗ – фінансове забезпе-
чення ОВС України, М. С. Ільницький його визначає як 
діяльність, яка здійснюється в межах фінансової систе-
ми держави у всіх її проявах та є формою участі в роз-
поділі грошових коштів шляхом отримання фінансових 
ресурсів з метою наділення ОВС відповідними матеріа-
льно-технічними ресурсами [14, с. 90].  

У науковій праці П. І. Зінова зазначається, що за 
своїм характером та призначенням матеріальне забез-
печення в органах внутрішніх справ України є організо-
ваною державою та її підпорядкованими органами сис-
темою, функціонування якої направлено на реалізацію 
сукупності відносин товарно-грошового і господарського 
характеру, що об'єднує у єдиний системний комплекс, з 
одного боку, безпосередньо органи внутрішніх справ з 
їх структурними підрозділами, а з іншого – органи вла-
ди, установи, підприємства, організації у ході централі-
зованого забезпечення ОВС матеріальними, технічни-
ми і військовими ресурсами; укладення договорів купів-
лі-продажу у галузі оптової торгівлі та їх своєчасне ви-
конання, реалізація фондів роздрібного та комісійного 
продажу тих чи інших продуктів і засобів виробництва; 
фінансування їх діяльності та надання матеріально-
технічної допомоги [15]. 

Варто констатувати, що у науковій літературі питан-
ня правового регулювання матеріального, технічного та 
фінансового забезпечення органів внутрішніх справ 
досліджено як систему товарно-грошових і господарсь-
ких відносин, що виникають, з одного боку, між служба-
ми МВС України, органами влади, підприємствами, ор-
ганізаціями, фізичними особами, з іншого – органами 
внутрішніх справ та їх підрозділами у процесі централі-
зованого постачання матеріальних, технічних і військо-
вих ресурсів (сировина, паливо, обладнання, речове 
майно, зброя, боєприпаси і матеріали); виконання дого-
ворів купівлі-продажу (оптова торгівля), реалізації фон-
дів, комісійного й роздрібного продажу продуктів і засо-
бів виробництва; надання матеріально-технічної допо-
моги та фінансування їх діяльності" [16, с. 17].  

Зазначаємо, що у ЗСУ під час формування системи 
матеріально-технічного забезпечення [17] враховано 
досвід тих країн, де системи тилового і технічного за-
безпечення об'єднані в єдиний вид забезпечення – ма-
теріально-технічне, що дає змогу значно скоротити чи-
сельний апарат управління різними видами забезпе-
чення і, головне, більш оперативно вирішувати завдан-
ня щодо ведення операцій (бойових дій).  

На сьогодні чинна Постанова Кабінету Міністрів 
України від 20.02.2013 р. № 120 "Про затвердження 
Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів 
продукції оборонного призначення, а також припинення 
випуску існуючих видів такої продукції", яка регламен-
тує закріплення Порядку розроблення, освоєння та ви-
пуску нових видів продукції оборонного призначення 
тощо. Відповідно до п. 23 зазначеної Постанови, про-
понуємо розробити для всіх військових формувань вну-
трішній нормативний документ, який би регулював при-
йняття розроблених (модернізованих) зразків техніки на 
озброєння на основі принципу єдиноначальності та ко-
легіальності вироблення рішень [18]. 

В аспекті питання, що розглядається, окреслимо 
еволюцію змісту терміна "логістика" як інтегрованої на-
зви для тилового та технічного видів забезпечення. У 
XIX ст. під логістикою розуміли мистецтво управління 
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пересуванням військ як на далеку відстань від ворога, 
так і на близьку, організація їх тилового забезпечення. 
Під час Другої світової війни американська армія широ-
ко застосовувала логістичні підходи під час організації 
взаємодії між підприємствами військово-промислового 
комплексу, транспортом і постачанням армії для своє-
часного та систематичного забезпечення американської 
армії постачанням зброї, паливно-мастильних матеріа-
лів і продуктами харчування в необхідній кількості.  

Науковці називають логістику "новою філософією 
управління", "третім шляхом раціоналізації" [19]. Однак, 
на думку автора, не можна повністю погодитися з дум-
кою В. Мюллера про те, що логістика – це "техніка шта-
бної служби, розрахунки тилу, техніка перевезень і по-
стачання" [20]. Також дискусійним є визначення К. Ган-
шиної, яка обґрунтовує логістику як "матеріально-тех-
нічне забезпечення, організацію тилу і постачання" [21]. 

Автор підтримує підхід Л. Миротіної та 
В. Сергєєвої, відповідно до якого логістика в широ-
кому значенні – вивчає управління матеріальними 
потоками, пов'язаними з ними фінансами, інформаці-
єю та персоналом, у визначеній мікро-, мезо- і мак-
роекономічній системах для досягнення поставленої 
перед нею мети з оптимальними витратами ресурсів; 
у вузькому розумінні – є інструментарієм інтегрова-
ного управління матеріальними потоками і пов'яза-
ними з ними фінан-совими, інформаційними та кад-
ровими, що сприяють досягненню мети з оптималь-
ними витратами ресурсів. При цьому об'єктом дослі-
дження й управління в логістиці є матеріальні потоки 
(вони є основними), а супутніми – фінансові, інфор-
маційні та кадрові; предмет дослідження – оптиміза-
ція ресурсів у певній економічній системі під час 
управління основними і супутніми потоками [22].  

Отже, логістика – це не тільки матеріально-технічне 
забезпечення, організація тилу і постачання; термін 
"логістика" не є синонімом терміна "матеріально-
технічне забезпечення", а, насамперед, процесу право-
вого регулювання управління підготовкою, плануван-
ням, постачанням, контролем, раціональним, своєчас-
ним та системним забезпеченням споживача (до кінце-
вого споживання замовника), заявленими матеріальни-
ми, фінансовими, інформаційними (обробка певної ін-
формації), кадровими потоками, а також організація 
процесу транспортування, передачі, зберігання (склад) 
відповідних ресурсів. 

На жаль, Україна, нині не може створити подібні по-
тужні системи постачання. Через економічні проблеми 
обсяги МТЗ військових формувань є недостатніми, що 
унеможливлює адекватну протидію в зазначених напря-
мах державних інтересів та спричиняє велику плинність 
кадрів, перевантаження, погіршення якості роботи пер-
соналу та втрату професіоналів. Отже, МТЗ є однією з 
найбільш гострих, складних як правових, так і управлін-
ських проблем у військових формуваннях, оскільки від 
своєчасного і комплексного забезпечення суб'єктів сек-
тору безпеки й оборони МТЗ залежать їх мобільність, 
ритмічність та якісне виконання функціональних обов'яз-
ків, вчасне використання вітчизняної спецтехніки й інших 
оперативно-технічних засобів для забезпечення безпеки 
держави, а отже, стійка, чітка та збалансована діяльність 
суб'єктів сектору безпеки й оборони України.  

Таким чином, можна зробити висновки: тилове й 
технічне забезпечення є складовими матеріально-
технічного; термін "логістика" не є синонімом поняття 
"матеріально-технічне забезпечення"; доцільно в нор-

мативно – правових актах юридично визначити замість 
таких категорій, як матеріально-технічне, тилове, ре-
сурсне забезпечення, логістика тощо, єдине поняття –
 "матеріально-технічне забезпечення"; пропонуємо ви-
значати матеріально-технічне забезпечення в широко-
му розумінні як комплекс правових, організаційних, нау-
кових, фінансових та інших заходів, спрямованих на 
досягнення своєчасного, повного та належного центра-
лізованого забезпечення суб'єктів сектору безпеки й 
оборони необхідними фінансовими, матеріально-
технічними засобами (спецтехніка, озброєння, паливо, 
речовини, обладнання (зокрема і медичне), автотранс-
порт, речове майно, роботи та послуги), а також забез-
печення продуктами харчування; їх фінансування, пла-
нування (прогнозування потреби), норми належності, 
закупівля, укладення та виконання договорів купівлі-
продажу, розподіл, постачання, отримання (а також 
благодійна допомога), ремонт і списання, контроль, 
створення запасів та їх облік для максимально ефекти-
вної реалізації поставлених оперативно-службових ці-
лей та завдань; у вузькому розумінні – матеріально-
технічне забезпечення – це комплекс заходів щодо 
своєчасного і системного забезпечення військовим 
майном, а також продуктами харчування; фінансування, 
планування, придбання, отримання та створення запа-
сів матеріально-технічних засобів, облік; збереження та 
підтримання у стані, який би забезпечував своєчасне 
приведення їх у готовність для застосування (викорис-
тання за призначенням).  
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В статье исследуются сущность и содержание материально-технического обеспечения субъектов сектора безопасности и обо-
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The essence and the content of Ukrainian security and defense sector entities are investigated. The issues of conceptual and categorical 
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