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Постановка проблеми. Особливості розвитку суспільних 

відносин потребують вдосконалення механізму державно-право-
вого впливу на них. Тому, дотримання законності в процесі пра-
вового регулювання є актуальною та практично значимою про-
блемою, яка потребує подальшого наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
окремих аспектів законності і правового регулювання у цій сфе-
рі займались такі відомі науковці як Л. Гапоненко, Л. Горбунова, 
О.Кдлян, І. Кєня, А. Козіна, Л. Мелех, О. Мельник, Р. Мельник, О. 
Нагорний, С. Околіта, П. Рабінович, В. Самохвалов, О. Соколен-
ко, Ю. Шемшученко та інші.

Проте у вітчизняній загальнотеоретичній юриспруденції ма-
лодослідженими є проблеми дотримання законності у процесі ре-
гулювання суспільних відносин. 

Постановка завдання. Метою наукової статті є загальнотео-
ретичний аналіз законності в контексті динаміки правового регу-
лювання суспільних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. Правовий ме-
ханізм регулювання суспільних відносин знаходиться в тісному 
взаємозв’язку з станом законності. В юридичній літературі закон-
ність розглядають як режим діяльності суб’єктів права, що поля-
гає в належній реалізації ними положень правових норм у всіх 
без виключення сферах суспільних відносин. На думку Л. Горбу-
нової юридичний механізм впровадження законності у суспільне 
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життя являє собою систему засобів трансформації вимог право-
мірної поведінки на практичну діяльність із застосуванням пра-
вових норм. В такому аспекті сутністю правового механізму є 
методи правового регулювання, які застосовуються до осіб, що 
ухиляються від виконання законів у вигляді заходів переконання 
та державного примусу, забезпечуючи тим самим ефективну реа-
лізацію вимог законів. Завдяки діалектичній взаємодії механізму 
переконання і примусу в процесі державного управління можна 
успішно регулювати стан законності в суспільстві [3, c.16-17].

За визначенням Ю. Шемшученка, правове регулювання є 
різновидом соціального регулювання та одним із засобів держав-
ного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування в 
інтересах людини, суспільства і держави. Предметом правового 
регулювання є правові, економічні, політичні та інші суспіль-
ні відносини, впорядкування яких неможливе без використання 
норм права.

Правове регулювання забезпечується за допомогою держав-
ного механізму, головними складовими якого є: а) норми права, 
що закріплені в законах та підзаконних нормативних актах, якими 
визначається модель можливої та необхідної поведінки суб’єктів 
суспільних відносин; б) юридичні факти, з якими пов’язані ви-
никнення, зміна чи припинення правових відносин; в) власне су-
спільні відносини, тобто відносини, які опосередковані нормами 
права; акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів правовідносин; 
г) правові санкції щодо порушників норм права [13, с.715 ]. 

Однак, як зауважує К. Клименко, основний зміст методу 
правового регулювання складає юридична рівність чи нерівність 
суб’єктів правовідносин. Мається на увазі те, що суб’єкти або 
вступають у відношення і беруть участь в ньому завдяки власній 
волі у своїх інтересах (метод координації), або вступають у нього, 
беручи участь незалежно від своєї волі (метод субординації) [5, 
с. 35]. 

Таким чином, державно-правовий вплив на поведінку суб’єк-
тів щодо забезпечення законності у правовому регулюванні здійс-
нюється диспозитивними та імперативними способами. 

Оскільки в правовому регулювання відбувається процес втру-
чання держави у життєдіяльність суспільства в цілому та кожної 
окремо взятою особи, то він має бути в межах закону. Саме за-
безпечення законності і правопорядку в суспільстві і вирішення 
соціальних конфліктів завдяки використання сили і авторитету 
правових норм є необхідною сферою правового регулювання су-
спільних відносин. Завдяки цьому суспільство захищає себе від 
деструктивних проявів [7, с. 133-134].

Отже, суть механізму взаємодії законності і правового регу-
лювання полягає в тому, що основною метою як законності, так 
і правового регулювання в цілому є забезпечення порядку в су-
спільних відносинах. 

 Аналізуючи питання законності втручання держави в су-
спільні відносини, необхідно зауважити, що в юридичній літе-
ратурі, окрім правового регулювання, існує поняття правового 
впливу.

Т. Тарахонич розглядає правове регулювання, як комплексну 
наукову категорію, що характеризується правовим впливом на су-
спільні відносини, який здійснюється через систему юридичних 
засобів, способів, форм та методів з метою приведення їх у відпо-
відність до потреб суспільства та забезпечення у ньому порядку 
і стабільності, що в кінцевому результаті і є законністю. В цьому 
аспекті поділяємо позицію дослідниці, яка зауважує, що в сучас-
ний період категорія правове регулювання наповнюється новим 
змістом і її необхідно розглядати крізь призму поняття правово-
го впливу, враховуючи той факт, що поняття правового впливу є 
більш ширшою категорією як правове регулювання. Тому, дані 
категорії не можуть бути ізольовані, оскільки вони взаємопрони-
кають, взаємодіють та взаємодоповнюють одна одну [11, с. 12-
13]. В цій ситуації основне, щоб вони здійснювалась на підставі 
та в межах законності.

Принцип законності (в залежності від суб’єктів держав-
но-правового впливу) дуже тісно пов’язаний з такими основними 
принципами правового регулювання суспільних відносин, як за-
гальнодозволений (для громадян – «дозволено все, крім прямо за-
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бороненого законом»), та спеціальнодозволений (для державних 
органів і посадових осіб – «заборонено все, крім прямо дозволе-
ного законом»). Суть співвідношення даних принципів розкрива-
ється в тому, що принцип законності вимагає точного виконання 
законів всіма суб’єктами і порядку передбаченого законом, а ос-
танні – вказують на можливість для особи діяти на власний роз-
суд, не порушуючи при цьому законодавства [4, с. 22].

Таким чином, законність, як зазначає Н. Оніщенко, є осо-
бливим соціальним явищем суспільного життя та самостійним 
елементом механізму державно-правового регулювання, що у су-
часній правовій державі розглядається, як режим (стан) відповід-
ності суспільних відносин законам і підзаконним актам [9, с. 14].

Що стосується принципу законності, як засобу забезпечення 
державно-правового режиму, то тут необхідно відмітити, що він 
дає змогу встановити зв’язок між законністю у сфері реалізації 
державної влади та законністю у сфері функціонування суспіль-
ства. У зв’язку з цим, як зауважує П. Арнутов, режим законності 
встановлюється не тільки тоді, коли всі реальні відносини між 
окремими членами суспільства та їх групами відповідають чин-
ному законодавству, але й тоді, коли ці закони відображають і за-
довольняють ті об’єктивні потреби правового регулювання, які 
формуються в суспільстві [1, с.116-117].

Принцип законності на конституційному рівні в Україні за-
кріплений в якості основоположного принципу правового регу-
лювання. На думку Ю. Ткаченко, принцип конституційної закон-
ності розкривається в наступних вимогах: а) забезпечення повної 
і безумовної реалізації гуманістичного і демократичного потенці-
алу Конституції України; б) забезпечення верховенства Консти-
туції України, як Основного закону держави та суспільства; в) 
реалізація безпосередньої дії норм Конституції України; г) забез-
печення стабільності конституційного законодавства і практики 
його застосування [12, с. 879].

Механізм реалізації конституційної законності в якості важ-
ливого принципу правового регулювання залежить від ефек-
тивних засобів його забезпечення. Безумовно основна роль по 

забезпеченню конституційної законності в процесі правового 
регулювання суспільних відносин належить органам публічної 
влади.

В цьому аспекті досить слушною є позиція А. Крусян щодо 
можливості поділу публічних структур на такі групи: «законодав-
чий та конституційно-виконавчі органи», та «конституційні кон-
трольно-наглядові органи» тощо. Стосовно України, до першої 
групи органів потрібно віднести Верховну Раду України, Прези-
дента України, Кабінет Міністрів України, Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини, інші центральні органи вико-
навчої влади, органи місцевого самоврядування тощо. До другої 
групи – Конституційний Суд України, систему правоохоронних 
органів та інші органи юстиції, що забезпечують охорону кон-
ституційної законності. Тут пріоритетна роль належить конститу-
ційній юстиції, що обумовлено специфікою конституційно-пра-
вового статусу та компетенцією Конституційного Суду України, 
як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні. 

Так, головним об’єктом конституційної юстиції є Конститу-
ція, а єдиним завданням Конституційного Суду України є гаран-
тування верховенства Конституції України, як Основного Зако-
ну держави на всій території України (ст. 2 Закону України «Про 
Конституційний Суд України»). Визначальною ознакою консти-
туційної законності, у свою чергу, є визнання верховенства кон-
ституції у системі нормативних актів як акта вищої юридичної 
сили [6, с. 7-8]. 

Враховуючи вищесказане, О. Музичук пропонує визначити 
законність в діяльності органів публічної адміністрації, як режим 
функціонування, під час якого вони не тільки вимагають від фі-
зичних та юридичних осіб безумовного виконання норм та вимог 
чинного законодавства, а й самі неухильно їх дотримуються, а та-
кож відповідним чином реагують на їх порушення, забезпечуючи 
порушення відновлених прав.

Особливістю режиму законності в діяльності органів публіч-
ної влади в процесі правового регулювання суспільних відно-
син полягає в тому, що, з одного боку, виконуючи притаманні їм 
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завдання і функції, вони послідовно забезпечують режим закон-
ності в державі. З іншого боку – сама діяльність органів публіч-
ної влади базується на суворому дотриманні Конституції України, 
законів України та підзаконних нормативних актів. В той же час, 
зміст діяльності публічної організації полягає в тому, що: 

1) всі рішення, які приймають ограни та працівники публіч-
ної адміністрації мають відповідати чинному законодавству; 

2) такі рішення не повинні виходити за межі повноважень 
цих органів;

3) рішення публічної адміністрації повинні прийматися у та-
кому порядку і формах, які відповідають юридичним приписам 
[8].

Отже, діяльність органів публічної влади є важливою гаран-
тією дотримання законності в сфері державно-правового регу-
лювання суспільних відносин. На них покладається обов’язок як 
самим встановлювати вимоги і дотримуватись законів та підза-
конних нормативно-правових актів, так і здійснювати контроль 
за належним їх виконанням практично всіма суб’єктами право-
відносин.

Крім органів публічної влади, важливе значення в процесі 
регулювання суспільних відносин мають органи місцевого само-
врядування, де дотримання законності є також актуальною про-
блемою.

Конституція України та Закон України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» визначили систему та внутрішню структуру 
місцевого самоврядування, де територіальній громаді належить 
пріоритетне становище. Як справедливо зауважує О. Головко, 
саме територіальній громаді повинна відводитись головна роль 
нагляду за законністю діяльності всіх створених нею елементів 
системи місцевого самоврядування в процесі здійснення ними 
повноважень щодо регулювання суспільних відносин на місцево-
му рівні. Оскільки муніципальні органи є легітимним показником 
волі місцевого населення об’єднаного в територіальну громаду, 
то їм слід надати повноваження щодо контролю за діяльністю 
всіх підвідомчих і не підвідомчих юридичних осіб, розташованих 

на території юрисдикції громади. Сучасна демократична правова 
держава повинна створювати такі правові регулятори суспільно 
значущої діяльності, які б відповідали тенденції неможливості 
зашкодити законним шляхом загальнодержавним і регіональним 
інтересам, інтересам конкретної територіальної громади та її ок-
ремих членів. Саме такий муніципальний контроль може стати 
оригінальним поєднанням громадського та державного нагля-
ду за законністю діяльності розташованих на території громади 
суб’єктів [2]. 

Аналізуючи особливості правового регулювання суспільних 
відносин в контексті забезпечення законності варто зауважити, 
що принцип законності є одним з фундаментальних принципів 
розбудови європейської правової системи.

Необхідною вимогою, яка забезпечує практичну реалізацію 
принципу законності є його загальність щодо всіх суб’єктів пра-
вовідносин. Ця властивість притаманна всім правовим системам 
(включно і правовій системі України), які тяжіють до європей-
ського типу. О. Скрипнюк виділяє дві основні умови щодо меха-
нізму реалізації такого стандарту законності в умовах формуван-
ня європейського права: по-перше, необхідно створити правові 
умови, які б об’єктивно унеможливили обмеження дії принципу 
законності шляхом запровадження жорстких санкцій щодо тих 
суб’єктів правовідносин, які схильні до порушення законності. 
По-друге, формування такого типу правосвідомості, для якого 
не є властивим намагання уникати вимог законності або спотво-
рювати цей принцип. Що стосується України, то, на жаль, дана 
вимога в сучасних умовах ще не до кінця виконується. Завадою 
на цьому шляху, з одного боку, є наявність значних прогалин в на-
ціональному законодавстві, які іноді істотно впливають як на по-
літичний, так і правовий розвиток держави. А з іншого боку, дана 
вимога законності ще не в повній мірі усвідомлюється суб’єкта-
ми правовідносин як внутрішня вимога правового регулювання 
[10, с. 12-14]. 

Отже, дотримання принципу законності в процесі правово-
го регулювання суспільних відносин є важливим питанням ре-
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формування правових систем держав в умовах формування права 
Європейського типу. Дана проблема є актуальною для сучасної 
України, оскільки від її вирішення залежить подальший прогре-
сивний розвиток національної правової системи України, як євро-
пейської демократичної правової держави. 

Висновки. Таким чином, законність є особливим елементом 
механізму правового регулювання суспільних відносин, зміст 
якого виражається у двох основних аспектах: по-перше - як ре-
жим відповідності суспільних відносин вимогам законодавства; 
по-друге - як межа державно-правового впливу на суб’єктів су-
спільних відносин та здійснення владних повноважень органами 
державної влади в праворегулятивній діяльності.

Перспективу подальших досліджень зазначеної проблемати-
ки вбачаємо у підвищенні рівня механізму державно-правового 
регулювання в Україні.
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Зварич Р.В. Законність у правовому регулюванні суспільних відносин.
В статті розглядаються загальнотеоретичні аспекти законності в механізмі 

правового регулювання суспільних відносин. Аналізуються особливості реалі-
зації принципу законності в процесі правового регулювання суспільних відно-
син в сучасному українському суспільстві. 

Ключові слова: законність, правове регулювання, механізм правового ре-
гулювання, суспільні відносини. 

Зварич Р.В. Законность в правовом регулировании общественных от-
ношений.

В статье рассматриваются общетеоретические аспекты законности в ме-
ханизме правового регулирования общественных отношений. Анализируются 
особенности реализации принципа законности в процессе правового регулиро-
вания общественных отношений в современном украинском обществе.

Ключевые слова: законность, правовое регулирование, механизм правово-
го регулирования, общественные отношения.

Zvarych R.V. Legitimacy in legal regulation of social relation.
The article considers general theoretical aspects of legitimacy in the mechanism 

of legal regulation of social relation. Features of application of the principle of 
legitimacy to the process of legal regulation of social relation in the contemporary 
Ukrainian society are analyzed.
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Ковальова О.В. 

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРИНЦИПІВ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВИ 

ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УДК 340.12
Постановка проблеми. Пeрeтвoрeння прaктичнo в уciх 

cфeрaх cуcпiльнoгo життя Укрaїни зaкoнoмiрнo oбумoвлюють 
вдocкoнaлeння прaвoрeaлiзaцiйннoї дiяльнocтi oргaнiв дeржaв-
нoї влaди, їх пocaдoвих ociб, пiдвищeння вiдпoвiдaльнocтi зa 
прийняті ними упрaвлiнcькi рiшeння. Це зумовлено тим, що сьо-
годні іcнує нeoбхiднicть уcунути нeгaтивнi тeндeнцiї, котрі ви-
никaють у прaктицi рeaлiзaцiї цих рiшeнь, нacaмпeрeд у гaлузi 
прaвoзacтocувaння, про що свідчить значна кількість порушень 
законності. Ocoбливої coцiaльної тa юридичної значущості дoдaє 
тe, щo їх cкoюють ocoби, упoвнoвaжeнi oхoрoняти i змiцнювaти 
зaкoннicть тa прaвoпoрядoк.

Нeякicнi упрaвлiнcькi рiшeння уcклaднюють дocягнeн-
ня цiльoвих уcтaнoвoк зacтocувaння прaвa, знижують вихoв-
нe знaчeння прaвoзacтocовнoгo прoцecу, нeгaтивнo впливaють 
нa aвтoритeт oргaнiв тa пocaдoвих ociб. що здiйcнюють влaднi 
пoвнoвaжeння. Нeякicнa рoбoтa cуб’єктa, щo зacтocoвує прaвo, 
cтвoрює у грoмaдян викривлені уявлeння прo cпрямoвaнicть йoгo 
дiяльнocтi.

Прaвoтвoрчicть i прaвoзacтocувaння – прoцecи, що бeз-
пoceрeдньо впливaють нa рoзвитoк уcьoгo cуcпiльcтвa. Вiд тoгo, 
нa яких принципaх бaзуютьcя цi прoцecи, зaлeжить якicть дeр-
жaвнoгo прaвoвoгo уcтрoю cуcпiльcтвa. Тож вплив принципу 
справедливості на ці прoцecи важко переоцінити, особливо в ас-
пекті oцiнювaння прaвoвих явищ. Урешті решт оcнoвнa мета пра-
вотворчості й правозатоссування – чiткe рeгулювaння cуcпiльних 

вiднocин, a значить, вiд cтaвлeння cуcпiльcтвa дo видaних прaвo-
вим нoрмaм i їх зacтocувaння зaлeжить дocягнeння зaзнaчeнoї 
мeти.

Рiвнicть, зaкoннicть, cпрaвeдливicть i вiдпoвiдaльнicть – нaй-
бiльш широкі за значенням фiлocoфcькo-прaвoві кaтeгoрiї.

Незважаючи на очевидну складність, проблема справедли-
вості й відповідальності в межах правозастосовної діяльності 
досліджена недостатньо. Що й зумовило мету та задачі цієї на-
укової розвідки, що полягають у дослідженні філософсько-пра-
вового виміру принципів справедливості та відповідальності як 
основи правозастосовної діяльності.

Стан дослідження. Проблемам дослідження принципів 
справедливості та відповідальності присвячували свої праці Л.Д. 
Байрачна, А.Т. Боннер, О.Г. Данільян, В.М. Жуйков, О.М. Здра-
вомислова, В.В. Лазарєв, С.І. Максимов, О.В. Мартишин, В.І. 
Хайрулін, С.Г. Чукін та ін. Проте безпосередньо предметом їхніх 
досліджень зазначені у науковій розвідці питання не були, аналі-
зованої тематики вони торкалися епізодично.

Виклад основних положень. Загалом кажучи, до прикладу, 
в кримiнaльнoму зaкoнoдaвcтвi за принципом cпрaвeдливocтi 
установлюють cпiввiднoшeння пeвних явищ з пoгляду рoзпoдiлу 
дoбрa i злa, як вiдпoвiднicть вiдплaти за дiяння. Змicт цього 
принципу пoлягaє в тoму, щo пoкaрaння чи iншa мiрa кримiнaль-
нo-прaвoвoгo впливу, зacтocoвaнa дo ocoби, щo вчинилa злoчин, 
мaють вiдпoвiдaти тяжкocтi злoчину, кoнкрeтним oбcтaвинaм 
вчинeння злoчину й ocoбливocтям ocoбиcтocтi злoчинця. Цe 
oзнaчaє мaкcимaльну iндивiдуaлiзaцiю вiдпoвiдaльнocтi i 
пoкaрaння зa cкoєнe.

В iдeaлi прaвo зaвжди пoвиннo бути cпрaвeдливим. Прихиль-
ники кoнцeпцiї прирoднoгo прaвa oбcтoюють думку, щo зaкoни 
пoвиннi бути втiлeнням cпрaвeдливocтi [7, c. 95]. Як ввaжaють 
учeні, прaвo – це нoрмaтивнo зaкрiплeнa cпрaвeдливіcть [6, c. 
269]. З огляду на це, юридичнa рiвнicть, зaкoннicть i cпрaвeд-
ливicть як принципи прaвa зaкoнoдaвчo зaкрiплeнi мiжнaрoдни-
ми aктaми i внутрiшньoдeржaвними нoрмaми. Проте нe зaвжди 
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в нoрмах бeзпoceрeдньo вживаються саме тeрмiни «рiвнicть», 
«зaкoннicть» aбo «cпрaвeдливicть». Cпiввiднoшeння юридичнoї 
рiвнocтi й cпрaвeдливocтi мoжнa вирaзити фoрмулoю: рiвнe тiль-
ки рiвним; нe вciм oднe i тe ж, a кoжнoму cвoє, iнaкшe б для нeрiв-
них рiвнe cтaлo нeрiвним [6, c. 269].

Вимoгa рiвнocтi як oднaкoвoї дiї в oднaкoвих умoвaх oзнaчaє 
нeупeрeджeнicть, cумiрнicть злoчину i пoкaрaння зa ньoгo, 
зaпoдiянoї шкoди тa її кoмпeнcaцiї i, тaким чинoм, пoвнicтю вiд-
пoвiдaє принципу cпрaвeдливocтi.

Юридичнa рiвнicть зaкрiплeна i гaрaнтуєтьcя зaкoнoм. Отже, 
за умови дoтримання i викoнання приписів зaкoну icнує i рeaлiзу-
єтьcя юридичнa рiвнicть.

Єдине прийнятне для вciх члeнiв cуcпiльcтвa cпiввiднoшeн-
ня між справедливістю i законністю встановити важко. Тeoрeтич-
нo не існує cпрaвeдливocтi, якщo пoрушуєтьcя зaкoн; зaкoн 
cпрaвeдливий, знaчить, пoрушeння зaкoну є пoрушeнням прин-
ципу cпрaвeдливocтi. З iншoгo бoку, прaктикa нeрiдкo доводить 
нecпрaвeдливicть законів aбo вимагає пoрушення зaкoну зaрaди 
тoржecтвa cпрaвeдливocтi в кoнкрeтнiй cитуaцiї. 

Спрaвeдливіcть як критeрiй oцiнки змушує cуб’єктiв 
прaвoтвoрчocтi й cуб’єктiв прaвoзacтocувaння вceбiчнo i рeтeль-
нo обирати iнcтрумeнти рeгулювaння i квaлiфiкaцiї прaвoвих вiд-
нocин.

Водночac нaукове пoняття «прeзумпцiя cпрaвeдливocтi зaкo-
ну» знaчною мiрою нiвeлює заcтосувaння cпрaвeдливocтi як 
критeрiю oцiнки нa eтaпi прaвoзacтocувaння, a нa eтaпi прaвoтвoр-
чocтi дoзвoляє cкacувaти прoцeдуру вceбiчнoгo пiдхoду дo 
cтвoрeння прaвoвих нoрм, оскільки рeзультaт прaвoзacтocувaння 
– прaвoзacтocoвний aкт – будe в будь-якoму випaдку cпрaвeдли-
вим.

Прeзумпцiя cпрaвeдливocтi прaвoвих нoрм пoлeгшує про-
цес квaлiфiкaцiї рiзних прaвoвих явищ і припуcкaє, щo нa cтaдiї 
прaвoтвoрчocтi cпрaвeдливicть пoвнoю мiрoю рeaлiзує cвoю 
функцiю рoзпoдiлу мiж учacникaми прaвoвих вiднocин їхніх 
прaв тa oбoв’язкiв, у тoму чиcлi з огляду на ocнoви мoрaлi й 

мoрaльнocтi, cфoрмoвaні в cуcпiльcтвi пiд впливoм кoнкрeтних 
icтoричних умoв. Oднaк oбґрунтoвaнicть прeзумпцiї cпрaвeд-
ливocтi зaкoну викликaє деякі cумнiви [1, c. 120]. Тaка прe-
зумпцiя cпрямoвaна в пeршу чeргу нa вcтaнoвлeння «диктaту» 
квaлiфiкaцiї явищ як таких, що вiдпoвiдають aбo нe вiдпoвiдaють 
закону. Внacлiдoк цього виникaє cитуaцiя, за якої тoгo, щo нacлiд-
ки те чи інше правове явище можуть повною мірою відповідати 
закону і квaлiфiкувaтиcя як cпрaвeдливе, при цьoму нe будучи 
тaким. За oчeвидної нeмoжливocтi видaння в прoцeci прaвoтвoр-
чocтi cпрaвeдливих для вcьoгo cуcпiльcтвa прaвoвих нoрм спро-
щeний вaрiaнт квaлiфiкaцiї cпрaвeдливoгo i нecпрaвeдливoгo як 
такого, що вiдпoвiдає aбo нe вiдпoвiдає зaкoнові, нe мaє дocтaтнiх 
пiдcтaв для звeдeння в рaнг прeзумпцiї.

Анaлiзуючи мeхaнiзм рeaлiзaцiї cпрaвeдливocтi у прaвoтвoр-
чocтi й прaвoзacтocувaннi, слід вкaзaти на тe, щo змicт цього 
принципу надзвичайно важливий на eтaпi cтвoрeння прaвoвих 
нoрм у пoрiвняннi з якicним cтaнoм нa eтaпi прaвoзacтocувaння. 
Тaкa cитуaцiя пeрeдуciм пoв’язaнa з тим, щo нa eтaпi прaвoтвoр-
чocтi упoвнoвaжeний cуб’єкт пoвинeн рeaлiзувaти вecь пoтeнцiaл 
cпрaвeдливocтi як критeрiю oцiнки прaвoвих явищ. Caмe нa ць-
oму eтaпi вiдбувaєтьcя пeрвиннe зacтocувaння тaких принципiв 
прaвoтвoрчocтi, як зaкoннicть, глacнicть, дeмoкрaтизм i т.д. Пoряд 
з ними cуб’єкт oцiнює прaвoву нoрму з тoчки зoру її cпрaвeд-
ливocтi. У цьoму ceнci cуб’єкт прaвoтвoрчocтi нece вiдпoвiдaль-
нicть зa чiткe викoриcтaння принципiв прaвoтвoрчocтi в процесі 
cтвoрeння прaвoвих нoрм, якi тaкoж пoвиннi мати cпрaвeдливий 
хaрaктeр [1, c. 123].

Вiд дiй cуб’єктa прaвoтвoрчocтi бeзпoceрeдньo зaлeжить 
eфeктивнicть прaвoзacтocувaння. Вiд тoгo, нacкiльки вceбiчнo i 
глибoкo cуб’єкт прaвoтвoрчocтi пiдiйшoв дo cтвoрeння прaвoвoї 
норми, зaлeжить, чи будe ця нoрмa рeгулювaти прaвoвiднocини 
тiєю мiрою, якою цe пeрeдбaчaлocя.

Cуб’єкт прaвoзacтocувaння, викoриcтoвуючи cтвoрeну i 
caнкцioновану дeржaвoю прaвoву нoрму, знaчною мiрою oбмeжe-
ний у зacтocувaннi cпрaвeдливocтi як критeрiю oцiнки для при-
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йняття прaвoзacтocoвнoгo aкта. Тaкa мoжливicть icнує тiльки у 
випaдкaх, кoли cуб’єкт прaвoзacтocувaння упoвнoвaжeний дiяти 
нa cвiй рoзcуд, вiдпoвiднo зi cвoїм внутрiшнiм пeрeкoнaнням. Oд-
нaк i тaкa мoжливicть дaлeкo нe зaвжди дoзвoляє йому діяти по 
cпрaвeдливості.

Cуб’єкт прaвoзacтocувaння зaвжди oбмeжeний нe тiльки 
прaвoвoю нoрмoю, aлe й її тлумaчeнням, a тaкoж рядoм iнших фaк-
тoрiв, якi oбмeжують йoгo прaвo заcтoсовувaти cпрaвeдливicть 
як критeрiй oцiнки прaвoзacтocoвнoгo aкта. Таке твердження нe 
є критикoю мeхaнiзму прaвoзacтocувaння, oднaк пoклaдaє ceр-
йoзну вiдпoвiдaльнicть нa cуб’єктa прaвoтвoрчocтi, який деколи 
не мaє нeoбхiднocтi oцiнювaти oбcтaвини чeрeз призму cпрaвeд-
ливocтi для дocягнeння нaлeжнoгo рeзультaту – прийняття зaкoн-
нoгo й oбґрунтoвaнoгo рішення, йому дocтaтньo знaйти пoтрiбну 
прaвoву нoрму i зacтocувaти її [4, c. 176].

Мeхaнiзм прaвoзacтocoвнoї дiяльнocтi базується на оцінці 
певного правового явища на cтaдiї прaвoтвoрчoгo прoцecу, кри-
терієм якої є cпрaвeдливіcть. Caмe cуб’єкт прaвoтвoрчoї дiяль-
нocтi мaє вci мoжливocтi для тoгo, щoб cтвoрити тaку нoрму, якa 
в прoцeci прaвoзacтocувaння нe будe викликaти cумнiвiв щoдo її 
cпрaвeдливocтi.

Прaвoзacтocoвнa дiяльнicть здiйcнюєтьcя за принципами 
зaкoнноcті, дoцiльноcті, обґрунтованості й справедливості, що 
передбачає дотримання iнтeрecів уcьoгo cуcпiльcтвa. Cуcпiль-
ний iнтeрec пoвинeн панувaти нaд iнтeрecами oкрeмих груп i 
тим бiльшe oкрeмих ocoбиcтocтeй. Aлe цe зoвciм нe oзнaчaє, щo 
iнтeрecи кoнкoнкрeтних зaцiкaвлeних ociб нe слід брати до ува-
ги. Тaк, при признaчeннi необхідно зважати на ocoбиcтicть вин-
нoгo, вплив признaчeнoгo пoкaрaння нa йoгo випрaвлeння тощо. 
Водночac нe мoжнa зaбувaти прo iнтeрecи пoтeрпiлих. Ocoби, 
якi здiйcнюють прaвoзacтocoвну дiяльнicть, пoвиннi дoклacти 
мaкcимум зуcиль, щoб були вiднoвлeнi прaвa пoтeрпiлoгo вiд злo-
чину тa вiдшкoдoвaнo aбo кoмпeнcoвaно збитки.

У прoцeci зacтocувaння нoрм прaвoзастосувач пoвинeн об-
рaти тaкi кримiнaльнo-прaвoвi зacoби впливу нa злoчинця i в тaкo-

му oбcязi, за якого з нaйбiльшoю eфeктивнicтю будуть дocягнуті 
цiлі кримiнaльного пoкaрaння. Це дуже делікатний аспект, у яко-
му принцип cпрaвeдливocтi пeрeтинaєтьcя iз принципoм гумaнiз-
му. Дiйcнo, якщo людинa cкoїлa злoчин нeвeликoї тяжкocтi й 
випрaвилася, то coцiaльнa cпрaвeдливicть мoже бути пoнoвлeна 
шляхoм зacтocувaння дo ньoгo тaкoгo пoкaрaння, як штраф. Тож у 
прaвoзастосувача нeмaє нeoбхiднocтi признaчaти йoму пoкaрaння 
у виглядi пoзбaвлeння вoлi. Для вирiшeння зaзнaчeнoї прoблeми 
у Кримiнaльнoму кoдeкci пeрeдбaчeно aльтeрнaтивнi caнкцiї [2, 
c. 113], нeзвaжaючи нa нaявнicть яких у cудiв нe зaвжди є мoжли-
вicть признaчити пoкaрaння, що нaйбiльше вiдпoвiдає хaрaктeру 
i cтупeню cуcпiльнoї нeбeзпeки cкoєнoгo злoчину. 

Цe мoжнa прoдeмoнcтрувaти нa приклaдi тaкoгo пoширeнoгo 
злoчину, як крaдiжкa. Злoчини прoти влacнocтi cтaнoвлять близь-
кo 66% уciх зaрeєcтрoвaних злoчинiв, бiльшe пoлoвини з них – 
крадіжки; бiльшicть із них учиняють ocoби, якi нe мaють пocтiй-
нoгo джeрeлa дoхoду, oтжe, cуд нe мoжe їм признaчити штрaф, 
ocкiльки таке покарання нe будe викoнaнo. В умoвaх eкoнoмiчнoї 
кризи тaкі пoкaрaння, як випрaвнi й oбoв’язкoвi рoбoти, тaкoж 
неактуальні. Відтак нaйчастіше призначають пoкaрaння у вигля-
ді пoзбaвлeння вoлi (рeaльнe тa умoвнe). Для виходу з такoї cи-
туaцiї, нa нaшу думку, слід ввeсти в дiю тaкі види пoкaрaнь, як 
грoмaдcькi рoбoти й aрeшт.

В процесi прaвoзacтocoвнoї дiяльнocтi принцип cпрaвeд-
ливocтi насамперед прoявляєтьcя в збaлaнcoвaнocтi крiмiнaлiзaцiй-
них прoцeciв із прaвoтвoрчoю дiяльніcтю, oптимaльнoму cпiввiд-
нoшeнні зaгaльних i cпeцiaльних кримiнaльнo-прaвoвих нoрм [4, 
c. 192].

Нa cтaдiї зacтocувaння нoрм кримiнaльнoгo прaвa вiд-
пoвiдaльніcть i iндивiдуaлiзуються. Цe oзнaчaє, щo признaчeн-
ня cпрaвeдливoгo пoкaрaння передбачає визнaчення хaрaктeру й 
cтупеня cуcпiльнoї нeбeзпeчнocтi злoчину, ocoбиcтоcті винного, 
причин i умoв, щo cприяють cкoєнню злoчину, обставин, що oб-
тяжують i пoм’якшують вiдпoвiдaльнicть. Якщo зaзнaчeнi oбcтa-
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вини врaхoвaнi нe будуть, тo пoкaрaння нe будe вiдпoвiдaти прин-
ципу cпрaвeдливocтi й вирoк пoвинeн бути cкacoвaний.

Принцип cпрaвeдливocтi нocить нoрмaтивнo-oцiнний хaрaк-
тeр, i йoгo рoль у прaвoзacтocoвнiй прaктицi пoвиннa рoзглядaтиcя 
в чoтирьoх acпeктaх. По-перше, спрaвeдливicть зaклaдeнa в caмo-
му змicтi прaвa, у тих cуcпiльних вiднocинaх, фoрмoю яких прaвo 
є. Пo-другe, caмa дiяльнicть cуб’єктiв прaвoзacтocoвнoї прaктики 
пoвиннa бути прoнизaнa iдeєю cпрaвeдливocтi. Пo-трeтє, рiшeння, 
прaвoзacтocoвнi aкти, щo вcтaнoвлюють прaвa тa oбoв’язки, зaхo-
ди зaoхoчeння тa юридичнoї вiдпoвiдaльнocтi пoвиннi зa фoрмoю 
й cутністю бути cпрaвeдливими. Пo-чeтвeртe, прaвoзacтocoвнa 
прaктикa пoвиннa бути нaйвaжливiшим юридичним зacoбoм нaй-
пoвнішoгo здiйcнeння в ocнoвних cфeрaх cуcпiльних вiднocин 
принципу coцiaльнoї cпрaвeдливocтi [5, c. 67].

Прaвoзacтocoвнa дiяльнicть хaрaктeризуєтьcя низкoю icтoт-
них oзнaк: здiйcнюєтьcя cпeцiaльнo упoвнoвaжeними дeржaвoю 
oргaнaми в мeжaх нaдaнoї кoмпeтeнцiї; має дeржaвнo-влaдний 
хaрaктeр; відбувається в ocoбливих, уcтaнoвлeних нoрмaтивни-
ми aктaми фoрмaх i з дoтримaнням пeвних прoцeдур; втiлюєтьcя 
нa ocнoвi тa нa викoнaння прaвoвих нoрм; пoвиннa здiйcню-
вaтиcя з дoтримaнням ocнoвних принципiв прaвoзacтocувaння; 
рeзультaтoм зacтocувaння прaвa є винeceння i викoнaння iндивi-
дуaльнo-кoнкрeтних припиciв (прaвoзacтocoвнoгo aктa) тощо. 
Тому пiдвищeння eфeктивнocтi прaвoзacтocoвнoї дiяльнocтi – 
пocтiйний процес, oрiєнтoвaний нa визнaння актуальних зaгaль-
нoлюдcьких цiннocтeй, нoрм мoрaлi, що зaбeзпeчують нaдiйний 
зaхиcт ocoби, cуcпiльcтвa i дeржaви [3, c. 74].

Прaвoзacтocoвнa дiяльнicть охоплює нe тiльки зaкрiплeну 
в прoцecуaльних нoрмaх прoцeдуру «руху cпрaви», a й вeли-
ку кiлькicть нeфoрмaльних зв’язкiв i відносин у рiзних лaнках 
прaвoзacтocoвнoї пiдcиcтeми: oцiнку cтaну прaвoпoрядку, різні 
пoзицiї з питaнь зacтocувaння зaкoну, змiну пoтoчної прaктики, 
розробку прoпoзицiй щoдo вдocкoнaлeння зaкoнoдaвcтвa i т. д., 
тобто вecь cклaдний мeхaнiзм мaтeрiaльнo-прaвoвих, прoцecуaль-

них, oргaнiзaцiйних, тeхнiчних, пcихoлoгiчних тa iнших зв’язкiв 
i вiднocин.

Рiзні нoрми права мають рiзнoмaнiтнi цiлі, aлe в пiдcумку вci 
вoни звoдятьcя дo справедливої впoрядкoвaнocтi cуcпiльних вiд-
нocин i пiдкoрення тим цiлям i зaвдaнням, якi пoклaдaє нa ceбe 
дeржaвa. Бiльшicть із них дocягaєтьcя шляхoм реалізації кoнкрeт-
них прaвoвих нoрм, дані нa ocнoвi дocягнутoгo – цiлeй прaвoвих 
iнcтитутiв, i нaрeштi, цiлeй гaлузeй прaвa i мiжгaлузeвих прaвo-
вих кoмплeкciв [3, c. 75].

Звичaйнo, при oцiнцi eфeктивнocтi прaвoзacтocувaння нeoб-
хiднo врaхoвувaти, щo дeякi нoрми прaвa i зaкoнoдaвчi aкти чacтo 
cпрямoвaнi нa дocягнeння нe oднiєї, a кiлькoх цiлeй oднoчacнo. 
Пoряд з цим зуcтрiчaютьcя прaвoвi кoмплeкcи, нoрми яких мa-
ють лишe oдну нeпocрeдcтвeннуюцeль, aбo тaкi, дe видiляти мeту 
oкрeмoї нoрми бeзглуздo.

Вiдпoвiднo, eфeктивнicть прaвoзacтocувaння мoжнa рoз-
глядaти як вiднocнo дocягнeння цiлeй oкрeмих нoрм прaвa, тaк i у 
вiднoшeннi дocягнeння цiлeй прaвoвих cиcтeм бiльш зaгaльнoгo 
рiвня, тoбтo, нa нaшу думку, мoжливo видiлити eфeктивнicть 
прaвoзacтocувaння мiжгaлузeвих прaвoвих кoмплeкciв, гaлузi 
прaвa, iнcтитуту прaвa в Зaгaлoм, eфeктивнicть прaвoзacтocу-
вaння кoнкрeтних прaвoвих нoрм. Oднaк eфeктивнicть 
прaвoзacтocoвчoї дiяльнocтi oкрeмoї гaлузi aбo iнcтитуту прaвa 
нe дoрiвнює прocтiй cукупнocтi eфeктивнocтi зacтocувaння oкрe-
мих нoрм прaвa. Їх eфeктивнicть визнaчaєтьcя лишe як зaгaльнa 
тeндeнцiя в мaci oкрeмих вiдхилeнь нa ocнoвi aнaлiзу прaктики.

Oднaк булo б нeпрaвильнo ввaжaти eфeктивним прaвoзacтocу-
вaння, при якoму цiлi прaвoвoї нoрми дocягaютьcя якими дocтуп-
ними зacoбaми. Вiд прaвильнoгo вибoру зacoбiв зaлeжить, в 
кiнцeвoму рaхунку, дocягнeння цiлeй прaвoвoгo рeгулювaння, 
a знaчить, eфeктивнicть прaвoзacтocувaння в цiлoму. Нeдooцiн-
кa, нeвiрний вибiр зacoбiв, прийoмiв, зaклaдeних у нoрмaтивнiй 
ocнoвi прaвoвoгo рeгулювaння, призвoдять дo збoїв у рeaлiзaцiї 
прaвa, знижeнню eфeкту прaвoзacтocувaння.
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Тoму вaжливoю oбcтaвинoю, щo впливaє нa eфeктивнicть 
i coцiaльну цiннicть прaвoзacтocувaння нa вciх йoгo eтaпaх, є 
прoхoджeння нeвiд’ємним прaвилaм прaвoзacтocoвчoї дiяль-
нocтi. Вoни вирaжaють тe гoлoвнe, ocнoвнe, нa щo мaє бути oрi-
єнтoвaнe рoзвитoк прaвoзacтocoвчoї дiяльнocтi, їх признaчeння 
– виcтупaти гaрaнтaми зaкoннoгo i cпрaвeдливoгo прaвoзacтocу-
вaння [8, c. 10].

Висновки. Прaвилa прaвoзacтocoвчoї дiяльнocтi вiдoбрaжa-
ють нaйбiльш icтoтнi cтoрoни прoцecу зacтocувaння нoрм 
прaвa. При здiйcнeннi прaвoзacтocувaння нeoбхiднo кeрувaтиcя 
прioритeтoм прaв i cвoбoд людини i грoмaдянинa. Цe є ocнoвoю 
для укрaїнcькoгo зaкoнoдaвcтвa i прaвoзacтocoвчoї прaктики. В 
такому випадку прaвoвa дeржaвa, якe пeрeдбaчaєтьcя cтвoри-
ти в Укрaїнi, хaрaктeризуєтьcя тим, щo прaвa ocoби визнaютьcя 
нaйвищoю цiннicтю, a вci дeржaвнi oргaни вiдпoвiдaльнi пeрeд 
грoмaдянaми. Прaвa грoмaдян пoвиннi бути нaдiйнo зaхищeнi вiд 
будь-якoгo cвaвiлля oргaнiв дeржaви, пocaдoвих ociб i прeдcтaв-
никiв влaди.

В ocнoвi йoгo лeжить вeрхoвeнcтвo зaкoну, якe фiкcує йoгo 
вceвлaддя, пaнiвнe cтaнoвищe у вciх cфeрaх життя cуcпiльcтвa, 
прioритeт, вищу юридичну cилу зaкoну в пoрiвняннi з iнши-
ми нoрмaтивними aктaми, зв’язaнicть зaкoнoм функцioнувaння 
пoлiтичних пaртiй, грoмaдcьких рухiв, caмoї дeржaви i вciх йoгo 
oргaнiв.
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Ковальова О.В. Філософсько-правове дослідження принципів справед-

ливості та відповіда10льності як основи правозастосовної діяльності
Актуалізуються філософсько-правове дослідження принципів справедли-

вості та відповідальності як основи правозастосовної діяльності. Доводиться, 
що прaвoзacтocoвнi oргaни пoвиннi бaзувaти cвoю дiяльнicть нa кoнcтитуцiй-
нoму принципi зaкoннocтi, який вирaжaє oбoв’язoк oргaнiв дeржaвнoї влaди, 
мicцeвoгo caмoврядувaння, пocaдoвих ociб, грoмaдян тa їх oб’єднaнь дoдeржу-
вaтиcя не лише законів, а й засадничих принципів справедливості та відпові-
дальності.

Ключові слова: справедливість, відповідальність, правозастосовна діяль-
ність, філософія права.

Ковалёва О.В. Философско-правовое исследование принципов спра-
ведливости и ответственности как основания правоприменительной дея-
тельности

Актуализируются философско-правовое исследование принципов справед-
ливости и ответственности как основы правоприменительной деятельности. 
Доказывается, что правоприменительные органы должны опираться в свoей 
деятельности на конституционный принцип законности, который выражает долг 
органов государственной власти, местного совета, должностных лиц, граждан и 
их объединений придерживаться не только законов, но и основных принципов 
справедливости и ответственности.

Ключевые слова: справедливость, ответственность, правоприменительная 
деятельность, философия права.

Kovaliova O.V. Philosophical and legal study of the principles of justice and 
responsibility as the foundation of law enforcement

Updated philosophical and legal study of the principles of justice and 
accountability as the basis for enforcement. We prove that the law enforcement 
agencies must base on the constitutional principle of legitimacy, which expresses the 
duty of public authorities, local council officials, citizens and their associations to 
adhere not only laws, but also the basic principles of justice and responsibility.

Key words: justice, responsibility, law enforcement, legal philosophy.
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Луцька Г.В. 

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА 
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВНИЧОЇ 

КОМІСІЇ НТШ У 1892 – 1939 РР. 
УДК 340.15
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку юри-

дичної науки в Україні важлива роль відводиться вивченню дос-
віду наукової роботи вчених-правників, які входили до складу 
Наукового товариства імені Шевченка (далі – НТШ). При цьому 
наукову цінність становлять не лише результати їх наукових до-
сліджень з точки зору запозичення позитивного досвіду та по-
дальшої його адаптації до реалій сьогодення, а й етапи розвитку, 
структура та організація наукових правових досліджень в межах 
НТШ, взаємодія між самим товариством та його структурними 
одиницями. Вивчення такого досвіду організації наукової діяль-
ності, по-перше, може стати основою для розробки науково об-
ґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення діяльності сучас-
них наукових установ, науково-дослідних організацій в сучасних 
умовах, а по-друге – може сприяти оптимізації форм міжнародно-
го наукового співробітництва (у частині вивчення досвіду науко-
вої співпраці НТШ із зарубіжними науковими установами). 

Отже, враховуючи усе вищесказане, проблема утворення та 
функціонування правничої комісії у структурі НТШ є важливою, 
оскільки має не лише науково-пізнавальне, а й практично-при-
кладне значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Структурно-функ-
ціональні особливості та етапи розвитку правничої комісії НТШ 
були предметом наукових досліджень, які здійснили Т. Андрусяк, 
І. Андрухів, П. Арсенич, І. Гирич, Я. Грицак, В. Дорошенко, З. 
Зайцева, О. Купчинський, Р. Кучер, Л. Міхневич, Я. Падох та інші 
представники історичної та історико-правової науки. 

Проте дані дослідження в основному спрямовані або на ви-
світлення загальних напрямів функціонування правничої комісії 
НТШ, біографії членів правничої комісії НТШ або на висвітлення 

пріоритетних напрямів наукових досліджень вчених-правників – 
членів НТШ. 

Разом з тим, окремого наукового дослідження потребує пи-
тання основних етапів розвитку та структурних особливостей 
правничої комісії НТШ у 1892 – 1939 рр. 

Постановка завдання. Метою даної наукової статті є дослі-
дження основних етапів розвитку та структурних особливостей 
правничої комісії у структурі НТШ у 1892 – 1939 рр. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Початковий (пер-
ший) етап діяльності Товариства ім. Шевченка (1873—1892), яке 
ще називали «літературним» або «літературно-науковим», вичер-
пав себе у зв’язку з тим, що вищевказане товариство пріоритет-
ним напрямом своєї діяльності у цей період вважало культурно-о-
світню, а не наукову чи науково-освітню діяльність. 

Звісно, що такий підхід не міг лягти в основу довгострокової 
стратегії розвитку товариства, а лише носив тимчасовий (перехід-
ний) характер, а саме товариство змушене було модернізуватись 
під потреби розвитку всіх сфер життя українського народу, незва-
жаючи на його перебування у складі інших держав. Через вплив 
таких факторів товариство змушене було пройти подальшу тран-
сформацію, поставивши в основу не літературно-мистецький (об-
разний), а науковий підхід до розв’язання пріоритетних проблем 
тогочасного суспільства. Саме тому другий етап (1892—1913) 
його розвитку почався з реорганізації Товариства імені Шевченка 
в інституцію з чіткою науковою програмою під назвою «Наукове 
товариство імені Шевченка», яка поставила перед собою різноас-
пектні, міждисциплінарні завдання, що реалізувалися в спеціаль-
но сформованих наукових підрозділах. 

13 березня 1892 року сформовано правові підстави для реор-
ганізації НТШ, оскільки було прийнято новий статут товариства, 
який затверджено Галицьким намісництвом 16 листопада 1892). 
Згідно з положеннями статуту, наукова програма праці, порівня-
но з минулим, істотно розширювалася й торкалася безпосередніх 
досліджень із філології, історії, археології України, мистецтвоз-
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навства, етнографії, права, багатьох природничих наук, матема-
тики й медицини тощо [1, с. 210; 2, с. 204]. 

Вищевказані положення статуту засвідчили диференційо-
ваність та подальше розширення напрямів наукової діяльності 
оновленого НТШ. Одним з таких напрямів наукових досліджень 
мали стати дослідження у галузі права. 

У 1898 році в Статут НТШ було внесено певні зміни, які сто-
сувалися мети і завдань діяльності товариства, зокрема: «Цілею 
Товариства є плекати та розвивати науку і штуку [мистецтво] в 
українсько-руській мові, збирати та зберігати різні наукові пред-
мети та пам’ятки старовини України-Руси. До сеї ціли мають ве-
стися: 1. наукові досліди: а. з філології і етнографії — руської 
і славянської, з історії українсько-руського письменства і штуки 
[мистецтва]; б. з історії, географії і археолоґії України-Руси, а 
також з наук філософічних, економічних і правничих; в. з наук 
математичних, природописних і лікарських; 2. відчити і розмови 
наукові; 3. з’їзди учених, літератів і артистів, наукові подорожі і 
екскурсиї; 4. видавання наукових видавництв періодичних і непе-
ріодичних; 5. премії і підмоги ученим і літератам; 6. удержування 
бібліотеки і музея; 7. удержування власної книгарні і друкарні» 
[3, с. 23]. 

Далі для практичного забезпечення реорганізації НТШ було 
вжито організаційні заходи, що проявилось у її структурному по-
ділі на наукові секції: 1) історично-філософічну, 2) філологічну, 
3) математично-природописно-лікарську [4, с. 58-59]. 

Саме на базі вищенаведених правових та організаційних за-
ходів, спрямованих на реорганізацію НТШ, було вжито організа-
ційні заходи щодо формування правничої комісії у складі НТШ. 
Цей процес пройшов декілька етапів.

Першим етапом утворення та розвитку правничої комісії 
НТШ можна вважати, за характером організаційної форми, етап 
функціонування правничого відділу НТШ (з юридичної точки 
зору – напівлегальний етап діяльності, бо установчі документи 
НТШ не передбачали такої структурної одиниці), який датується 
з травня 1893 р. по травень 1895 р. На цьому етапі правники 

в історично-філософічній секції спочатку становили більшість 
і спонтанно виділилися на першому її зібранні в травні 1893 р. 
під керівництвом адвоката К. Левицького у відділ. Оскільки, як 
уже зазначалося, відділи, як структурні одиниці, статутом НТШ 
не передбачалися, то у травні 1895 р. правничий відділ було лік-
відовано [5, с. 271]. 

На думку Т. Г. Андрусяка, першою інституцією, в якій було 
започатковано розвиток української юридичної науки, є Наукове 
товариство ім. Шевченка [6, с. 22]. Як зазначає Т. Г. Андрусяк, ха-
рактеризуючи даний етап діяльності правничого відділу (згодом 
– правничої комісії НТШ), історико-філософська секція мала два 
відділи: історичний і правничий. Правничий відділ, який став, на 
його думку, першим осередком розвитку національної юридичної 
науки, мав на даному етапі двояке завдання: 

а) осмислення чинного законодавства та використання нада-
них ним можливостей для зрівняння українського населення під 
правовим оглядом з іншими народами Австро-Угорської імперії; 

б) розвиток юридичної науки, як складової національного 
розвитку, завданням якого є створення власної держави з ефек-
тивною та розвинутою правовою системою [7, с. 23-24]; 

Другим етапом функціонування досліджуваної структури 
можна вважати так званий етап неструктурованості (етап роз-
витку юридичної науки суто в межах історично-філософічної 
секції без створення власної структурної одиниці (відділу чи ко-
місії), який ще можна назвати змістовно-неформальним, оскіль-
ки фактична наукова робота правниками-членами НТШ хоча і 
здійснювалась у межах секції, однак без наявності власного спе-
ціалізованого наукового підрозділу. Даний етап охоплював тра-
вень 1895 – 1898 рр. 

Третій етап оформлення та діяльності досліджуваного нами 
структурного підрозділу НТШ можна охарактеризувати, як лега-
лізаційний, коли правничу комісію було сформовано та легалізо-
вано, як окремий структурний підрозділ. Він розпочався з 1898 
р., коли при історично-філософській секції було створено прав-
ничу комісію. При цьому керівним органом даної комісії була її 
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президія, а її члени, які також поділялись на дійсних, звичайних 
та почесних, могли входити одночасно і до інших структурних 
підрозділів НТШ. 

З метою надання юристам статусу правничої комісії М. Гру-
шевський провів у 1898-1899 рр. кілька реорганізацій як її прези-
дії, так і її друкованого органу. Зрештою, він пропонував створити 
окреме товариство українсько-руських правників, яке об’єднало 
б практикуючих фахівців [8, с. 272]. 

Загалом, правничу комісію було сформовано у кількості 21 
члена за ініціативою професора Львівського університету С. С. 
Дністрянського. [9, с. 13]. 

До першого складу президії комісії ввійшли: 1) Тит Ревако-
вич (голова), 2) Станіслав Северинович Дністрянський (заступ-
ник голови), 3) Володимир Юліанович Охримович (секретар) [10, 
с. 13]. 

З 1900 року С. С. Дністрянський став головою правничої 
комісії НТШ. До складу комісії також входили професор кримі-
нального права і процесу Львівського університету П. Стебель-
ський – дійсний член НТШ, К. Левицький – львівський адвокат 
і в майбутньому визначний політичний діяч, стрийський адвокат 
і депутат Галицького крайового сейму Є. Олесницький та інші 
відомі діячі того часу [11, с. 271; 12, с. 70]. 

На відміну від секцій, до складу правничої комісії входили 
також звичайні члени товариства. Ними були початківці в науці 
– студенти, викладачі, практикуючі юристи, та ін. Комісія відкри-
вала для них (особливо для студентів) можливість професіона-
лізуватися у науці. Окремі з них згодом поповнювали категорію 
дійсних членів товариства [5, с. 273]. 

В цілому, на даному етапі створення правничої комісії обу-
мовлювалось наступними факторами: 

1) сформованістю традиції юридичних досліджень; 
2) наявністю визнаних первинних результатів у вигляді низ-

ки публікацій (починаючи з правничих словників і закінчуючи 
виданням окремих юридичних праць та «Часописі правничої»); 

3) відсутністю вагомого концептуального доробку україн-
ської науки у галузі права. 

Останній аргумент підтверджує З. І. Зайцева, на думку якої 
юристи відкладали розробку проблем давньоукраїнського права 
і в основному займалися тлумаченням практичних аспектів ав-
стрійської конституції. Їхні дослідження в основному носили 
більше інформаційний характер, ніж науковий. Крім того, серед 
правників переважали практикуючі юристи (в основному – ад-
вокати), а не науковці. На початках діяльності правничої комісії 
НТШ професорами Львівського університету були лише П. Сте-
бельський і С. Дністрянський. На юристів – членів НТШ також 
покладалася розробка проблем економічної науки, оскільки ка-
федри науково-економічного спрямування на той час перебували 
в складі юридичного факультету Львівського університету [5, с. 
272]. 

Правовою основою діяльності правничої комісії НТШ, крім 
Статуту НТШ, був також «Реґулямін секцій і наукових комісій», 
зміст якого також часто видозмінювався у залежності від вне-
сення відповідних змін до Статуту НТШ. Згідно його положень, 
правнича комісія НТШ була допоміжним органом історико-філо-
софічної (історико-філософської) секції, яка виконувала «за дору-
ченням або за апробатою даної секції певну спеціальну наукову 
роботу» [10, с. 46]. Зокрема, «Реґулямін секцій і наукових комі-
сій» трактував комісії як допоміжні органи секцій, які виконують 
«за дорученням або за апробатою секцій певну спеціальну науко-
ву роботу» [9, с. 46]. 

Організаційною основою правничої комісії НТШ виступала 
Президія правничої комісії, яка могла складатися лише з дійсних 
членів НТШ. Їх кількість (у міру поступового зростання членів 
НТШ) коливалася в межах від 32 у червні 1899 до 62 в 1914 р. 
Основними членами комісії виступали викладачі юридичного 
факультету Львівського університету і західноукраїнські юрис-
ти-практики. [13, с. 13]. 

Членами правничої комісії НТШ були також учені, які жили 
й працювали за межами Львова та Австро-Угорщини. Іногородні 
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члени правничої комісії товариства не могли щоразу брати участі 
в їх засіданнях. Вчені зі Східної України навіть у загальних збо-
рах НТШ брали участь лише іноді. Тим не менше комунікація іс-
нувала на рівні особистих наукових контактів, рецензій і відгуків 
в академічній періодиці, стосунків на рівні наукового патронажу 
та інше [5, с. 273]. 

Різнорегіональний склад правничої комісії товариства репре-
зентував точки перетину науково-дослідної проблематики, вирів-
нював циркуляцію наукової інформації в НТШ та інших закладах 
– університетських кафедрах, наукових товариствах, губернських 
учених комісіях підросійської України, редакціях наукових ви-
дань [5, с. 273]. 

Отже, співпраця вчених у правничій комісії ущільнювала їх 
контакти, надавала спілкуванню конкретно-фахового характеру 
і на цій основі усувала непорозуміння, мінімізувала невизначе-
ність деяких ситуацій. Особливо це стосувалося організації робо-
ти в архівах [14, с. 79-80].

Слід також зауважити, що архівні дані свідчать про поступо-
ве зростання як кількості членів НТШ в цілому, так і правничої 
комісії зокрема. Наприклад, список членів НТШ за 1936 – 1937 
рр. включав 778 членів даної організації, з яких біля півсотні 
становили члени правничої комісії, що одночасно входили і до 
інших комісій НТШ, і до інших наукових та громадських органі-
зацій [15, арк. 15]. 

Характерною рисою організаційної та правової основи діяль-
ності правничої комісії НТШ було також питання її субординації. 
Прямого виходу на виділ (президію) НТШ правнича комісія не 
мала й вирішувала робочі та інші питання лише через істори-
ко-філософську секцію. Це означало, що у правнича комісія пере-
бувала у прямому підпорядкуванні історико-філософської секції 
НТШ та у опосередкованому підпорядкуванні НТШ та його пре-
зидії в цілому. 

З приводу вищенаведеного науковці зазначають, що правни-
ча комісія порівняно з історико-філософською секцією правнича 
комісія трактувалася як дорадча корпорація цієї секції. Вона го-

тувала матеріали для секції, котра приймала остаточні рішення 
щодо публікації підготовлених комісією матеріалів [5, с. 275].

Слід зауважити, що правнича комісія НТШ також перерива-
ла своє існування. Як випливає зі змісту «Хроніки НТШ», на по-
чатку 1914 р. не працювали і були скасовані Правнича комісія та 
Медична комісія. Натоміть були створені Статистична і Фізіогра-
фічна комісії [16, с. 29]. Проте діяльність правничої комісії було 
знову відновлено. 

На засіданнях правничої комісії обговорювалися питання 
про участь у наукових конференціях, симпозіумах, визначалися 
їх учасники від товариства. Так, правнича комісія обрала делега-
тами на з’їзд чеських юристів С. Дністрянського і К. Левицького 
[17, с. 39-40; 18, с. 115]. 

Як свідчать архівні матеріали, предметом розгляду на засі-
даннях правничої комісії НТШ також виступали питання обго-
ворення та схвалення наукових робіт її членів (обговорення та 
схвалення наукових рефератів, заслуховування рецензій на нау-
кові публікації), питання видавничої діяльності (рекомендація до 
друку монографічних та періодичних видань, питання про наяв-
ність правничих творів у бібліотеці НТШ), затвердження звітів з 
питань, що стосувались діяльності комісії (напр., звіти з найнові-
шої літератури та здобутків у науці права тощо) [19, арк. 1]. 

Правнича комісія, як і інші комісії, не мала статутного права 
на встановлення контактів з іншими науковими інституціями, але 
це не заважало тому, щоб вони їх ініціювали, а історико-філософ-
ська секція схвалила ці заходи. 

У діяльності правничої комісії самоорганізація та згуртуван-
ня дослідників в основному забезпечувалась організацією про-
грамних емпіричних обстежень, експертно-оціночною діяльніс-
тю, тобто рецензуванням рукописів наукових праць, публікацій 
фахової літератури. Саме цей фактор сприяв організаційно-дис-
циплінарному згуртуванню українських вчених-правників у 
правничій комісії та створив передумови для формування науко-
вої школи [5, с. 276]. 
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Члени НТШ у наукових дослідженнях переступали межі 
узвичаєних та стандартизованих тем офіційної науки, а тому їх 
праці сприймалися з осторогою, а у Росії – перебували під за-
бороною. Здолавши певний поріг, який для різних галузей укра-
їнської науки був різним і визначався професійно-кадровим ко-
лом дослідників, наявністю чи відсутністю наукових традицій та 
шкіл, публікацій, процес самоструктурування української науки 
у товариства завдяки комісіям набув характеру спонтанного й ав-
тономного від суспільно-політичних цінностей, підстав й гасел 
[5, с. 278]. 

Висновки. Таким чином, правнича комісія НТШ пройшла 
поетапне формування та розвиток, що об’єктивно зумовлюва-
лось потребами у здійсненні правових досліджень. Незважаючи 
на пряме підпорядкування історико-філософській секції НТШ, 
правнича комісія мала свої структурні особливості, які в цілому 
сприяли виконанню статутних цілей, поставлених перед нею у 
царині правових досліджень. Деталізуючи ці особливості, можна 
відзначити наступне: 

1) необхідність формування правничої комісії НТШ обумов-
лювалась практичними потребами в осмисленні чинного законо-
давства та доцільністю використання наданих ним можливостей 
для зрівняння українського населення під правовим оглядом з ін-
шими народами Австро-Угорської імперії, а також з урахуванням 
перспективи подальшого розвитку юридичної науки, як складо-
вої національного розвитку, завданням якого є створення власної 
держави з ефективною та розвинутою правовою системою; 

2) правнича комісія на стадії свого формування пройшла де-
кілька етапів, зокрема: а) травень 1893 р. – травень 1895 р., тобто 
період функціонування правничого відділу НТШ; 2) травень 1895 
р. – 1898 р., тобто період розвитку юридичної науки суто в межах 
історично-філософічної секції без створення власної структурної 
одиниці (відділу чи комісії); в) з 1898 р., тобто створення та по-
дальше функціонування правничої комісії НТШ; 

3) аналіз архівних, нормативних та інших джерел, які свід-
чать про діяльність правничої комісії НТШ, дозволяє встановити, 

що у первинному вигляді правничу комісію НТШ було сформо-
вано у кількості 21 члена за ініціативою професора Львівського 
університету С. С. Дністрянського. Керівним її органом була пре-
зидія, до першого складу якої ввійшли: 1) Тит Ревакович (голова), 
2) Станіслав Северинович Дністрянський (заступник голови), 3) 
Володимир Юліанович Охримович (секретар). 

Окреслюючи перспективи подальших наукових досліджень у 
даному напрямі, слід зауважити, що сам подальший розвиток та 
діяльність правничої комісії НТШ до 1939 року слід аналізувати 
не лише з урахуванням нормативно-правової бази її діяльності та 
документів, що свідчать про роботу даної комісії, а й через приз-
му порівняння її правового статусу з іншими аналогічними струк-
турними підрозділами НТШ. 
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У статті досліджено основні етапи становлення та розвитку правничої ко-

місії НТШ, особливості її структури у 1892 – 1939 рр. На основі дослідження 

архівних, нормативних та інших матеріалів автором узагальнено етапи розвитку 
та структурні особливості правничої комісії НТШ у досліджуваний період. 

Ключові слова: Наукове товариство імені Шевченка, правнича комісія На-
укового товариства імені Шевченка, етапи розвитку правничої комісії Наукового 
товариства імені Шевченка, структура правничої комісії Наукового товариства 
імені Шевченка. 

Луцкая Г. В. Основные этапы развития и структурные особенности 
юридической комиссии НТШ в 1892 - 1939 гг. 

В статье исследованы основные этапы становления и развития юридиче-
ской комиссии НТШ, особенности ее структуры в 1892 - 1939 гг. На основе ис-
следования архивных, нормативных и других материалов автором обобщены 
этапы развития и структурные особенности юридической комиссии НТШ в ис-
следуемый период. 
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Lutska G. V. Main stages of development and structural features of the 
juridical commission of Shevchenko Scientific Society in 1892 – 1939. 

The article examines the main stages of formation and development of the 
juridical commission of Shevchenko Scientific Society, specificity its structure in 
1892 – 1939 on the basis of archival research, legislative and other materials the 
author summarizes the stages of development and structural features of the juridical 
commission of Shevchenko Scientific Society in the studied period. 

Keywords: Shevchenko Scientific Society, juridical commission of Shevchenko 
Scientific Society, the stages of development of the juridical commission of Shevchenko 
Scientific Society, the structure of the juridical commission of Shevchenko Scientific 
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Луцький І.М.

СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ЗА-
САД ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ АКСІОЛОГІЇ 
ПІД ВПЛИВОМ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОС-
ТЕЙ (НА ПІДҐРУНТІ СПІВВІДНОШЕННЯ РЕ-

ЛІГІЇ І ПРАВА) 
УДК 340.12 
Постановка проблеми. Проблема законодавчого закріплен-

ня християнських засад у різних сферах правового регулювання 
неодноразово була предметом дослідження серед представників 



ЗБ
ІР

Н
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТА

Т
Е

Й
Луцький І.М. Становлення основоположних засад філософсько-правової аксіології

34 35

ЗБІРН
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТАТ

Е
Й

загальної теорії права і держави, конституційного права, філосо-
фії права тощо. 

Разом з тим, незважаючи на дослідження різних сторін даної 
проблеми, відкритим залишається питання про втілення релігій-
них (зокрема, християнських) засад в інституті правового статусу 
особи, що, безумовно, свідчить про актуальність даної проблеми, 
а з точки зору реалізації прав і свобод людини і громадянина у по-
єднанні з християнськими засадами – і про практичну значимість 
досліджуваної проблематики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ціннос-
тей у системі правової аксіології, а також пов’язані з ними про-
блеми втілення у праві загальнолюдських цінностей неодноразо-
во висвітлювались у наукових дослідженнях з історії вчень про 
державу і право та з філософії права, які здійснили Т. Андрусяк, 
3. Гайковський, Т. Євсєєва, М. Костицький, В. Мірошничен-
ко, М. Мірошниченко, М. Наум, П. Рабінович, Г. Трофанчук, Ф. 
Шульженко та інші науковці. 

Однак дані дослідження здебільшого присвячувались осо-
бливостям втілення у праві тих загальнолюдських цінностей, які 
базуються на співвідношенні права та моралі, не враховуючи при 
цьому взаємодію релігії та права у частині формування та подаль-
шого юридичного закріплення вищевказаних цінностей. 

Постановка завдання. Метою даної наукової статті є вплив 
взаємодії релігії і права на ґенезу та подальше юридичне закрі-
плення загальнолюдських цінностей, які згодом виступають 
предметом дослідження правової аксіології. З мети випливають 
наступні завдання наукової статті: 1) дослідити ґенезу загально-
людських цінностей, які прямо чи опосередковано випливають з 
релігійних (у першу чергу – християнських) засад суспільства; 
2) визначити ступінь взаємодії релігії і права у процесі форму-
вання та подальшого юридичного закріплення загальнолюдських 
цінностей; 3) проаналізувати основні форми такого закріплення у 
нормах національного права України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Право перебу-
ває у тісному взаємозв’язку з іншими соціальними явищами та 

сферами суспільного життя – політикою, економікою, культурою 
та ін. З цього приводу варто зазначити, що найчастіше в юридич-
ній науці предметом дослідження виступають стійкі взаємозв’яз-
ки права і політики, а також права і економіки. Найчастіше це 
обумовлюється тим, що право (у першу чергу – позитивне (пи-
сане) право) є засобом втілення майнових та управлінських інте-
ресів, які відповідно висвітлюються через взаємозв’язок права з 
економікою та права з політикою. 

Разом з тим, поширення набувають наукові дослідження, 
предметом яких є стійкі взаємозв’язки права і культури, права і 
моралі, а також права і релігії. У першу чергу, такі взаємозв’язки 
досліджуються через призму природного права. 

Отже, маємо два основні напрями дослідження взаємозв’яз-
ків права з іншими соціальними явищами: 

1) взаємозв’язок права із соціальними явищами та сфера-
ми суспільного життя, які наближені до матеріальних цінностей. 
При цьому такий взаємозв’язок прослідковується через позитив-
не (писане) право, яке випливає з волі законодавця, найчастіше 
детермінованої майновим інтересом; 

2) взаємозв’язок права із соціальними явищами та сферами 
суспільного життя, які наближені до духовних цінностей. При 
цьому такий взаємозв’язок прослідковується через природне пра-
во, яке випливає з об’єктивної природи речей та природи права, 
тобто того, для чого воно дійсно призначене. 

Наведені вище групи взаємозв’язків забезпечують формуван-
ня правової аксіології, тобто вчення про цінності, які акумулює в 
собі право під впливом інших соціальних явищ. 

Якщо ж акцентувати увагу на взаємозв’язку права із соціаль-
ними явищами та сферами, які наближені до духовних цінностей, 
то тут на особливу увагу заслуговує його взаємозв’язок з релігією. 

Основними джерелами наповнення права релігійним змістом 
є Біблія та наукові праці теологів, які досліджували взаємозв’язок 
релігії і права. 

Прикладом втілення цінностей, що викладені у Біблії, є де-
сять заповідей, які покладені в основу побудови Особливої ча-
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стини Кримінального кодексу України. Зокрема, заповідь «не 
вкради» втілюється через Розділ КК України «Злочини проти 
власності», заповідь «не свідчи неправдиво» – у Розділі «Злочини 
проти правосуддя», заповідь «не вбий» – у Розділі «Злочини про-
ти особи» і т. д. 

Біблія, проектуючи у своєму змісті «рай на землі» (тобто іде-
альне суспільство), часто надихала мислителів на створення влас-
ної проекції ідеальної держави за божественним зразком (вчення 
Августина Аврелія, Фоми Аквінського про створення держави на 
теологічних засадах). 

Розглядаючи державу, Августин виділяє ряд форм правління, 
залежно від тих обов’язків, які покладаються на верховну владу. 
Головними серед них він вважає моральні і релігійні обов’язки, 
зокрема повагу до бога і повагу до людини. Несправедливого 
правителя, як і несправедливий народ він іменує тираном, не-
справедливу аристократію – клікою. Держава, в якій ігнорується 
право, як втілення справедливості, є, на його думку, державою, 
що загинула. Якщо ж в державі зберігається справедливість і по-
вага до релігії, то всі форми правління, так само як і авторитет, і 
повноваження влади, стають достойними того, щоб їм підпоряд-
ковуватися. Розглядаючи погляди Августина на право, необхідно 
підкреслити, що визначальне значення в цих поглядах має ідея 
непорушного вічного закону, який іде від бога і діє також і в регу-
люванні людських відносин. Вічний закон, який є, згідно з Авгус-
тином, виразом божественного розуму і волі, визначає природний 
порядок, а отже і природне право. Цим самим, природне право 
походить від бога і має теономний характер [1, с. 34–35]. 

Отже, Августин сформулював таку цінність як справедли-
вість, що проявляється у співпадінні релігійних та правових за-
сад. 

Аналізуючи державно-правові погляди Фоми Аквінського, 
варто зазначити, що держава являє собою певну частину універ-
сального порядку, творцем і правителем якого є бог. 

Мета і виправдання держави полягає у тому, щоб надати лю-
дині належні засоби існування, дати основу для інтелектуального 

і морального розвитку, який, у свою чергу, повинен надавати дер-
жаві допомогу в духовному вихованні християнина. 

З вищенаведеного випливає визнання людини цінністю, на 
забезпечення належних умов існування якої має спрямовуватись 
вся діяльність держави. 

В державній владі Фома Аквінський виділяє три головні мо-
менти: 

1) відношення пануючих до підданих і можливість встанов-
лювати закони; 

2) походження влади; 
3) використання влади [2, с. 49]. 
Враховуючи вищенаведене, можна вести мову про цінність 

справедливого генезису та правомірного використання влади в 
інтересах суспільства. 

Первинним джерелом людської влади, яка вручається одній 
або кільком особам, є політична спільність людей, народ. Мисли-
тель виправдовує непокору тим монархам, які узурпували владу 
або примушують підданих до неправедних дій. В цій боротьбі 
проти тирана народу належить діяти за «загальним рішенням», 
яке спрямоване на обмеження влади тирана або його усунення. 

Значне місце у вченні Фоми Аквінського посідає проблема 
права і закону. Тома, власне, і розуміє закон, як правило слідуван-
ня божественній цілі, належний порядок її реалізації. 

Закон є, на думку Томи, певне правило і мірило дій, яким 
хто-небудь спонукається до дії або утримується від неї. Конкре-
тизуючи свою характеристику закону, як спільного блага, мисли-
тель підкреслював, що закон повинен виражати загальне благо 
всіх членів суспільства і повинен встановлюватися або суспіль-
ством безпосередньо, або тими, кому воно довірило турботу про 
себе. Крім того, до суттєвих характеристик закону Тома відносить 
і необхідність його обнародування, без чого неможлива сама його 
дія, як мірила людської поведінки. Загальну характеристику зако-
ну Тома підсумовує у такому визначенні: «Закон є певне встанов-
лення розуму для спільного блага, обнародуване тими, хто має 
турботу про суспільство». 
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Фома Аквінський обґрунтовує наступну класифікацію зако-
нів: 

1) вічний закон; 
2) природний закон; 
3) людський закон; 
4) божественний закон [3, с. 68]. 
Особлива роль, на наш погляд, тут відводиться співвідношен-

ню природного та людського закону. 
Сенс природного закону для людини полягає у тому, що лю-

дина за самою своєю природою наділена здатністю розрізняти 
добро і зло, причетна до добра і схильна до дій і вчинків вільної 
волі, спрямованої на здійснення добра, як мети. 

Людський закон, у трактуванні Фоми Аквінського, – це по-
зитивний закон, наділений примусовою санкцією проти його 
порушень. Досконалі і доброчесні люди можуть обходитися і 
без людського закону, для них достатньо природного, але щоб 
знешкодити людей зіпсутих, таких, що не піддаються переконан-
ням і настановам, необхідні страх покарання і примус. Згідно з 
поглядами мислителя, людським (позитивним) законом є тільки 
ті людські встановлення, які відповідають природному законові 
(велінням фізичної і моральної природи людини), в іншому ж ви-
падку ці встановлення – не закон, а тільки перекручення закону 
та відхилення від нього. Власне, Тома розрізняє справедливий і 
несправедливий людський (позитивний) закон. 

Мета людського закону – спільне благо людей, тому законом є 
тільки ті встановлення, які, з одного боку, мають на увазі це спіль-
не благо і виходять з нього, а з другого – регламентують людську 
поведінку тільки в її зв’язку зі спільним благом. З відповідності 
людського закону природному випливає також необхідність вста-
новлення у позитивному законі вимог, які можуть бути реально 
виконаними, яких можуть дотримуватися звичайні, недосконалі 
у своїй більшості, люди. Закон позитивний повинен охоплювати 
людей такими, якими вони є, з їхніми недоліками і слабкостями, 
не ставлячи надмірних вимог. Цим обумовлюється і однаковість 
вимог, які ставить позитивний закон перед всіма людьми. 

Таким чином, всезагальність закону означає момент рівно-
сті, тобто застосування рівної міри і однакового масштабу до всіх. 
Крім того, позитивний закон повинен бути встановлений належ-
ною інстанцією в межах її компетенції, без перевищення влади, 
і обнародуваний. Тільки наявність всіх цих властивостей і ознак 
робить людські встановлення позитивним законом, обов’язковим 
для людей. В іншому ж випадку, йдеться про несправедливі зако-
ни. 

Фома Аквінський розмежовує поняття закону і права. Право, 
згідно з його вченням, – це дія справедливості в божественному 
порядку людського співжиття. Справедливість – це одна з етич-
них чеснот, яка має на увазі ставлення людини не до самої себе, 
а до інших людей, і полягає у віддані кожному свого, йому на-
лежного. Фома Аквінський розрізняє людське право, яке встанов-
люється людським законом, природне право, яке є спільним для 
всього живого, та божественне право [4, с. 28]. 

Отже, можна вести мову про такі цінності, як справедли-
вість, на яку раніше вказував Августин Аврелій, та підпорядкова-
ність позитивного права праву природному та божественному. 

Отже, біблійні норми, а також погляди мислителів – теологів 
частково оформились у правових цінностях, які досліджує аксіо-
логія, зокрема:

1) справедливість, що проявляється у співпаданні релігій-
них, моральних та правових засад; 

2) визнання людини цінністю, на забезпечення належних 
умов існування якої має спрямовуватись вся діяльність держави; 

3) цінність справедливого генезису та правомірного викори-
стання влади в інтересах суспільства; 

4) підпорядкованість позитивного права праву природному 
та божественному. 

Вищевказані цінності входять до такого розділу аксіології 
права, як природно-правова аксіологія, тобто сукупність певних 
цінностей, що формує природне право. Як слушно зазначає В.С. 
Нерсесянц, при цьому природне право розуміється за своєю при-
родою як етичне (або ж релігійне, моральне і т.д.) явище [5, с. 54]. 
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Проте правова аксіологія не обмежується лише виявленням 
та констатацією цих цінностей, а й сприяє їх втіленню в пози-
тивне право (у першу чергу – на рівні Конституції України). На-
приклад, така цінність як справедливість та обумовлений нею 
принцип справедливості втілюється у ст. 95 Основного Закону 
України, де зазначено, що «бюджетна система будується на за-
садах справедливого і неупередженого розподілу суспільного ба-
гатства між громадянами і територіальними громадами» [6]. 

Визнання людини цінністю та спрямованість усієї діяльності 
держави на забезпечення належних умов її існування визначено 
у ч. 1 ст. 3 Конституції України, зокрема «Людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю» [6]. 

Цінність справедливого генезису та правомірного викори-
стання влади в інтересах суспільства висвітлюється у ст. 5 Ос-
новного Закону України, за якою «Носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ», а також у ч.2 та ч.3 ст. 3 Кон-
ституції, де зазначено, що «Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держа-
ви» [6]. 

Втілення такої цінності, як підпорядкованість позитивного 
права праву природному (однак не божественному), здійснене че-
рез призму ст. 8 Конституції України, зокрема, «В Україні визна-
ється і діє принцип верховенства права» [6]. 

З цього приводу також слід зауважити, що питання важливо-
сті та дієвості природного права було предметом соціологічного 
опитування, яке здійснював Науково-дослідний інститут церков-
но-канонічних та державно-правових проблем Івано-Франків-
ського університету права імені Короля Данила Галицького. За 
результатами такого опитування 61,5 % респондентів відповіли, 
що принципи природного права будуть застосовуватись при роз-
будові законодавства України, утвердженні та подальшому роз-
витку засад міжнародного права, а також при взаємодії України 

з іншими державами. Позитивним результатом такого опитуван-
ня є те, що майже 2/3 нинішніх студентів (значна частина яких 
у майбутньому може стати державними службовцями та брати 
участь у розбудові Української держави) впевнені у об’єктивній 
необхідності врахування загальнолюдських цінностей та принци-
пів природного права у державотворенні та правотворенні. 

Що ж стосується підпорядкованості норм писаного права 
божественному праву, то в Україні ця цінність не знайшла юри-
дичного закріплення, оскільки, виходячи з аналізу змісту ст. 35 
Конституції, Україна є світською державою, а дана цінність зна-
ходить нормативне вираження у теократичних державах. 

Висновки. За результатами дослідження проблем становлен-
ня та розвитку основоположних засад філософсько-правової ак-
сіології під впливом християнських цінностей (на підґрунті спів-
відношення релігії і права) можна зробити наступні висновки: 

1) втілення релігійних засад суспільства у правову систему 
здійснюється через правову аксіологію, яка, акумулюючи в собі 
релігійні цінності, трансформує їх у правову систему держави 
(«релігійні цінності» – «правова аксіологія» – «право»); 

2) основними загальнолюдськими цінностями, які через 
призму співвідношення релігії і права втілились у правову систе-
му держави, виступають: визнання людини цінністю, на забез-
печення належних умов існування якої має спрямовуватись вся 
діяльність держави; справедливість, яка проявляється у співп-
адінні релігійних та правових засад по відношенню до суб’єктів 
суспільних відносин; цінність справедливого генезису та право-
мірного використання влади в інтересах суспільства; підпоряд-
кованість позитивного права праву природному та божествен-
ному; 

3) значна частина вищевказаних цінностей знайшла своє 
закріплення у нормах Конституції України (ст. ст. 3, 5, 8, 35 Ос-
новного Закону України). На галузевому рівні релігійні цінності 
втілені у побудові структури Особливої частини КК України; 

4) разом з тим, можна вести мову про часткове розмежуван-
ня релігії і права у чинному законодавстві України, що, на наш 
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погляд, може перешкоджати подальшому втіленню вироблених 
релігією і правом загальнолюдських цінностей у правове регулю-
вання в цілому та юридичну практику зокрема. Виходячи з ана-
лізу змісту ст. 35 Конституції, Україна є світською державою, що 
обмежує можливість прямого впливу релігійних (в т. ч. й христи-
янських засад) на зміст правового регулювання. З іншого боку, 
зрозуміло, що така цінність, як підпорядкованість норм писаного 
права божественному праву, знаходить нормативне вираження у 
теократичних державах, що, з точки зору правової науки, у ці-
лому відповідає вченню про форми держави та цивілізаційному 
підходу до типології держав. 

У контексті усього вищесказаного слід зауважити, що про-
блема подальшої взаємодії релігії і права у питаннях формування 
та юридичного закріплення загальнолюдських цінностей потре-
бує подальшого наукового дослідження. Особливо це стосується 
узгодження міжнародно-правових та норм та норм національної 
правової системи у контексті інтеграції України у світову спіль-
ноту. 
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Луцький І. М. Становлення основоположних засад філософсько-право-
вої аксіології під впливом християнських цінностей (на підґрунті співвід-
ношення релігії і права)

У даній науковій статті досліджено ґенезу та розвиток основоположних за-
сад філософсько-правової аксіології під впливом християнських цінностей. При 
цьому відправною методологічною основою дослідження стало співвідношення 
релігії і права, як соціальних регуляторів суспільних відносин. 

Ключові слова: аксіологія, правова аксіологія, релігійні засади, моральні 
засади, християнські засади, співвідношення релігії і права. 

Луцкий И. М. Становление основополагающих начал философско-пра-
вовой аксиологии под влиянием христианских ценностей (на основе соот-
ношения религии и права)

В данной научной статье исследованы генезис и развитие основополагаю-
щих принципов философско-правовой аксиологии под влиянием христианских 
ценностей. При этом отправной методологической основой исследования стало 
соотношение религии и права, как социальных регуляторов общественных от-
ношений. 

Ключевые слова: аксиология, правовая аксиология, религиозные начала, 
моральные начала, христианские начала, соотношение религии и права.

Lutsky І. М. The formation of the basic principles of philosophical and 
juridical axiology under the influence of Christian values (on the base of 
comparative analysis of religion and law)

This research article explores the genesis and development of the fundamental 
principles of philosophical and juridical axiology under the influence of Christian 
values. Thus starting methodological basis of the research was the comparative 
analysis of religion and law as social regulators of public relations. 

Key words: axiology, juridical axiology, religious principles, moral principles, 
Christian principles, correlation of religion and law.

Махінчук В.М.

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ У 1918-1928 РОКАХ: 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД
УДК 342
Постановка проблеми. З отримання незалежності в 1991 

році Україна стала на шлях реформування власної економічної 
політики. При цьому варто звернути нашу увагу на те, що при 
розробленні концепції реформування законодавства було взято до 
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уваги також досвід правового регулювання суспільних відносин 
за часів воєнного комунізму та НЕПу. 

Сьогодні, коли мова йде про побудову ринкової економіки 
та впровадження ринкових інструментів впорядкування еконо-
мічних відносин, все більше дослідників вказують на потребу 
посиленого контролю за підприємницькою діяльністю. На нашу 
думку, державне втручання у ринковій економіці має виключне 
значення і можливе тільки в окремій конкретній ситуації. Справді, 
існують випадки, коли ринкові механізми не діють та/або є нее-
фективними. Відповідно це не вказує на суцільну неефективність 
ринкового середовища і певного приватно-правового механізму 
регулювання економічних відносин. Вихідною точкою такого ме-
ханізму має бути рівність держави, як суб’єкта підприємницьких 
відносин, та будь-якого іншого контрагента. Зрештою це повинно 
призвести до поступового зменшення участі держави у підприєм-
ницьких відносинах, що безпосередньо пов’язане з необхідністю 
зменшення частки державної власності у структурі власності у 
країні в цілому.

Тому проведене дослідження є досить цікавим та актуаль-
ним, оскільки надає можливість здійснити порівняльний аналіз 
економічної політики в Україні початку ХХ та ХХІ століть. Воно 
акцентує увагу на найбільш проблемних питаннях нашого сього-
дення стосовно підприємницької діяльності та змальовує шляхи 
їх вирішення.

Мета та завдання. Наша стаття має на меті здійснити ре-
троспективний аналіз проблеми регулювання підприємницьких 
відносин в Україні в 1918-1928 роках.

Стан дослідження. В наш час вивченням підприємницьких 
відносин в Україні займаються такі вітчизняні та зарубіжні до-
слідники: В. Бєлов, О. Крупчан, В. Лаптєв, Г. Матвєєв. 

Виклад основних положень. Радянська Росія та її сателіти, 
включаючи і Україну (УСРР) за 3 роки влади більшовиків були 
повністю позбавлені приватно-правових засад у суспільному 
житті. Підприємництво було заборонено як таке. В країні з 1918 
включно по весну 1921 року панувала продрозверстка, іншими 

словами – планова модель соціалістичного господарювання, з 
намаганням уникнути застосування відповідного грошового екві-
валенту при обміні. На думку голови уряду РРСФР В. Леніна, 
достатнім та адекватним способом, який повинен був замінити 
грошовий еквівалент і розрахунок за спожиті речі в повсякденно-
му житті, мав стати обмін, як елемент реалізації продрозверстки. 
Реалізація «надлишку» певного продукту виробленого у сіль-
ському господарстві здійснювалась за рахунок обміну на певні 
промислові товари, вироблені на відповідних підприємствах. Як 
результат проведення політики військового комунізму, протягом 
3 років у країні настала руїна, що супроводжувалась постійними 
повстаннями та заколотами.

В 1921 році радянська влада зробила ставку на розбудову 
важкої промисловості, що була знищена після тривалої Першої 
світової та громадянської війн. Для цього необхідні були звичай-
ні інструменти звичайної капіталістичної (ринкової) економіки: 
вільні обігові кошти, впровадження новітніх технологій, залучен-
ня інвестицій та т.ін. Зрештою, навесні 1921 р. стало очевидним, 
що суб’єкти господарювання (органи державної влади) не справ-
ляються з поставленими перед ними завданням розбудови еконо-
міки. Тому влада більшовиків змушена була піти на поступки і 
дозволити громадянам займатися підприємницькою діяльністю.

Скасування продрозверстки і впровадження НЕПу вже за рік 
дало позитивні зрушення в економічному житті СРСР. Фактично 
відбулося повернення до звичайних, притаманних ринковому се-
редовищу засобів ведення справи: впровадження концесій із за-
лученням іноземних підприємців, оренди виробничих комплексів 
та розширення сфери купівлі-продажу. Проте, слід наголосити на 
тому, що відповідні «новації» проголошувались за умови відсут-
ності приватної власності на землю і засоби виробництва, суціль-
ного одержавлення, а також відсутності можливості до вільної 
конкуренції у підприємницькій сфері, якої не було як такої.

Досить часто в літературі зустрічаємось із ототожненням 
понять «господарський» та «торговий». Варто відзначити, що це 
два діаметрально протилежні поняття. Поняття «господарство» 
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(господарський) є породженням саме «народного господарства», 
як системи економічних зв’язків. Це система без еквівалентно-
го розподілу та обміну матеріальними благами. Торгівля – є од-
ним із фундаментальних складових ринкового середовища. Вона 
обов’язково передбачає оплату, а відповідно і застосування екві-
валентного підходу.

Така підміна понять у проектах Кодексів призвела до того, 
що представники так званого господарського права почали ото-
тожнювати явища, які не мають нічого спільного. Зокрема, авто-
ри IV тому видання «Правова система України» стверджують, що 
історія формування на теренах України торгового і комерційного 
(господарського) законодавства має глибокі ідейно-теоретичні 
корені. Дійсно ідейно-теоретичні коріння господарського права 
можна простежити якраз у часовому відрізку воєнного комунізму 
і НЕПу в Україні. Але це неприпустимо розкривати поняття «тор-
говий» чи «комерційний» через поняття «господарський», оскіль-
ки вони знаходяться в абсолютно інших площинах і вимірах (про 
що мова йшла вище). Вони належать до різних економічних сис-
тем: капіталістичної (еквівалентної) та соціалістично-комуніс-
тичної (безеквівалентної). Слід погодитись з професором Бєло-
вим В. А., який зазначає, що господарське право – це зовнішнє 
середовище, яке протиставляється приватному праву.

Саме короткий історичний період воєнного комунізму та 
НЕПу яскраво ілюструє взаємозв’язок права з соціально-еконо-
мічними процесами, що відбувалися в суспільстві. Цей період 
(1918-1929 рр.) правового регулювання відображає наступні ета-
пи:

1. абсолютна відмова від приватно-правового регулювання 
за відсутності комерції (торгового обороту); 

2. повернення приватно-правових елементів до цього регу-
лювання. Апогеєм чого стало прийняття першого ЦК УРСР 1923 
року; 

3. поступове посилення публічно-правових засад у регулю-
ванні економічних процесів в країні (після 1929 року). 

Дані етапи змальовують: по-перше, значення приватно-пра-
вових засад при регулюванні комерційної (підприємницької) ді-
яльності або їх відсутність; по-друге, передумови та причини ста-
новлення так званого господарського права за умови відмови від 
поняття «торгового обороту» і переходу до поняття «народне гос-
подарство». На думку російського дослідника Бєлова В.А., вести 
мову про інші засоби регулювання підприємницької діяльності 
можна виключно виходячи з міри ослаблення самого приватного 
права. Саме такі умови чітко простежуються у період воєнного 
комунізму (цілковите виключення абсолютного приватного пра-
ва) і НЕПу (повсякчасне обмеження та усічення дії приватного 
трава у суспільному житті та торговому обороті). 

Більше двадцяти років тому російський дослідник Матвєєв 
Г.К., оцінюючи перспективи подальшого розвитку приватного 
(цивільного) права писав, що головною метою усіх держав, які 
входять до СНД є створення так званого «громадянського су-
спільства», контури якого ми можемо передбачити лише в загаль-
них рисах, використовуючи досвід інших сучасних цивілізованих 
держав. При цьому останній підкреслював і наголошував, що го-
ловна суть цього досвіду полягає у тому, що майнові та особисті 
немайнові відносини громадян та організацій починають посту-
пово будуватись незалежно від владних адміністративних струк-
тур і не підпорядковуються їм. Вони є самостійними та незалеж-
ними від державних органів [4, с.87]. Чи міг тоді Матвєєв Г.К. 
уявити собі, що через 12 років після його статті, з’явиться із не-
буття кодифікований акт, відмінний від цивільного кодексу, який 
знову буде намагатися все урегулювати у торговому обороті за 
допомогою адміністративно-владних методів? Чи можна було уя-
вити собі, що весь негативний досвід 20 –х років, стосовно регу-
лювання економічного життя знову буде так скоро забутий? Адже 
не зрозуміло, що є теоретичним підґрунтям уявлення про правову 
природу регулювання підприємницьких відносин, коли аналізу-
єш деякі положення чинного ГКУ. Зокрема, останній розрізняє 
нормативно-правове регулювання господарської діяльності (ст. 
7) та державне регулювання господарської діяльності (ст. 12).
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Логічно, було б припустити, що нормативне-правове регулю-
вання, є складовою частиною державного регулювання, як одна 
із функцій владно–адміністративного механізму, проте вони роз-
різняються. При цьому, зазначається, що відносини у сфері госпо-
дарювання регулюються Конституцією України, цим Кодексом, 
законами України, нормативно-правовими актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 
актами інших органів державної влади та органів місцевого само-
врядування, а також іншими нормативними актами. 

У механізмі державного регулювання господарської діяльно-
сті, розрізняють засоби і механізми регулювання останньої. В Ко-
дексі зазначається, що держава для реалізації економічної політи-
ки, виконання цільових економічних та інших програм, програм 
економічного і соціального розвитку застосовує різноманітні за-
соби та механізми регулювання господарської діяльності (ст.12). 
Основні засобами регулюючого впливу держави на діяльність 
суб’єктів господарювання перелічені в ст. 12 ч. 2 ГКУ. Також, 
ГКУ містить положення, стосовно того, що умови, обсяги, сфери 
та порядок застосування окремих видів засобів державного регу-
лювання господарської діяльності визначаються цим Кодексом, 
іншими законодавчими актами, а також програмами економіч-
ного і соціального розвитку. Встановлення та скасування пільг і 
переваг у господарській діяльності окремих категорій суб’єктів 
господарювання здійснюються відповідно до цього Кодексу та 
інших законів. 

Звичайно, що ГКУ містить і досить «демократичну» норму, 
стосовно того, що обмеження щодо здійснення підприємницької 
діяльності, а також перелік видів діяльності, в яких забороняєть-
ся підприємництво, встановлюються Конституцією України та 
законом (ст. 12,ч. 4). Проте, постає питання, чи знає пересічний 
підприємець чи певна юридична особа, про таку досить багату 
палітру засобів і механізмів державного регулювання господар-
ської діяльності, і найголовніше, чи відчувають вони від цього 
позитивний ефект ?

Все вище викладене призводить до роздумів стосовно того, 
яка ж кінцева мета правового регулювання підприємницької ді-
яльності або ж торгового обороту в цілому? Говорячи про період 
20-х років питання можна ставити більш широко: яка була мета 
регулювання економічного життя? Чи відрізняється докорінно 
мета державного регулювання економічного життя в УРСР 20-х 
років, від мети, що ставиться наразі перед засобами та механізма-
ми державного регулювання, та чи є вони адекватними? Зокрема 
адекватними контексту конкретно-історичного суспільного бут-
тя?

Таким чином, поняття «господарство» прийшовши в 1918 
році в РСФСР на заміну поняття «ринок» (капіталістичний ри-
нок), породило цілу систему похідних понять, які мали стати 
замінниками ринку. Наприклад, обмін – замість міни, розподіл 
– замість операцій з відчуження, без еквівалентність – замість 
справедливої ціни, публічне – замість приватного, загальне (ко-
лективне) – замість приватного і т. ін. Відповідно, і всі методи 
управління такими економічними процесами були підпорядко-
вані суворим адміністративно-владним, репресивним засадам з 
боку державного та каральних апаратів. Усяка згадка про підпри-
ємництво витравлювалась із пам”яті людей під страхом репресій 
та кримінального покарання. Видається, що навіть слово «прин-
цип регулювання» (чи «принципи керівного управління») еконо-
мічним життям набули свого розвитку та дослідження саме у той 
час, адже треба було придумати та віднайти підґрунтя для такого 
новоствореного підходу до керування економічними процесами 
в державі. Адже, класичне, побудоване на приватно-правових за-
садах здійснення та регулювання підприємницької діяльності не 
потребує винайдення певних нових принципів, аніж ті, які є при-
таманними підприємництву, як феномену приватного життя, рин-
кового середовища, та вільної економіки. Такі принципи пород-
жені самою приватною власністю, свободою людини у широкому 
сенсі та рівністю сторін у підприємницьких відносинах. І лише, 
докорінний злам таких засад (приватно-правових), заборона та 
виключення базових понять (приватної власності, свободи особи-
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стості) породила необхідність віднайдення певних «принципів», 
правил гри та керівних засад здійснення економічної діяльності в 
умовах, що були створені. Саме через це, багато в таких керівних 
принципах здійснення господарської діяльності певної штучнос-
ті, деякої (значної) синтетичності і неприродності, адже останні, 
як правило, породжені не інтересами сторін певного правовідно-
шення (що грунтується на природніх засадах), а обумовлені так 
званими «класовими інтересами» та «революційною доцільні-
стю».

Вперше згадку про принципи здійснення господарської ді-
яльності можна віднайти у перших Декретах радянської влади, 
зокрема щодо «соціалізації» землі [2], а відповідно принципів 
її оброблення і використання для «народного господарства». В 
ст. 12 Декрету «Про організацію товарообміну для підвищення 
хлібних заготівель» (1918 р.) зазначалось: «Розподіл землі між 
трудящими повинен відбуватись на зрівняльно-трудових нача-
лах таким чином, щоб споживчо-трудова норма не перевищувала 
працездатність кожного власника і в той же час, надавала можли-
вість безбідного існування його сім’ї» [2]. 

 Аналогічний «розмитий» принцип міститься у Декреті 
щодо налагодження товарообміну. Зокрема у п. 4 було зазначено: 
«Комісаріату по продовольству доручається встановити порядок 
та норми видачі вказаного товару в обмін на хліб та інші про-
довольчі продукти, які заготовляються згідно державного плану 
В основу інструкції повинно бути покладено: а) залучення сіль-
ських бідняків до організації товарообміну шляхом передачі то-
варів, що видаються для обміну на хліб; б) розробка правил, що 
дозволяють повертати державні кошти Радянської Республіки, які 
було витрачено на товарообмін» [2]. 

Російський дослідних у галузі господарського права Лаптєв 
В.В. визначив основні принципи правового регулювання госпо-
дарської діяльності: 

- єдність політичного та господарського керівництва; 
- здійснення господарської діяльності на основі соціаліс-

тичної власності; 

- демократичний централізм; 
- плановість [8, с.24]
Деякі з вище вказаних принципів регулюють економічні, а не 

підприємницьких відносини на початку 20-х років ХХ ст. в УССР. 
Адже суб’єктам підприємницьких відносин не можуть надати 
ефективну допомогу у здійсненні підприємницької діяльності ті 
положення, які за великим рахунком, мають адміністративно-пра-
вовову природу (щодо заборон та захисту) та не мають безпосе-
реднього відношення до товарообміну та до торгового оборту в 
цілому. Слід допустити, що історичні нашарування, які мали міс-
це на час становлення економічних відносин у системі координат 
під назвою «господарство» та «народне господарство», саме у ро-
зумінні, яке вкладалось у них розробниками ще у 20-ті роки ХХ 
ст., ще й досі подекуди продовжують переважати над методами та 
прийомами регулювання підприємницьких відносин.

Слід пам’ятати, що саме принципи регулювання підприєм-
ницьких відносин, мають відповідати вимогам, що вже пропону-
вались у проектах законів України [7]. Зокрема, в пояснювальній 
записці Проекту ЗУ «Про основні засади господарської діяльно-
сті» (2008) зазначається, що «принципи в стислому вигляді відо-
бражають сутність права і характеризуються універсальністю, за-
гальною значущістю та імперативністю». У цьому сенсі цікавими 
також видаються висновки Міністерства юстиції України, щодо 
«загальних засад здійснення господарської діяльності», які у ГК 
України знайшли своє відображення у ст. 9, 10, 11. Ці статті роз-
глядаються фахівцями з господарського права у якості «керівних 
засад», що обумовлюють та визначають здійснення та регулюван-
ня підприємницької/господарської діяльності за ГК України. Так 
в Пояснювальні записці до зазначеного проекту закону, підготов-
леній Мінюстом України, вказується, що положення, зазначені 
у ст. 9 – Форми реалізації державою економічної політики – не 
несуть нормативного навантаження, оскільки містять теоретичні 
положення (визначення економічної стратегії, економічної такти-
ки). Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави – 
не несе нормативного навантаження, оскільки містить теоретич-
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ні положення (визначення структурно-галузевої, інвестиційної, 
амортизаційної, цінової, антимонопольно-конкурентної, бюджет-
ної, податкової, грошово-кредитної, валютної, зовнішньоеконо-
мічної політики). Стаття 11. Прогнозування та планування еко-
номічного і соціального розвитку – Закон України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціально-
го розвитку України [5]. 

З іншого боку, окремі дослідники українського законодавства 
стають на захист відповідних положень ГК України. Вони вказу-
ють на те, що так звані «ринкові відносини» також не є чимось 
однорідним. У суспільстві немає «ринку взагалі». Єдиний ринок 
становлять особливі ринки товарів, послуг, ресурсів, землі, неру-
хомості. Наприклад, ринок ресурсів складається з ринку праці, 
фінансового ринку та ринку матеріальних і енергетичних ресур-
сів. Своєю чергою фінансовий ринок включає фондовий ринок, 
ринок позичкових капіталів, валютний ринок тощо. Не помічати 
особливостей окремих секторів розвинутого ринку в правовому 
регулюванні, зводити всі ринкові відносини до абстрактних ци-
вільних майнових відносин – значить, ігнорувати дійсну еконо-
мічну природу цих відносин, а отже, неадекватно регулювати їх 
законом. 

На нашу думку, позиція цих фахівців є хибною. Вони не ро-
зуміють самої природи ринкових відносин, природи приватного 
права, як регулятора відносин рівних між собою, незалежних 
суб’єктів, що вимагає такого ж за природою правового регулю-
вання. При цьому ніхто не заперечує щодо необхідності викори-
стання і адміністративних методів у певному сегменті ринкових 
відносин. Адже заперечення останнього, мало б призвести до ана-
логічного результату, що був наслідком абсолютного заперечення 
приватних засад на початку правового регулювання економічних 
відносин в УРСР та РСФСР. Треба сказати, що цивілисти ніколи 
не відкидали тези стосовно того, що так званий принцип «свобо-
ди здійснення підприємницької діяльності» та принцип «свободи 
договору», перш за все розуміє під собою наявність відповідного 
механізму взаємної відповідальності. 

На сьогодні, у ринковому середовищі, за ринкової економіки 
багато секторів економіки, потребують досить значного регулю-
вання за допомогою адміністративно-планових методів. Яскра-
вим прикладом може бути приклад здійснення підприємницької 
діяльності у галузі залізничних перевезень в Україні. Зокрема 
було прийнято спеціальний закон, який врегулював особливості 
здійснення підприємницької діяльності на залізничному тран-
спорті. В ньому міститься досить значна кількість положень, які є 
адміністративними за своєю природою, з посиланням на необхід-
ність планування, як засобу регулювання підприємницьких відно-
син [3]. Проте, наявність такого нормативного акту з досить знач-
ним вмістом суто адміністративних норм та положень, аж ніяк не 
заперечує ринкову природу ринку залізничних перевезень і його 
приватно-правові засади. І таких прикладів необхідності регу-
лювання підприємницьких відносин у певних сферах (секторах) 
економіки з використанням публічних (адміністративних) засад 
досить багато, що зайвий раз показує необхідність віднайдення 
оптимального балансу співвідношення приватних та публічних 
засад регулювання підприємницьких відносин. При цьому в жод-
ному разі не заперечується та не оспорюється приватно-правово-
ва природа регулювання відповідних підприємницьких відносин. 

Висновки. Повертаючись до історичних паралелей сього-
дення та 20-х років ХХ століття в УСРР, слід тільки здогадува-
тися, до яких же насправді наслідків в економіці країни призвело 
виключення приватно-правових засад у регулюванні економіч-
них відносин, якщо одразу ж після повернення до використан-
ня останніх (початок НЕПу у 1921 році), прийняття відповідного 
Цивільного кодексу РСФСР і УСРР, бурхливого поновлення та 
розвитку торгівлі, почалась розробка засад створення окремого 
торгового кодексу. Слід зазначити, що відповідний проект Тор-
гового кодексу СРСР був розроблений спеціальною комісією при 
Комвнуторге наприкінці 1923 року, і лише зміна політичної вер-
хівки у СРСР призвело до занедбання цієї ідеї. 

На сьогодні вплив нашарувань, що мають своїми вітчизня-
ними коренями саме період воєнного комунізму на НЕПу, які не 
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властиві класичному ринковому середовищу і надалі продовжу-
ють бути присутнім у сучасному правовому регулюванні підпри-
ємницьких відносин. 
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Махінчук В. М. Регулювання підприємницьких відносин в Україні у 

1918-1928 роках: ретроспективний погляд
В статті проаналізовано проблему регулювання підприємницьких відносин 

в Україні. Особлива увага приділяється дослідженню правового регулювання 
суспільних відносин періоду воєнного комунізму та НЕПу. Аналізується суть і 
зміст понять «господарство» та «торгівля». 

Ключові слова: військовий комунізм, господарство, народне господарство, 
план, НЕП, товарно-грошові відносини, концесія, приватна ініціатива, Цивіль-
ний кодекс УРСР 1923 року, торговий оборот.

Махінчук В. М. Регулировка предпринимательских отношений в 
Украине в 1918-1928 годах: ретроспективный взгляд

В статье проанализировано проблему регулирования предпринимательских 
отношений в Украине. Особое внимание уделяется исследованию правового ре-
гулирования общественных отношений периода военного коммунизма и НЕПу. 
Анализируется смысл и содержание понятий «хозяйство» и «торговля».

Ключевые слова: военный коммунизм, хозяйство, народное хозяйство, 
план, НЕП, товарно-денежные отношения, концессия, частная инициатива, 
Гражданский кодекс УРСР 1923 года, торговый оборот.

Mahinchuk V.M. Regulation of business relations in Ukraine in 1918-1928 
years: a retrospective view

In the article analyses the problem of adjusting of enterprise relations in Ukraine. 
The special attention is spared research of the legal adjusting of public relations 
of period of military communism and new economic Policy. There are analyses of 
concepts «economy» and «trade».

Key words: military communism, economy, national economy, plan, new 
economic policy, commodity-money relations, concession, private initiative, Civil 
code of Ukraine of 1923, trade turnover. 

Присташ Л.Т.

САМОВРЯДУВАННЯ У МІСЬКИХ ТА 
СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ У БУКОВИНІ (1918-

1940 РР.)
УДК 342 «19»
Актуальність порушеної теми зумовлена малодослідже-

ністю проблем організації влади на місцях, зокрема у міських 
і сільських громадах Буковини, а також необхідністю вивчення 
історичного досвіду формування місцевого самоуправління, осо-
бливо у зв’язку з реформуванням такого на сучасному етапі роз-
витку української держави.

Метою даної статті є здійснення комплексного історико-пра-
вового аналізу статусу органів самоврядування у міських та сіль-
ських громадах Буковини (1918-1940рр.)

1. Інститут примаря. Органи самоврядування у сільських 
та міських громадах Буковини очолювали примарі. Вони обира-
лися радами громад таємним голосуванням, винятком муніципі-
їв1, де передбачалася окрема процедура їх обрання. В останніх із 
складу радних висувалися кандидати у примарі та проводилося 
голосування. Після цього міністру внутрішніх справ повідомля-
лися прізвища трьох кандидатів, що отримали більшість голосів, 
і він сам призначав примаря із запропонованих йому кандидатур. 
Так, на підставі закону про адміністративну уніфікацію 1925 р. 
міністр внутрішніх справ призначив примарем м. Чернівців Б. 

1 Муніципій - місто із спеціальним статусом у міжвоєнній Румунії, який нада-
вався міським громадам, що відігравали особливу роль у політичному, соці-
ально-економічному та культурному житті королівства.
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Грігоровіца (колишнього префекта Сучавського повіту та префек-
та поліції у Чернівцях). 

Таблиця 1. Примарі Чернівців міжвоєнного періоду [10, с.164-
167]

Г. Шандру 1918-1919 рр. і 1920-1922 рр.
Т. Сімінович 191-1920 рр.
Н. Флондор 1920 р., 1922-1926 рр., грудень 1938 р. - чер-

вень 1940 р.
Б. Грігоровіца 1926 р.
Р. Сбієра 1926 р. - липень 1927 р.
Р. Киндя липень 1927 р. - червень 1929 р.
Н. Сеучук-Се-

вяну
червень 1929 р. - 1931 р.; червень 1932 р. -ли-

стопад 1933 р.
Н. Костяну 1931-1932 рр.
Д. Мармелюк листопад 1933 р. - листопад 1936 р.
ГГ. Дрегенеску січень - лютий 1938 р
І. Кантемір лютий - грудень 1938 р.

Як видно з таблиці 1, примарі Чернівців змінювалися досить 
часто. Це було викликано політичною нестабільністю у міжвоєн-
ній Румунії та бажанням влади бачити на чолі найбільших міст 
провладних представників.

У громадах, які не були муніципіями, обраним вважався кан-
дидат у примарі, який отримав абсолютну більшість голосів у 
раді громади [8, с. 11].

На примаря покладалися обов’язки контролювати виконання 
рішень ради громади та постійної делегації, представляти інтере-
си громади перед органами правосуддя, фізичними та юридични-
ми особами [8, с. 23], головувати на засіданнях постійної делега-
ції, стежити за дотриманням регламентів.

Примар відповідав за організацію життєдіяльності громади. 
Для цього він мав повноваження разом із постійною делегацією 
громади призначати, звільняти та притягувати до відповідаль-

ності службовців громади, давати дозволи на проведення будів-
ництва, ремонтних робіт, інспектувати ринки, дороги , театральні 
зали та будь-які інші місця, які мали важливе значення для грома-
ди, головувати при проведенні публічних торгів [8, с. 21].

Примар був уповноважений приймати акти, які мали назву 
розпоряджень. Вони були обов’язковими для виконання з момен-
ту їх опублікування або привселюдного оголошення. Вони могли 
бути оскарженими представниками громади префекту. Розпоря-
дження, видані примарем муніципія, могли оскаржуватися міні-
стру внутрішніх справ.

Посада примаря була оплачуваною. Розмір платні визначала 
відповідна рада громади з тією умовою, щоб вона не перевищува-
ла суми, встановленої для відповідної категорії посад.

У випадках перевантаження примаря невідкладними справа-
ми він міг делегувати частину своїх повноважень членам постій-
ної делегації.

Примарі та члени постійної делегації муніципія заяву про 
відставку подавали міністру внутрішніх справ, а всі решта при-
марів - префекту повіту [8, с. 27].

Примар і члени постійної делегації могли бути усунені від 
виконання своїх обов’язків 2/3 голосів від загальної кількості 
радних ради у випадках невиконання або неналежного виконання 
покладених на них обов’язків, а у випадках, які загрожували на-
ціональним інтересам, - королівським декретом.

Зміни в організації роботи примарів відбулися із прийняттям 
закону про організацію місцевих адміністрацій 1929 р. Управ-
лінські права примаря сільської громади обмежувалися на ко-
ристь ради громади, яка вже сама призначала службовців апарату 
управління громади. Посади примарів передбачалося створювати 
у кожному селі громади. Згідно з даним законом у сільській гро-
маді мали діяти примар сільської громади, який обирався на п’ять 
років, примар села-резиденції громади, який виконував обов’язки 
першого помічника примаря громади, примарі сіл, де діяли збори 
села, якими він обирався терміном на два роки та примарі сіл, 
в яких діяла рада села, де вони обиралися всіма мешканцями з 
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правом голосу терміном на п’ять років [7, с. 56-57, 63-65]. Особа, 
обрана сільським примарем, не мала права відмовитися від дано-
го мандата (крім досягнення ним віку 60 р., хвороби або обрання 
на іншу посаду в системі державних органів).

Така організація системи управління у сільських громадах 
була скасована у 1931 р. частково, а у 1936 р. - повністю, коли 
примарям були повернуті їхні повноваження, якими вони володі-
ли за законом 1925 р., та ще й розширені, включаючи право при-
ймати рішення з кадрових питань без згоди ради [6, с. 21-22].

Допомагали примарю в управлінні громадою спеціальні 
служби з адміністративних, технічних, фінансових, статистич-
них, санітарних, освітніх та інших питань, у межах наявних ко-
штів [8, с. 32]. Наприклад, при примарії м. Чернівці діяли такі 
відділи: головний, юридичний [4, арк. 2], адміністративний, бух-
галтерський та служба з питань ринків і комунальної поліції [3, 
арк. 3].

У кожній громаді також діяв секретар, який був головою кан-
целярії і касиром [1, арк. 10].

Адміністративна реформа 1938 р. внесла суттєві зміни в ор-
ганізацію роботи та правовий статус примарів [9]. Так, примарі 
вже не обиралися, а призначалися для сільських і міських гро-
мад-нерезиденцій повіту префектом повіту, для міст-резиденцій 
повіту - королівським резидентом і для муніципіїв - королівським 
декретом за поданням міністра внутрішніх справ. Кандидат на 
посаду примаря повинен був мати не менше 30 р. та бути освіче-
ним. Примар призначався на шість років і перед вступом на по-
саду складав службову присягу на вірність королеві. У такому ж 
порядку, для полегшення роботи примарів, призначались поміч-
ники примарів, кількість яких установлювалася залежно від виду 
громади (для сільських громад -один, для муніципіїв - два) [5, 
арк. 62]. Повноваження примарів були розширені в усіх сферах 
громадського життя, крім фінансової (прийняття та внесення змін 
до бюджету, надання позик тощо). Але у випадках розпуску ради 
громади розгляд даних питань переходив до його компетенції та 
тимчасових комісій.

2. Громадські ради. Другий рівень системи місцевого само-
врядування утворювали місцеві громади (міські та сільські), на-
ділені статусом юридичних осіб і правом вирішувати всі питання 
місцевого значення [8, с. 4].

Міські громади, згідно із законом, були трьох видів: повіто-
вих центрів, звичайних міст та муніципіїв [11, с. 163]. Окремий 
статус муніципія на Буковині, зважаючи на геополітичне стано-
вище для Румунії, отримали Чернівці, які були четвертим за вели-
чиною містом у країні із своїм 160-тисячним населенням.

Сільські громади складалися з одного або кількох сіл, а ре-
зиденція даної громади знаходилась в одному із найбільших сіл.

Управління громадами здійснювалося радами, які складалися 
з радних виборних, радних по праву та радних-жінок, які обов’яз-
ково мали бути у складі міських рад у повітових центрах, а за 
необхідності - і в інших міських радах [2, арк. 5].

Згідно зі ст. 17 закону про адміністративну уніфікацію 1925 
р., ради громад складалися з: 3/5 радних, обраних всіма грома-
дянами, що мали право голосу з представників громади таємним 
голосуванням; біля 2/5 радних по праву; радних-жінок у кількості 
не більше: 7 - для міст із 250000 мешканців; 5 - більше 100000 
мешканців; 3 - більше 50000 мешканців; 2-у всіх інших містах.

Кількість виборних радних була пропорційною чисельності 
населення громади та визначалася, як і у повітових радах, спеці-
альними декретами.

У громадах із чисельністю населення більше 250000 мешкан-
ців обирались 36 радних; більше 100000 - 30; більше 50000 - 24; 
більше 25000 -18; більше 10000-15.

У всіх інших міських громадах, незалежно від чисельності 
населення, обирались по 12 радних. У сільських громадах оби-
рались 9 радних. Разом із радними обирались у кількості 1/3 від 
складу ради їх заступники [8, с. 6-7].

Ради інших міст повітів (Кіцмані, Герц, Серета, Вами, Ваш-
ківців, Ватра - Дорней, Вижниці та Заставни) складалися з 12 
радних, 4 заступників, 2 радних-жінок і 8 радних по праву. Ради 
сільських громад мали складатись із 9 виборних радних, 3 заступ-
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ників та 2 радних по праву. Кількість радних сільських громад 
залежала також від того, чи були у селі школа, лікар тощо.

Радні по праву призначалися відповідними органами від 
представників овіти, охорони здоров’я, аграрної палати, промис-
лової палати, комерційної палати, палати праці, найчисленнішо-
го релігійного культу тощо. Вони призначалися протягом 15 днів 
після проведення виборів до рад громад.

Усі радні мали мешкати у відповідній громаді, крім тих, які 
були призначені по праву радою повіту.

Кількісний склад рад громад міг бути переглянутий лише раз 
на десять років у визначених законом випадках, але у зв’язку з 
політичною нестабільністю це робилося майже кожного разу при 
проведенні як чергових, так і позачергових виборів [8, с. 8].

На перше засідання після проведення виборів рада муніци-
пія скликалася міністром внутрішніх справ, а інші ради громад 
- префектом для складання присяги, обрання примарів сільських 
і міських рад громад, постійних делегацій.

Вибори примаря та представників постійної делегації прово-
дилися лише за присутності абсолютної більшості радних.

Радні по праву та державні службовці не могли обиратись до 
постійної делегації. Кількість представників постійної делегації 
без примаря визначалася законодавством на пропорційній основі 
відповідно до кількості населення [8, с. 10]. До неї обирались: 9 
членів і 3 заступники у громадах, де більше 250000 мешканців; 7 
членів і 3 заступники у громадах, де більше 100000 мешканців; 5 
членів і 3 заступники у громадах, де більше 50000 мешканців; 4 
членів і 3 заступники у громадах, де більше 25000 мешканців; 3 
членів і 2 заступники в інших міських громадах; 2 членів і 1 за-
місник в сільських громадах.

Постійна делегація працювала у міжсесійний період та мала 
право розглядати питання, на які уповноважувалася радою, крім 
бюджету, податків, надання позик, зміни території громади.

Постійна делегація мала такі повноваження: складати списки 
виборців; розробляти проект бюджету; розробляти проекти рег-
ламентів; встановлювати ціни на продукти першої необхідності; 

визначати ціни за проживання у готелях і за проїзд у громадсько-
му транспорті; здійснювати контроль за діяльністю адміністрації 
церков; перевіряти касу громади; стежити за дотриманням норм 
гігієни та порядку у громаді.

По суті, постійна делегація була дорадчим органом при при-
марі та разом із ним здійснювала постійний контроль за діяльніс-
тю органів управління громадою. Рішення приймалися нею біль-
шістю голосів від її складу. Участь примаря або його заступника 
при прийнятті рішень була обов’язковою.

Для більш ефективного виконання поставлених завдань ради 
міських громад могли створювати спеціалізовані комісії з юри-
дичних питань, освіти, охорони здоров’я, сільського господар-
ства.

Ради місцевих громад засідали не менше одного разу на три-
местр або в міру необхідності «для блага громади» чи на вимогу 
міністра внутрішніх справ чи префекта [8, с. 12]. Скликання збо-
рів ради громади здійснювалося примарем письмовим запрошен-
ням, яке надсилалося за три дні до проведення.

Порядок денний рад формувався з пропозицій адміністратив-
них органів влади краю, окремих радних і місцевого населення. 
Ради громад на своїх засіданнях розглядали лише питання, внесе-
ні до порядку денного, крім випадків, коли пропоновані для роз-
гляду питання мали невідкладний характер і за це проголосувало 
не менше 2/3 із складу ради. Черговість розгляду питань на сесіях 
визначалася головою ради. Офіційною робочою мовою рад була 
румунська.

Засідання ради громади проводились у приміщенні прима-
рії. Проведення засідань ради громади в неустановленому місці 
та без дотримання вимог, передбачених законом, заборонялося. 
Винуватцям проведення таких засідань загрожувало позбавлення 
волі строком від одного місяця до двох років, а прийняте на таких 
засіданнях рішення підлягало обов’язковому скасуванню.

Рішення ради місцевих громад приймалися більшістю голо-
сів від присутніх на засіданнях, якщо інше не було передбачено 
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законодавством [8, с. 14]. У випадку рівності голосів, відданих 
«за» та «проти», рішення вважалося відхиленим.

Засідання ради громади проводилися публічно, головував на 
них примар або його заступник. Голосування проводилося від-
крито, крім випадків, визначених законодавством. Головуючий 
голосував останнім.

Поліція у міських громадах і жандарми у сільських були зо-
бов’язані виконувати розпорядження примаря або його заступни-
ка з питань забезпечення порядку під час засідань рад.

Про хід роботи громадських рад складався докладний прото-
кол. З метою ознайомлення населення із діяльністю громадських 
рад після кожного засідання примарем і секретарем робилося ко-
ротке резюме, яке протягом 10 днів вивішувалося на дверях при-
міщення, де проводилося засідання [8, с. 15].

Ради громад уповноважувалися вирішувати всі питання міс-
цевого значення. До таких, згідно із ст. 51 закону про адміністра-
тивну уніфікацію, належали: питання початкової та професійної 
освіти; питання соціального захисту безпритульних, сиріт; утри-
мання й організація діяльності комунальних лікарень, диспан-
серів, призначення їх адміністративного персоналу; організація 
ветеринарної медицини; утримання та будівництво доріг, мостів, 
каналізаційних споруд; проведення робіт з упорядкування міста; 
охорона історичних пам’яток, створення музеїв; організація роз-
витку промисловості, комерції та сільського господарства; фор-
мування, прийняття та виконання бюджету; збирання податків; 
організація надання послуг; розгляд питань щодо зміни статусу 
відповідних адміністративних одиниць; організація співпраці із 
повітом і державою з питань, які мають значення для громади; 
право надання почесного громадянства.
1. Ф.13 сч, оп.2, спр.57. Материалы по организации охраны в коммунах 

1926 г., арк. 10.
2. Ф.15 сч, оп. 1, спр. 6306. Копии протоколов заседаний советов прима-

рий Черновицкого уезда 1926 г., арк. 129.
3. Ф.43, оп. 1, спр. 5001. Положение о функциональной деятельности 

отделов примари 1931г., арк. 3.

4. Ф.43, оп. 1, спр. 5902. Положение о деятельности юридического от-
дела примари 1931г., арк. 2.

5. Ф. 43 сч, оп. 1, спр.6337. Циркуляры председателя временной комис-
сии о проведении екзамена по румынскому язику 1932г., арк. 48.

6. Legea administrative din 27 martie 1936 (insotita de note si observatiuni 
jurisprudentiale de G. Alexianu). – Bucuresti: Editura Librariei 
«Universala», 1936. – 112p.

7. Legea pentru organizarea administratiei locale. (deslusiri si indrumari de 
A. Dobrescu). - Bucuresti: Editura Tipografia Moderna, 1929. – 320 p.

8. Lege pentru unificarea administrative ( Promulgata cu Inaltur Decret 
Regal № 1972 din 13 iunie 1925 si publicata in Monitorul Oficial №128 
din 14 iunie 1925). – Cernauti: Editura «Glasul Bucovinei», 1925. – 116 
p. - (Biblioteca «Glasul Bucovinei», №5).

9. Regulament pentru aplicarea legii administrative// Monitorul Oficial.- 
1939.- 18 noiem.(№268).

10. Чернівці: Історія і сучасність: (Ювілейне видання до 600-річчя пер-
шої письмової згадки про місто) / [В.М. Ботушанський, С.В. Білен-
кова, О.В. Добржанський та ін.]; за заг. ред.. В.М. Ботушанського. 
- Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – 586 с.
Присташ Л.Т. Самоврядування у міських та сільських громадах у Бу-

ковині (1918-1940рр.).
У науковій статті висвітлено правовий статус органів самоврядування у 

міських та сільських громадах у Буковині (1918-1940 рр.).
Ключові слова: самоврядування, примарі, делегації, муніципії, громадські 

ради, адміністративна уніфікація, виборні радні, політична нестабільність. 
Прысташ Л. Т. Самоуправление у городских и сельских общинах в Бу-

ковине ( 1918-1940рр.).
В научной статье освещено правовой статус органов самоуправления у го-

родских та сельських общинах у Буковине (1918-1940 рр.).
Ключевие слова: самоуправление, примари, делегации, муниципии, со-

веты общин, администативная унификация, выборные советники, политическая 
нестабильность.

Prystasz L.T. Self-government in urban and rural communities in Bukovina 
(1918 – 1940).

The article is devoted to the legal status of self-government in urban and rural 
communities in Bukovina (1918 1940r.r.).
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Сворак С.Д.

НАРОДОВЛАДНИЙ КОНЦЕПТ У ПОЛІТИ-
КО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ М.П.ДРАГОМА-
НОВА: ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

УДК 340.12(477)
Ідеалом політичного суспільства у державно-правових по-

глядах мислителів багатьох часів і народів було таке співтовари-
ство члени якого були б рівними між собою, спільно здійснювали 
управління державою у той же час володіючи всіма можливос-
тями, ресурсами і інститутами, необхідними для самоуправлін-
ня. Такі ідеї втілювалися в практику уже в древньогрецькому 
суспільстві з першої половини V століття до нашої ери. Не див-
лячись на те, що творці цих демократичних новацій були небага-
точисельними і проживали на невеликій території вони вчинили 
значний вплив на світову історію перейшовши від ідеї і практики 
«правління небагатьох до ідеї і практики правління всіх» [1, с.7].

Єдиним мислимим лоном демократії для греків, а згодом і 
римлян був, звичайно поліс – місто-держава. Тому для розуміння 
демократичного процесу Римської республіки у цивілізаційному 
вимірі важливо зрозуміти що її політична модель нагадувала пер-
вісний зразок невеликого міста-держави ще тривалий час і після 
того, коли римляни перетворили державу в імперію, завоювавши 
значну частину Європи і Середземномор’я.

Метою нашої наукової розвідки є спроба проаналізувати 
вплив та трансформацію світових демократичних процесів та 
державних утворень на формування та трансформацію наро-
довладних устоїв у державних об’єднаннях на землях України. 
Однією з причин нашого скрупульозного погляду на держа-
вотворчі процеси в Україні через призму цивілізаційного виміру 
є і те , що в українській історико-правовій науці і сьогодні ряд 
учених притримуються вузько-етнічного принципу при характе-
ристиці предмету історії держави і права України який визначає 
об’єктами дослідження лише ті державно-правові інститути ґене-
за і трансформація яких безпосередньо стосуються історії укра-

їнського етносу. Однак сьогодні ряд вітчизняних істориків права 
схиляються до географічного підходу у відповідності з яким «до 
предмету історії держави і права України має бути віднесено ви-
вчення всіх державо-правових інститутів, що існували в межах 
сучасної території нашої держави» [2, с.4].

Тому, досліджуючи народовладдя у державо-правовій думці 
України, характеризуючи етапи зародження та трансформації де-
мократичних тенденцій у державних утвореннях на українських 
землях двох тисячоліть від Різдва Христового варто скрупульоз-
но вивчити вплив візантійських, античних, європейських, азіат-
ських інших державницьких традицій на формування національ-
них державно-політичних структур та механізмів. Визначаючи 
наукову доцільність власне таких підходів І.Б.Усенко стверджує, 
що джерелом влади у державі є не окремий етнос чи нація, а на-
род, який історично і географічно охоплює всіх громадян України 
незалежно від їх національності. Тому, на думку вчених, яку ми 
поділяємо, у курсі державницької історії України повинні вивча-
тися державно-правова спадщина всіх етносів, які проживали і 
проживають в межах українських земель [3, с.237]. Більше того, 
народи світових цивілізацій, які населяли наші землі не були вар-
варськими, чи дикими адже серед функціонально значимих кри-
теріїв притаманних цивілізації дослідники визначають народ із 
наявністю писемності, міст з розподілом праці і апаратом управ-
ління у них та професійних вояків [4, с.162]. М.Драгоманов у сво-
їх студіях чітко наголошував на аналогіях історичних процесів у 
минулому і в сучасному йому світі, вказуючи на їх відмінності 
лише у складності. «В історії народів новоєвропейських, – ствер-
джував історик, – дійсно змішуються і струмінь цивілізації древ-
ніх народів, що продовжується, і течія розвитку нових народів, 
які, вступивши у контакт з класичними народами та зайнявши 
їхнє місце самі стояли на ступені розвитку гомерівських греків і 
римлян епохи царів і природно повинні були проходити ті ступені 
розвитку які пройшли перед тим греки і римляни»[5, с.52].

Міста-поліси з їх демократичними органами управління бу-
дувалися на українських землях і поступово трансформувалися 
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в українські залишаючи та передаючи традиції народовладдя 
місцевому населенню багатьма світовими цивілізаціями ще до 
нашої ери. У ході історичного розвитку, зміни умов власності, со-
ціальної та національної стратифікації, розвитку внутрішньої та 
зовнішньої торгівлі сформовані у них правові звичаї поступово 
трансформуються в українські норми звичаєвого права та законо-
давства [6, с.138].

М.Драгоманов у ряді своїх досліджень відзначав вузькість 
джерельної бази древньої історії яка майже до ХІХ ст. обмежу-
валась винятково даними з творів грецьких, римських і частково 
європейських істориків. Виступаючи явним прихильником послі-
довного розвитку історичної науки, він неодноразово наголошу-
вав, що її представники у ході накопичення фактичного матеріалу 
не повинні відкидати чи ігнорувати попередні наукові досягнен-
ня, а органічно вмонтовувати їх у пізнавально-історичний про-
цес, розвиваючи ідею про поступовість і послідовність історич-
ного пізнання, при якому новітні наукові дослідження повинні 
базуватися на всіх попередніх наукових здобутках. 

Значне місце у науковій діяльності М.Драгоманова займала 
історія держави і права України у її цивілізаційному вимірі, при-
чому значну увагу він приділив безпосереднім зв’язкам України 
з сусідніми державами. Історичні статті М.Драгоманова відіграли 
важливу роль у державно-правовій науці в умовах, коли, як заува-
жував Б.Грінченко, українська історична наука була пригнічена, 
а замість неї панувала офіційна імперська історіографія, що про-
пагувала ідеї «єдиної, неділимої Росії» та заперечувала існування 
українського народу як окремої національної спільноти. Цілком 
слушно педагог і публіцист наголошував на низькій історичній 
свідомості українців які не знали своєї справжньої історії, тому 
що українські історики не спромоглися її створити, а усні пере-
кази у формі пісень, дум та легенд, все більше зникали і вже були 
не в змозі відтворити все її багатство та особливості. Дискусія 
між Борисом Грінченком і Михайлом Драгомановим з цього при-
воду демонструє погляди двох громадських – політичних діячів 
на різні аспекти вітчизняної історії, їхню занепокоєність незадо-

вільним станом історичної науки в Україні та недостатню її роль 
у формуванні національної свідомості українців [7, с.44]. 

М.Драгоманов відстоював власну позицію щодо багатовіко-
вої історії українського народу як окремого етносу який займав 
важливе місце серед інших народів Європи. Розглядаючи Україну 
як державу з чітко означеною територією, М. Драгоманов твердив 
про те що земля, де тепер живуть люди, «здавна звалась Русь, а 
потім Україна, або Мала Русь, бо Великою Руссю тепер зовуть 
Московщину» [8, с.45]. М.Драгоманов як історик став попередни-
ком теорії М.Грушевського про окремішність української історії 
від російської, а давніх українців він бачив людьми європейсько-
го світу, чому сприяло їх геополітичне розташування та легкість 
морського і річкового сполучення з Європою, що було на той час 
основним способом пересування. Крім того, на думку вченого, 
українці запозичували кращі матеріальні та духовні надбання 
Греції та Риму, чиї колоністи селилися над Чорним морем. Саме 
у відмінності осілого землеробського способу життя українців і 
давніх степових племен М.Драгоманов вбачає причину нападів 
останніх на давнє українське населення. Така концепція автора 
вказує на те, що вчений добре знав «Повість временних літ», де 
вперше згадується про «Україну» та, напевне, й інші українські 
літописи, а твердження про те що тодішні українці жили там, де 
сучасний «український город», дає змогу вважати М.Драгомано-
ва засновником теорії безперервного етногенезу українців з пра-
давніх часів. 

Новий етап в історії українських земель вчений пов’язував 
– до речі, як і сучасні історики, за невеликим винятком, – з на-
валою татар. У супереч політиці російського уряду другої поло-
вини ХІХ ст., спрямованої на невизнання української нації та її 
історії, М.Драгоманов висловив думку, що «Південна руська зем-
ля» це не що інше як «Україна» [8, с.46]. Одночасно теза стала 
яскравим підтвердженням ідеї безперервності етногенезу укра-
їнців, яка у своїй основі була пізніше підтверджена прикладом 
існування української мови та інших головних етнічних ознак 
народу А.Кримським, М.Грушевським, Ф.Вовком, С.Шелухіним, 
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сучасними вченими Г.Півтораком, Л.Залізняком, В.Балушком та 
іншими авторами [9]. Ідеї про автономність українців розроблені 
вченими концентруються і в навчальних посібниках для студен-
тів вищих навчальних закладів [10]. 

Концепція М.Драгоманова про етнічну тяглість українців на-
багато випередила свій час і стала співзвучною нашій епосі. Від-
значаючи закономірність історичної необхідності захисту козака-
ми своєї Вітчизни від ворогів, їх боротьбу за широкі політичні, 
соціально-економічні та культурні права, М.Драгоманов задаєть-
ся питанням, змін державно-правового, та соціальне-політичного 
устрою в Україні після її об’єднання з Росією що привело до зане-
паду державності та народовладдя України. Вчений, спираючись 
на досвід західноєвропейських країн, з їх передовим на той час 
суспільним ладом, кардинально відмінним від російського ствер-
джував: «Не знайдеш тепер такого європейця – котрий би не ду-
мав, що без волі народу, а при царській самоволі, не може добре 
жити ні яка земля, що народ не може правитись самими чиновни-
ками, котрих згори наставляє самовільний цар» [11, с.48]. Вже з 
цих слів ученого видно, що одна з причин занепаду України на 
його думку – полягає у відсталості державної системи царської 
Росії, яка, по суті, зруйнувала ті елементи народовладдя, що іс-
нували в Україні за часів Київської Русі та Богдана Хмельниць-
кого. М.Драгоманов підкреслював що прогресивні елементи сус-
пільного устрою України зафіксовані у Березневих статтях 1654 
року, і полягали вони у забороні «стороннім людям» втручатись у 
внутрішні справи України, виборності органів управління, існу-
ванні власної судової системи тощо. Відзначаючи недосконалість 
статей, вчений разом з тим наголошував на їх близькості до анг-
лійської Хартії про Вольності 1215 р., з якої і почалось удоскона-
лення державної системи Англії, що вивела її в одну з найпере-
довіших держав Європи. Березневі статті одночасно передбачали 
той шлях розвитку України, яким пішли уже новітні європейські 
держави, устрій у яких кардинально відрізнявся від московських 
порядків. М.Драгоманов наголошував, що ліквідація тих демо-
кратичних порядків, які існували в Україні перед її приєднанням 

до Росії, стала можливим тільки завдяки впливовості застарілих 
«порядків Московського царства» [11, с.49 ].

Підводячи підсумок свого аналізу проблеми, М.Драгоманов 
відзначав, що «за ті часи, як Україна пристала до Московського 
царства, з його самовільним царем, з кріпацтвом, жившого без на-
уки, – то царська самоволя заїла вольності українські»[11, с.49]. 
Тільки застосовуючи порівняльний метод дослідження, апробо-
ваний ним ще у статті «Положение и задачи науки древней исто-
рии…», М.Драгоманов, зміг пояснити, «наскільки натуральним 
було те, що Польща взяла гору над Литвою й Руссю»[11, с.58]. 
Піддавши критиці погляди П.Куліша на історію українського 
козацтва, М.Драгоманов прийшов до загального висновку про 
те , що не можна оцінювати історію «нашої України» з погляду 
становища одного стану та ще й окремого його періоду. Вчений 
пропонував дослідити історію державності України протягом 
усього її існування: «княжо-городську, феодально-литовську, пан-
сько-польску, козацьку, царсько-російську (з виділом цісарсько-
го й конституційно-австрійського) – і в усяку з цих діб звернути 
увагу на зріст чи упадок людності, господарства, порядку і думок 
громадських і державних, освіту пряму чи косу участь українців 
усяких класів чи культур в історії й культурі європейській»[11, 
с.93]. 

Фактично вчений накреслив програму висвітлення історії 
нашої держави в усій її внутрішній повноті та безпосередньому 
зв’язку з історією сусідніх країн. Тільки при порівнянні внутріш-
ніх процесів в Україні з відповідними процесами в інших країнах 
і можливо, наголошував М.Драгоманов, дати їм справжню оцін-
ку. Він закликав сучасних йому істориків не замикатися у своїх 
дослідженнях вузькими національними рамками, дивитися й оці-
нювати історію України з позиції загальноєвропейського поступу. 
Ідеї М.Драгоманова про європейськість історії України, методи 
її наукового дослідження не втратили актуальності й в сучасних 
умовах, коли відбувається нове історіософське осмислення ві-
тчизняної минувшини на багатющій спадщині одного з найвиз-
начніших мислителів світового рівня другої половини ХІХ ст.
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На думку багатьох сучасних дослідників, вченого важко від-
нести до однієї визначеної ідейно-політичної течії. Так, М. Ми-
хальченко зазначає, що М. Драгоманов розробляв синтетичну по-
літичну доктрину, намагаючись взяти краще і від народництва, 
і від соціалізму, і від анархізму, і від українського націоналізму. 
Окремі частини такої доктрини були досить послідовними і аргу-
ментованими у зв’язку з чим драгоманівський ідеал української 
самостійності є одним із найрозробленіших [12,ст.59]. А. Круг-
лашов у авторефераті докторської дисертації стверджує що че-
рез широкий спектр політичних акцій, та різнопланових ідей не-
можливо ідентифікувати погляди Михайла Драгоманова з одним 
ідеологічним чи партійно-політичним напрямком [13]. В.Потуль-
ницький пише, що на ранньому етапі М.Драгоманов як мислитель 
являє собою синтез консервативно-гетьманських, ліберально-де-
мократичних і навіть ряду соціалістичних ідей що базувались на 
спільній філософській основі позитивізму. [14,ст.154]. 

Разом з іншими відомими діячами ХІХ ст. саме М.Драгома-
нову належить особлива заслуга вивчення та перенесення євро-
пейських ідеалів демократії у вітчизняне творче й інтелектуаль-
не середовище. Вчений послідовно відстоював євроцентричне 
бачення цивілізаційної еволюції політичної системи як засобу 
проведення широких політичних реформ. Знаковою в цьому від-
ношенні є заборонена царським режимом стаття М.Драгоманова 
«Лібералізм і земство в Росії» [15,ст. 720-873]. Характеризуючи 
форму правління в державі, науковець визначав її відповідно до 
того, кому належала влада – окремим особам чи групам осіб. Пра-
цюючи разом з відомим українським мислителем М.Костомаро-
вим на Археологічному з’їзді в Києві (серпень 1874 р.), М.Драго-
манов виступив з ідеями народоправства федерації і на відміну 
від інших українських вчених, які «тільки збирають матеріали, а 
не творять системи», він першим в історії політичної думки Ро-
сії та України підійшов до федералізму з практично-політичних 
позицій, з чіткістю і категоричністю поставивши питання про 
створення розгалуженої системи місцевого самоврядування за 
принципом «самостійність місць» стосовно центру. На відміну 

від класичних західноєвропейських концепцій народного сувере-
нітету Ж.Ж.Руссо, М.Драгоманов наголошував на диференційо-
ваності складових елементів суверенітету, намагався дати його 
визначення через ступінь забезпеченості демократичного проце-
су в державі, доповнивши ці концепції уявленнями про ефектив-
ну систему управління державою.

На думку вченого, створені на землях Російської імперії 
земства репрезентували традицію козацького самоврядування. 
Чимало членів нелегального «Земського союзу» належали до 
чернігівського, полтавського, харківського земств, що й сприяло 
зближенню вченого з цією організацією у якій він прагнув ство-
рити масову опозицію, яка б боролася за утворення демократич-
ної держави з широким забезпеченням національних свобод, осо-
бистих і громадянських прав.

Запропонована М.Драгомановим система політичного ре-
формування суспільства найповніше викладена і обґрунтована 
у творах «Историческая Польша и великорусская демократия» і 
конституційному проекті « Вольный Союз – Вільна Спілка». У 
цих працях він спирається на позитивний досвід людської істо-
рії і демократичні досягнення тогочасних народів, які по-суті, 
сформували першу в Російській імперії послідовну народовладну 
систему засновану на принципах широкого і послідовного демо-
кратизму і народного самоврядування. І хоч систему суспільно-по-
літичного реформування М.Драгоманов пропагував, опираючись 
на практично-політичні міркування, для всієї Російської імперії, 
він чітко окреслив коло проблем і основних принципів створення 
майбутньої моделі суспільно-політичного впорядкування Укра-
їни. Дослідник українського народовладдя за словами Богдана 
Кістяківського, став першим «послідовником-конституціоналіс-
том» у межах Російської імперії. Оригінальність драгоманівського 
тлумачення конституціоналізму полягає, по-перше, в доповненні 
його поняттям «політична свобода», яку він розумів широко і все-
бічно, включаючи завдання держави слугувати засобом оборони 
великої колективної спільноти [16, ст.60]. Політичну свободу він 
сприймав як загальнодемократичні свободи для особистості, так 
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і свободу слова, совісті, національності, як сукупність особистих 
прав, невідчужуваних ніким при волевиявленні народу, як істин-
не народовладдя, що розвивається у середовищі самого народу. 

Друга важлива особливість конституціоналізму М.Драгома-
нова полягає в тому, що політична свобода в його розумінні має 
значення лише тоді, коли передбачає свободу особистості як не-
обхідну умову поваги до гідності людини, можливу лише у кон-
ституційно-правових державах.

Політична децентралізація й широке місцеве самоврядуван-
ня як засіб подолання конфлікту між державою і суспільством 
розглядалася вченим на противагу централізації, за якої державне 
управління здійснюється лише зверху по вертикалі. М.Драгома-
нов запропонував децентралізовану модель у якої місцеве само-
врядування, є найкращим засобом подолання «динамітно-анар-
хічної епідемії», невід’ємними ознаками якої були тероризм, 
якобінство і революціонаризм. На прикладах із політичного жит-
тя європейських держав він доводив, що «динамітно-анархічна 
епідемія», поширюється, найперше, в країнах, де відсутні право-
вий порядок і самоврядування, що є приводом до різного роду 
безладу і заворушень. Так, осередками «динамітної зарази» він 
вважав Ірландію і Росію, а рецептами проти неї мали бути, на 
його думку, не поліцейські репресії, які лиш посилювали її, а ви-
важені реформи.

У праці «Историческая Польша и великорусская демократия» 
М.Драгоманов висловлює найважливіші, з його погляду, принци-
пи побудови системи місцевого самоврядування: врахування на-
ціональних особливостей кожної країни; самоуправління общин 
і областей у побудованій «знизу вгору» політично вільній дер-
жаві; свобода всіх «живих складових частин народу», взаємоза-
лежність політичної свободи і місцевого самоврядування. Якщо 
у вказаній праці він підійшов до проблеми створення системи 
місцевого самоврядування в загальнодемократичному плані, то в 
проекті «Вільної Спілки» він детально обґрунтовує ідею політич-
ної децентралізації, основою якої мало стати запровадження «са-
моуправи» громад, волостей, повітів, земель, кожна з яких «має 

свою внутрішню самостійність і незалежність стосовно інших 
самоуправ незалежно вищого чи нижчого типу». Характерно, що 
в обох працях М.Драгоманов майже не приділяє уваги організації 
центральної влади, вважаючи цю справу другорядною організації 
самоврядування та надання народу можливості безпосереднього 
впливу на державно владні структури. Держава в його концеп-
ції «виступає як «вільна спілка» локальних самоуправ, кожна з 
яких зокрема і всі разом становлять основу державного життя, а 
центральна влада – це тільки доповнення до самоуправної влади» 
[17, с.195]. 

У політичній програмі, М.Драгоманова надрукованій в №1 
женевської газети «Вільне слово» (1881 р.), значна увага звер-
тається ним на місцеве самоврядування, підкреслюється його 
значення як «природного розсадника політичної свободи» для 
звільнення особистості і розвитку суспільних сил, скутих само-
державством. У праці «Великорусский интернационал и поль-
сько-украинский вопрос» М.Драгоманов доводив, що політич-
на свобода – це феномен, який розвивається в народі «знизу» і 
розповсюджується «знизу вгору», від народу до його організації 
і далі – до держави. У разі ж коли держава буде розбудовуватись 
«згори вниз», від представників «волі народу» – до народу, тоді 
у великих державах подібне волевиявлення «більшості представ-
ників від більшості народу» йтиме врозріз з інтересами значної 
частини населення, з найбільш суттєвими правами осіб, груп, об-
ластей і навіть націй. М.Драгоманов однозначно стояв на позиці-
ях народовладдя української держави стверджуючи, що побудова 
держави «знизу вгору» – «єдино правильний шлях зведення віль-
ної, демократичної держави, де основою державного управління 
буде політична свобода»[17, ст.195]. 

Основоположним у розмежуванні і збалансуванні органів 
місцевого самоврядування на думку М.Драгоманова має стати 
принцип, згідно з яким вирішення усіх справ на підлеглій місце-
вому органу території належить виключно його установам. І якщо 
на рівні центральних органів влади М.Драгоманов передбачав 
розподіл законодавчих і виконавчих органів, то місцеві виборні 
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органи бачились йому не тільки органами місцевого самоуправ-
ління, а й органами здійснення влади. Розподіл влади за зразком 
центральної, на його думку, має бути лише на обласному рівні, 
а вирішення спірних питань між органами центрального уряду і 
місцевого самоврядування, у разі їхнього виникнення, повинно 
бути виключною прерогативою судових органів.
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Сворак С.Д. Народовладний концепт у політико-правових поглядах 

М.П.Драгоманова: цивілізаційно-правовий вимір
Розглядаються політико-правові погляди відомого в Україні та Європі вче-

ного та громадського діяча М.Драгоманова, котрий вперше через призму циві-
лізаційного виміру визначив феномен народовладдя української державності.\

Ключові слова: М.П.Драгоманов, демократія, народовладдя, цивілізацій-
ний вимір
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Сворак С.Д. Народовластных концепт в политико-правовых взглядах 
М.П.Драгоманова: цивилизационно-правовое измерение

Рассматриваются политико-правовые взгляды известного в Украине и Ев-
ропе ученого и общественного деятеля М.П.Драгоманова, который впервые 
сквозь призму цивилизационного измерения обозначил феномен народовластия 
украинской государсвенности.

Ключевые слова: М.П.Драгоманов, демократия, народовластие, цивилиза-
ционное измерение

Svorak S.D. Grassroots concept in Dragomanov’s political and legal views: 
civilization and legal dimension

The political and legal views of well-known in Ukraine and Europe scientist and 
public figure Drahomanov are considered, who for the first time defined phenomenon 
of democracy of Ukrainian statehood through the prism of civilizational dimension.

Key words: M.Drahomanov, democracy, democracy, civilizational dimension

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД ТА 
ПРАВА ЛЮДИНИ. ПИТАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА 
ФІНАНСОВОГО ПРАВА. 

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
Книш В.В.

ВИХІДНІ НАУКОВІ ПОНЯТТЯ ЯК КАТЕГОРІ-
АЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІ-
ДЖЕННЯ СУТНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРА-

ВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
УДК 342.5 
Постановка проблеми. У вітчизняній юридичній науці в ці-

лому та в науці конституційного права зокрема існує ціла низка 
підходів щодо розуміння сутності та змісту конституційно-пра-
вової відповідальності. Це, у першу чергу, обумовлюється тим, 
що застосування заходів конституційно-правової відповідаль-
ності до суб’єктів конституційних відносин (у першу чергу – до 
органів державної влади та їх посадових і службових осіб) може 
ефективно сприяти здійсненню їх завдань і функцій, належному 
виконанню повноважень вищевказаними суб’єктами. Саме тому 
проблема правильного розуміння сутності конституційно-право-
вої відповідальності, а також удосконалення практичного меха-
нізму її застосування має не лише науково-теоретичне, а й важли-
ве практично-прикладне значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, 
що в юридичній науці існують різноманітні наукові напрями в 
питаннях визначення конституційно-правової відповідальності. 
Такі наукові підходи можна об’єднати в чотири групи, зокрема: 

1) науковий напрям, який базується на обґрунтуванні вузько-
го розуміння конституційно-правової відповідальності, яке базу-



ЗБ
ІР

Н
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТА

Т
Е

Й
Книш В.В. Вихідні наукові поняття як категоріально-методологічна основа

78 79

ЗБІРН
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТАТ

Е
Й

ється на визнанні лише ретроспективної (негативної) конститу-
ційно-правової відповідальності; 

2) науковий напрям, за яким обґрунтовується широке розу-
міння конституційно-правової відповідальності, що передбачає 
поєднання ретроспективної (негативної) та перспективної (пози-
тивної) відповідальності; 

3) науковий напрям, який розмежовує ретроспективну (нега-
тивну) та перспективну (позитивну) відповідальність; 

4) науковий напрям, який обґрунтовує як поєднання ретро-
спективної (негативної) та перспективної (позитивної) відпо-
відальності, так і існування лише ретроспективної (негативної) 
відповідальності. 

О.В. Іваненко представляє науковий напрям, який заперечує 
існування перспективної юридичної відповідальності, а стоїть 
на позиціях визнання лише ретроспективної (або ж негативної) 
юридичної відповідальності. На думку О.В. Іваненко, юридич-
на відповідальність не може розумітися інакше, ніж зазнавання 
правопорушником несприятливих наслідків, відчуття ним на собі 
визначеної форми державного примусу. Застосувати санкцію пра-
вової норми до її порушника – означає покласти на нього юри-
дичний обов’язок, змусити його відповідати за вчинене [1, с. 4]. 

Науковий напрям, який передбачає поєднання ретроспектив-
ної (негативної) та перспективної (позитивної) відповідальності, 
представляють В.І. Кафарський, який обґрунтовує наявність по-
зитивної (перспективної) та негативної (ретроспективної) кон-
ституційно-правової відповідальності політичних партій [2, с. 
24], В.Ф. Погорілко та В.Л. Федоренко, які визначили конститу-
ційно-правову відповідальність як самостійний вид юридичної 
відповідальності, що передбачає належне сумлінне виконання 
суб’єктами конституційного права своїх обов’язків (позитивний 
аспект) або настання негативних наслідків чи небажаної зміни 
конституційно-правового статусу для цих суб’єктів за порушен-
ня норм чинного конституційного права (негативний аспект) [3, 
с. 118]. Їхню думку поділяє Т.І. Тарахонич, вважаючи таке комп-

лексне визначення конституційно-правової відповідальності най-
більш вдалим [4, с. 60]. 

Науковий напрям, який підтримує визнання ретроспективної 
(негативної) та перспективної (позитивної) відповідальності, од-
нак обґрунтовує їх розмежування та роздільне існування, пред-
ставляють М.С. Малеїн та В.М. Шаповал. 

М.С. Малеїн взагалі ставить проблемне питання про те, чи 
можна (і чи потрібно?) поєднувати одним поняттям відповідаль-
ності настільки різні категорії, як благо (позитивна відповідаль-
ність) і зло (негативна відповідальність) [5, с. 133]. 

В.М. Шаповал розмежовує конституційно-правову відпові-
дальність та відповідальність, передбачену нормами конституції. 
На його думку, між конституційно-правовою відповідальністю та 
відповідальністю, передбаченою нормами конституції, існує зв’я-
зок, подібний до зв’язку між негативною і позитивною відпові-
дальністю [6, с. 86]. 

Четвертий напрям юридичної науки обґрунтовує, в одних ви-
падках, можливість поєднання перспективної (позитивної) та ре-
троспективної (негативної) відповідальності, а в інших випадках 
– існування лише ретроспективної (негативної) відповідальності. 
Представником такої наукової позиції виступає А. Червяцова, на 
думку якої в одних випадках конституційна відповідальність має 
позитивно-ретроспективний характер (відповідальність органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, посадо-
вих осіб), а в інших – виступає виключно у ретроспективному 
аспекті (відповідальність громадян, громадських організацій та 
ін.) [7, с. 11]. 

Проте усі вищевказані напрями наукових досліджень, при-
свячені розумінню ґенези та сутності конституційно-правової 
відповідальності, а також науковці, які їх представляють, недо-
статньо врахували у своїх наукових дослідженнях питання орга-
нічного, об’єктивно існуючого взаємозв’язку поняття «конститу-
ційно-правова відповідальність» з поняттями «відповідальність», 
«соціальна відповідальність», «юридична відповідальність», що, 
у свою чергу, потребує додаткового наукового дослідження. 



ЗБ
ІР

Н
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТА

Т
Е

Й
Книш В.В. Вихідні наукові поняття як категоріально-методологічна основа

80 81

ЗБІРН
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТАТ

Е
Й

Постановка завдання. Отже, метою даної наукової статті 
є дослідження поняття та ознак конституційно-правової відпо-
відальності через призму її органічного, об’єктивно існуючого 
взаємозв’язку з поняттями «відповідальність», «соціальна від-
повідальність», «юридична відповідальність». У свою чергу, 
завданнями наукової статті є формулювання авторського визна-
чення поняття «конституційно-правова відповідальність», вста-
новлення її специфічних ознак на основі існуючого взаємозв’язку 
з вищевказаними категоріями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У довідково-ен-
циклопедичній літературі загальне поняття «відповідальність» 
тлумачиться як покладений на когось або взятий на себе обов’я-
зок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за дії, вчинки, 
слова [8]. 

Тому загальне поняття «відповідальність» характеризується 
наступними ознаками: 

1) виражається у формі певного обов’язку відповідати за пев-
ну ділянку роботи, справу, за дії, вчинки, слова; 

2) обов’язок, через який виражається відповідальність, може 
бути покладений кимсь на відповідального суб’єкта (імператив-
ний аспект) або взятий цим суб’єктом на себе самостійно (диспо-
зитивний аспект); 

3) дане поняття стосується як соціальної сфери (взаємодія 
«людина – людина» чи «людина – суспільство»), так і природної 
чи технічної сфери (взаємодія «людина – природа», «людина – 
техніка» «людина – засоби виробництва»); 

4) засобом забезпечення найзагальнішого поняття «відпові-
дальність» як соціальні, так і технічні норми у всіх різновидах та 
формах. 

Загальне поняття «відповідальність» у сфері суспільних від-
носин втілюється через родове поняття «соціальна відповідаль-
ність» як специфічну форму соціальної взаємодії між суспільством 
та індивідом, а також між самими індивідами, які підпадають під 
дію соціальних норм. Враховуючи зв’язок із загальним поняттям 

«відповідальність», для соціальної відповідальності характерні 
наступні особливості: 

1) є різновидом та одночасно формою втілення загального 
поняття відповідальності у соціальних відносинах (через взаємо-
дію «людина – людина» чи «людина – суспільство»); 

2) оформлюється у вигляді соціального обов’язку зобов’я-
заних соціальних суб’єктів вчинити певні дії або утриматись від 
певних дій на користь уповноважених соціальних суб’єктів (на 
користь суспільства в цілому, окремих соціальних груп чи інди-
відів). При цьому зобов’язаним суб’єктом у цих відносинах може 
бути як суспільство та його інститути перед індивідом (суспільна 
відповідальність), так і індивід перед суспільством та його інсти-
тутами (особиста відповідальність); 

3) також виражається в оцінці виконання соціального обов’яз-
ку, є критерієм якості його виконання зобов’язаним соціальним 
суб’єктом та у зв’язку з цим може бути перспективною (позитив-
ною), що передбачає сумлінне виконання обов’язку, або ретро-
спективною (негативною), що передбачає застосування заходів 
соціального впливу за порушення (невиконання чи неналежне 
виконання) такого обов’язку; 

4) врегульовується соціальними (в т. ч. й правовими) норма-
ми. Залежно від того, якими соціальними нормами вона врегу-
льовується, соціальна відповідальність може бути правовою (уре-
гульованою правовими нормами) та неправовою (врегульованою 
нормами моралі, політичними, корпоративними, релігійними та 
іншими соціальними нормами). 

Втілення соціальної відповідальності у правових нормах, 
виділення на цій підставі такого різновиду соціальної відпові-
дальності, як юридична (або правова) відповідальність, дає змогу 
стверджувати, що по відношенню до загального поняття «відпо-
відальність» та родового поняття «соціальна відповідальність» 
така категорія, як «юридична (правова) відповідальність» є ви-
довим поняттям. На базі усього вищенаведеного, можна виділити 
наступні особливості юридичної (правової) відповідальності як 
видового поняття: 
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1) є специфічною формою соціальної відповідальності, яка 
має на меті упорядкування суспільних відносин правовими засо-
бами та втілюється у правових нормах; 

2) на відміну від інших форм соціальної відповідальності, 
може забезпечуватись як переконанням, заохоченням, так і при-
мусом; 

3) ініціатором даного виду соціальної відповідальності ви-
ступає держава та державні органи; 

4) може виступати у вигляді позитивної (перспективної) від-
повідальності, що виражається у свідомому ставленні суб’єктів 
до своїх обов’язків та стимулюванні, заохоченні такої поведінки з 
боку держави, або у вигляді негативної (ретроспективної) відпо-
відальності, що виражається у застосуванні заходів державного 
примусу за порушення (невиконання чи неналежне виконання) 
суб’єктом свого обов’язку. 

Безпосереднім поняттям є «конституційно-правова відпо-
відальність», що включає в себе як ознаки, спільні для понять 
«відповідальність», «соціальна відповідальність» та «юридична 
(правова) відповідальність», так і власні специфічні особливості. 

На нашу думку, не варто розглядати конституційно-правову 
відповідальність лише як різновид юридичної відповідальності, 
оскільки, по-перше, таке трактування звужує відповідальність 
суб’єктів конституційних відносин лише до відповідальності пе-
ред державою та іншими суб’єктами конституційних правовід-
носин і не враховує інших соціальних суб’єктів, від імені яких 
суб’єкти конституційних відносин забезпечують управління за-
гальносуспільними справами. 

По-друге, конституційно-правовій відповідальності властиві 
не лише риси юридичної відповідальності у чистому вигляді, а й 
риси соціальної відповідальності (відповідальність не лише пе-
ред державою, а й перед суспільством як суб’єктом соціальних 
відносин). Тому пропонується розглядати конституційно-правову 
відповідальність як різновид соціально-правової, а не суто юри-
дичної (правової) відповідальності. 

Висновки. Таким чином, на основі взаємозв’язку конститу-
ційно-правової відповідальності з категоріями «юридична відпо-
відальність», «соціальна відповідальність» та «відповідальність», 
а також враховуючи наявні наукові підходи до розуміння консти-
туційно-правової відповідальності, можна виокремити наступні 
її ознаки: 

1) вона є різновидом соціально-правової, а не суто юридич-
ної (правової) відповідальності; 

2) визначена у конституційно-правових нормах (нормах Кон-
ституції та конституційних законів України; 

3) належить до інститутів публічного права; 
3) має системотворчий характер (визначає на конституційно-

му рівні загальні принципи юридичної відповідальності за пору-
шення законодавства України для інших видів юридичної відпо-
відальності); 

4) носить політичний характер (поширюється на тих суб’єк-
тів конституційних відносин, які одночасно є суб’єктами політи-
ки та здійснюють політичну владу); 

5) виступає як у формі позитивної (перспективної), так і у 
формі негативної (ретроспективної) відповідальності; 

6) має особливі підстави застосування (для позитивної (пер-
спективної) відповідальності – юридичний факт набуття спеці-
ального конституційного статусу, а для негативної (ретроспек-
тивної) відповідальності – юридичний факт конституційного 
делікту). 

Отже, конституційно-правова відповідальність – це визна-
чений конституційно-правовими нормами вид соціально-правової 
відповідальності, який передбачає належне виконання суб’єк-
тами державно-політичних відносин своїх обов’язків у зв’язку 
з набуттям ними спеціального конституційного статусу та 
здійсненням політичної влади, а також встановлює негативні 
наслідки у вигляді конституційно-правових санкцій у разі вчинен-
ня ними конституційного делікту. 
1. Іваненко О.В. Сутність юридичної відповідальності та роль право-
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Книш В. В. Вихідні наукові поняття як категоріально-методологічна 

основа дослідження сутності конституційно-правової відповідальності
У статті досліджено поняття «конституційно-правова відповідальність» че-

рез урахування його взаємозв’язку з поняттями «відповідальність», «соціальна 
відповідальність», «юридична відповідальність». Автор формує власне поняття 
конституційно-правової відповідальності, виходячи з його співвідношення з за-
гальним, родовим та видовим поняттями. 

Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, юридична 
відповідальність, конституційно-правова відповідальність. 

Кныш В. В. Исходные научные понятия как категориально-методоло-
гическая основа исследования сущности конституционно-правовой ответ-
ственности

В статье исследовано понятие «конституционно-правовая ответствен-
ность», учитывая его взаимосвязи с понятиями «ответственность», «социальная 
ответственность», «юридическая ответственность». Автор формирует личное 
понятие конституционно-правовой ответственности, исходя из его соотношения 
с общим, родовым и видовым понятиями. 

Ключевые слова: ответственность, социальная ответственность, юриди-
ческая ответственность, конституционно-правовая ответственность.

Knysh V. V. Original scientific concepts as categorical and methodological 
basis for the investigation of essence of constitutional law responsibility. 

The article examines the concept of «constitutional law responsibility» 
by considering its relationship with the concepts of «responsibility», «social 
responsibility», «legal responsibility». By forming their own concept of constitutional 
law responsibility arising from its correlation with the general, generic and species 
concepts. 

Key words: responsibility, social responsibility, juridical responsibility, 
constitutional law responsibility.

Ковбас І.В.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 
ІЗ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ 

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
УДК 342.92
Постановка проблеми. В умовах становлення України як 

демократичної, правової та економічно розвинутої європейської 
держави практично не можливо обійтися без урахування досвіду 
окремих країн, щодо діяльності публічної адміністрації. Важли-
вого теоретичного та практичного значення набувають питання 
вивчення зарубіжного досвіду із діяльності по наданню публіч-
них послуг. Особливої уваги заслуговують здобутки таких дер-
жав як: Сполучені Штати Америки, Канади, Японії, та досвід 
Європейського Союзу. У зарубіжних країнах процедура надання 
публічних послуг населенню вдосконалюється шляхом реалізації 
новацій та інших ініціатив. Державні службовці постійно мають 
вдосконалювати послуги, що надаються громадянам. Послуга, 
орієнтована на споживача, а також, прагнення до надання по-
слуги, а відповідно і розроблені ініціативи, мають базуватися на 
пріоритетах удосконалення, що визначаються громадянами (клі-
єнтами). Організація процедури надання послуги має базуватися 
на пріоритеті громадян, а не адміністративного органу. Це і зу-
мовлює актуальність статті.
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Ступінь наукової розробки проблеми. Проблема діяльності 
надання публічних послуг публічною адміністрацією на сьогод-
ні у науці адміністративного права нова, надзвичайно актуаль-
на, але водночас малодосліджена. Можна виділити лише окремі 
дослідження зазначеної проблеми, зокрема наукові дослідження 
таких учених зокрема: В.Авер’янов, І. Голосніченко, В.Долечек, 
І. Коліушко, А. Ліпінцев, О. Поляк, В. Тимощук, Г. Чміленко та 
інші. 

Мета статті. Автор ставить перед собою за мету охаракте-
ризувати досвід по наданню публічних послуг публічною адмі-
ністрацією зарубіжних держав, детальний аналіз якого дозволить 
запозичити та використати позитивні риси у вітчизняній практи-
ці. 

 Виклад основного матеріалу. На сьогодні розвиток і розмі-
щення продуктивних сил у великій мірі визначають дві тенденції: 
оптимізаційна (ґрунтується на інформації як фундаментальному 
ресурсі суспільства, тісно пов’язана з розвитком фінансово-пра-
вових технологій, процесом «каталогізації» світу, становленням 
системи глобального управління); інноваційна (полягає в отри-
манні нового знання та якісній стрибкоподібній зміні штучного 
середовища життя людини [1, с.56-57]. 

ХХІ століття ознаменувалося новою якістю життя людини, 
що випливає з геополітичної ідеології сервісної діяльності держа-
ви. Проте навіть у розвинених країнах Західної Європи та США 
становлення цієї ідеології викликає певний опір патріотично на-
лаштованих членів суспільства, оскільки її домінування є загро-
зою для внутрішнього суверенітету держав. Сфера послуг стирає 
національні особливості та безперешкодно долає державні кордо-
ни разом з її носіями – транснаціональними компаніями. Чи зуміє 
протистояти цьому натиску окрема держава також базуючись на 
сервісній ідеології? Зміцнення й розширення Європейського Со-
юзу свідчить про негативну відповідь на це запитання, оскільки 
він усе більше набирає рис не просто економічного співтовари-
ства, а політичного об’єднання.

Найбільша інтенсивність ідеології діяльності з надання пу-
блічних послуг суб’єктами, наділеними публічно-владними пов-
новаженнями, спостерігається з 80-х рр. ХХ ст. 

Для глибшого розуміння означеної діяльності необхідно роз-
глянути сучасні світові тенденції послугової (сервісної) діяльно-
сті. За даними державних статистичних органів, доля послуг у ва-
ловому національному продукті розвинених індустріальних країн 
складає від 2/3 до 3/4. В США на межі тисячоліть становила 78%, 
а число працюючих у цій сфері досягло 80% від загальної чисель-
ності зайнятих [2, с. 32, 336]. У зв’язку з економічним зростання 
у більшості країн спостерігається одна й та ж закономірність: із 
зростання рівня доходу на душу населення сільськогосподарський 
сектор поступово втрачає свою провідну роль, поступаючись спо-
чатку промисловості, а потім сфері послуг. Процес деіндустріалі-
зації економічно розвинених країн уже вплинув на структуру всі-
єї світової економіки: якщо в 1980 р. послуги складали приблизно 
половину світового обсягу виробництва, то до середини 90-х рр. 
їх доля досягла вже майже 2/3 світового валового внутрішнього 
продукту [3, с.11].

У 90-х рр. ХХ ст. уряди більшості країн світу дійшли вис-
новку про необхідність модернізації та поліпшення ефективності 
способу надання публічних послуг. Канада – не є винятком з цієї 
тенденції. З 1995р. на всіх адміністративних рівнях було розпо-
чато реформування способів надання урядових послуг. «Модель 
надання послуг» – одна з дев’яти ключових цілей Програми дії, 
спрямованої на поліпшення роботи державних органів у цілому. 
«Модель надання послуг» розроблялася з позиції кінцевого спо-
живача – громадянина. У цьому документі стверджується, що 
послуга, зорієнтована на споживача, має враховувати всі уподо-
бання (побажання) громадян щодо кожної стадії надання послу-
ги; тобто потреби громадян перетворюються на організаційний 
принцип, навколо якого визначається публічний інтерес і плану-
ється модель надання послуги. 

У Великій Британії діє Хартія громадянина, яка визначає пра-
ва громадян у їхніх стосунках з державними органами та служба-
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ми Сполученого Королівства, описано стандарти роботи британ-
ських державних служб і принципи дії урядових структур. Метою 
Хартії громадянина є надання таких послуг, у яких громадянин 
може мати впевненість, і якими можуть пишатися всі державні 
службовці. У 1991р. уряд Великої Британії запровадив Хартію 
громадянина для поліпшення якості роботи та реакції державних 
служб. Хартія була запроваджена у вигляді 10-річної програми.

У Фінляндії оцінку публічних послуг пропонується здійс-
нювати за такими групами критеріїв, як менеджмент і персонал, 
процедури та структура органу, якість і задоволення споживача, 
економність та ефективність, результативність. У цьому випад-
ку керуються не лише потребами споживача, але й з публічними 
інтересами. Стратегія якості публічних послуг містить рекомен-
дації та принципи, які фінський публічний сектор може вико-
ристовувати з метою надання ефективних публічних послуг, що 
орієнтуються на споживача. Удосконалення може бути успішним 
лише за наявності взаємодії між публічними органами, громадя-
нами та бізнесовою спільнотою [4, с.49,60]. 

Питання якості публічних послуг стосується співпраці країн 
у рамках Європейського Союзу. Для цього визнано за необхідне 
розробити союзні та локальні стандарти якості публічних послуг, 
запровадити елемент змагання між окремими країнами тощо. Зо-
крема, рекомендується створювати хартії послуг, що визначати-
муть опис і специфікацію послуги і міститимуть чинні стандарти 
обслуговування, надавати можливість для подання громадянами 
скарг і пропозицій щодо поліпшення якості тощо. Якість публіч-
них послуг в Європейському Союзі також досягається завдя-
ки чітко розробленим стандартам певних функціональних груп 
послуг, які спрямовані на такі сфери: послуги для громадян та 
послуги для бізнесу. Рівень розробки цього стандарту включає 
також поняття електронної зрілості послуг, що наближає їх до 
конкретних груп споживачів.

Так в окремих муніципалітетах Німеччини створюються так 
звані «універсами послуг» або «установи для громадян». При 
цьому необхідно пам’ятати, що абсолютна більшість послуг у 

цих країнах надаються на муніципальному рівні, а міністерства 
займаються політичними питаннями і не вирішують індивіду-
альних адміністративних справ. У цих установах (універсамах 
послуг) можна отримати всю інформацію про адміністративні 
послуги, подати заяву на отримання будь-якої послуги, що нада-
ється муніципалітетом, або отримати відповідні довідки. У цьому 
ж місці отримується і сам результат – публічна послуга, крім ви-
падків надсилання рішення органу влади поштою.

Аналізуючи досвід, надання окремих послуг з позиції окре-
мого громадянина, можна дійти висновку, що удосконалення 
потребують дві основні позиції: 1) доступність послуги, що пе-
редбачає можливість швидко віднайти орган, який надає послугу 
(зокрема, правильний телефонний номер тощо), та безпосеред-
ньо фізична доступність органу (зокрема, призначення часу теле-
фоном, наявність місць для паркування тощо); 2) якість надання 
послуги (наприклад, люб’язність, своєчасність надання тощо).

У розвинених західноєвропейських країнах торує шлях тен-
денція передачі органами місцевого самоврядування частини 
функцій надання публічних послуг приватним, змішаним та ін-
шим структурам. Тобто місцеві органи влади вже не тільки без-
посередньо надають такі послуги, а й забезпечують надання їх із 
залученням ринкових механізмів. Причому акцент на забезпечен-
ня організації надання послуг усе більше посилюється. В умовах 
України частину послуг подібного характеру також може бути 
покладено на ринкові структури під безпосереднім контролем і 
за сприяння місцевих органів влади. Можна використати й досвід 
США щодо створення спеціальних цільових районів для управ-
ління окремими галузями, які надають публічні послуги. Такі 
райони не збігаються з межами адміністративно-територіаль-
них одиниць, їхня спеціалізація дозволяє налагодити ефективне 
управління та раціональне фінансування вказаних об’єктів. Так, 
з питань управління природними ресурсами в США створено 
6473 райони, пожежної охорони – 5063, міського водопостачання 
– 3056, житлового будівництва і суспільного розвитку на місцево-
му рівні – 3460, кладовищ – 1629, каналізації – 1605, будівництва 
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нових шкіл – 707, парків та рекреаційних зон – 1004, лікарень 
– 784, бібліотек – 830, автомагістралей – 620, охорони здоров’я – 
481, аеропортів – 367, інших спеціальних (одноцільових) районів 
– 1491. Крім того, є 1917 багатоцільових районів. Усього в США 
29487 спеціальних районів з надання послуг. Подібні спеціалізо-
вані райони можна було би створити в тих регіонах. Де органи 
місцевої влади поки що залишаються слабкими і неспроможними 
налагодити управління об’єктами соціально-культурної сфери та 
житлово-комунального господарства, які належали відомствам 
[5, с.69].     

У Сполучених Штатах Америки діє виконавчий наказ 12862 
від 11 вересня 1993року «Встановлення стандартів обслуговуван-
ня клієнтів», який закріплює, що принцип «громадян перш за все» 
означає гарантію того, що Федеральний уряд забезпечує найвищу 
якість обслуговування громадян США. Державні службовці ма-
ють налаштовуватися на те, Федеральний уряд буде кардинально 
змінювати існуючий стиль ведення справ. Для виконання цього 
наказу було визначено, що в поняття «клієнт» входять індивіду-
альні та колективні суб’єкти, які отримують безпосередні послу-
ги державної установи. 

У Латвії передбачено, що державні агентства мають статус 
«незалежних державних інституцій», основними функціями яких 
є саме надання послуг від імені держави. Споживачами таких по-
слуг можуть бути не лише фізичні особи й організації, а й дер-
жавні інституції. Право на надання послуг делегується міністром, 
який укладає управлінський контракт з керівником агентства. 

В Японії адміністративна реформа дала змогу близько дев’я-
носто урядових функцій передати у відання створених незалеж-
них управлінських установ, які перебувають за межами держав-
ної організаційної управлінської структури. Мета цих установ 
– поліпшення якості й ефективності надання публічних послуг і 
забезпечення прозорості в управлінні певними сферами [6, с.205-
209]. 

У більшості європейських країн основним регулятором су-
спільних відносин між приватними особами і публічною адмі-

ністрацією є спеціальні закони про так звану адміністративну 
процедуру, адже саме формалізована процедура є однією з най-
важливіших гарантій належної якості надання публічних послуг. 
В Україні аналогічний законопроект (Адміністративно-процедур-
ний кодекс України) перебуває на стадії розгляду Верховною Ра-
дою України. Цей кодекс мав би врегулювати з-поміж іншого роз-
гляд органами, наділеними публічно-владними повноваженнями, 
справ за заявами та скаргами громадян, поданих в адміністратив-
ному порядку [7, с.459-461]. 

На основі аналізу зарубіжного досвіду, процедура надання 
публічних послуг органами державної влади та органів місцевого 
самоврядування влади, повинна чітко фіксуватись на законодав-
чому рівні, у вигляді реалізації компетенції певного органу (осо-
би), наділеного публічно-владними повноваженнями та у відпо-
відності до єдиних державних соціальних стандартів. 

Запровадження демократичних стандартів діяльності органів 
публічної адміністрації – одна з передумов розвитку в Україні пра-
вової держави, утвердження верховенства права, громадянського 
суспільства, забезпечення всебічної реалізації прав та свобод, 
законних інтересів громадян. Стандарти належної адміністрації 
розробляються з метою досягнення необхідного рівня виконання 
принципів належного управління. На сьогодні основні європей-
ські принципи та стандарти, в тому числі щодо взаємостосунків 
органів публічної адміністрації з громадянами, закріплені у До-
говорах про заснування ЄС і Європейських Співтовариств; Ніць-
кій хартії фундаментальних прав; рішеннях Європейського суду 
справедливості у Люксембурзі; законодавстві ЄС, національному 
праві, що застосовується до діяльності публічних адміністрацій, 
залучених до процесу імплементацій політик ЄС і Європейських 
Співтовариств; рішеннях Європейського суду з прав людини у 
Страсбурзі; Європейському кодексі належної адміністративної 
поведінки; конвенціях, резолюціях і рекомендаціях Ради Європи 
[8, с.37-39].

Під державними мінімальними соціальними стандартами 
слід розуміти обсяги публічних послуг (рівень та якість), нада-
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ваних уповноваженими суб’єктами і гарантованих державою в 
межах усієї її території. Мінімальні державні соціальні стандарти 
– показник, який визначає вимоги держави до переліку та рівня 
послуг, що надаються органами, наділеними владними повнова-
женнями. Рівень державних мінімальних соціальних стандартів 
визначається державою і для органів виконавчої влади і нею фі-
нансово гарантується. Щодо органів місцевого самоврядування, 
то здійснення цієї функції має бути прив’язане до обсягів власних 
доходів на душу населення тих громад, котрі є на рівні середньої 
податкоспроможності. Отже, ті громади, що мають доходи, нижчі 
рівня середньої податкоспроможності, потребуватимуть фінансо-
вої допомоги для надання послуг на рівні стандартів. Інша група 
громад матиме надлишок власних фінансових ресурсів для цих 
потреб і повинна їхню частину передати державі. Слід створити 
фонди фінансового вирівнювання як на рівні центральної влади, 
так і на регіональному рівні. Вказані фонди могли б формуватися 
за рахунок частини загальнодержавних податків і внесків тери-
торій з високою податкоспроможністю. Доцільно, щоб система 
фінансового вирівнювання в Україні включала два рівні – цен-
тральний і регіональний. На центральному рівні фонд фінансо-
вого вирівнювання належить формувати за рахунок частини за-
гальнодержавних податків і включати його до складу державного 
бюджету України. На регіональному (обласному) рівні доцільно 
утворити трансфертні фонди, які б формувалися за рахунок вне-
сків територіальних громад з високою податкоспроможністю і 
функціонували на засадах самофінансування. Регіональні фонди 
мають об’єднуватися в єдиний державний фонд трансфертів те-
риторіальним громадам для забезпечення стандартів якості життя 
в межах всієї країни. Єдині державні соціальні стандарти нале-
жить визначити та затвердити Верховною Радою в законодавчому 
порядку [5, с.335-336].

Щодо іноземного досвіду стягнення плати за інформаційні 
послуги, поширений такий підхід: якщо пошук цієї інформації 
та її обробка не вимагають особливих зусиль, то така інформація 
надається безкоштовно. І навпаки, якщо пошук цієї інформації та 

її обробка вимагають значних затрат робочого часу й інших, то за 
таку діяльність може братися палата. У деяких країнах для стяг-
нення плати за інформацію використовуються додаткові критерії, 
приміром, у США перші сто сторінок ксерокопій безкоштовні, а 
за більшу кількість копій уже може стягуватися плата. Є багато 
інших обставин, які впливають на рішення про платність надання 
інформації та визначення вартості її надання (хто вимагає, з якою 
метою тощо) [9, с.97-99]. 

Висновок. Відсутність чітких орієнтирів (стандартів) діяль-
ності щодо надання публічних послуг має негативні наслідки у 
вигляді відсутності належного контролю за якістю надання таких 
послуг та грошовими коштами, отриманими внаслідок їх надан-
ня. Інколи самі суб’єкти надання публічних послуг не повністю 
розуміють, у чому полягає сутність їхньої діяльності, а це поро-
джує тяганину та можливості перевищення повноважень. Нато-
мість фіксується велика кількість спорів з органами державної 
влади в адміністративних судах. 

Враховуючи зарубіжний досвід щодо процедури надання пу-
блічних послуг публічною адміністрацією громадянам та оцінки 
якості надання таких послуг, необхідно зазначити спершу, що сві-
това практика бере за основу оцінки якості думку безпосередньо 
споживача. Така процедура надання публічних послуг має багато 
позитивів. Насамперед, це зручність для громадян та економія їх 
часу і здоров’я, оскільки людина в одному місці одразу ж вирі-
шити декілька своїх проблем, і вирішити майже будь-коли, тоді 
як більшості установ існують дні й години прийому. Крім того, 
це уникнення контакту з посадовими особами, які приймають рі-
шення, а отже, усунення умов для корупції та нормальні умови 
для плідної роботи службовців – без відволікання на спілкування 
з громадянами.

Аналіз іноземного досвіду надання публічних послуг дає під-
стави зазначити, що впровадження методів діяльності приватного 
сектору, у тому числі в частині фінансової діяльності, та орієн-
тація на громадянина/споживача, є ефективним механізмом і для 
бюджетів, і для споживачів послуг. Щоб більш ефективно вико-
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ристовувати публічні ресурси, доцільно розвивати нові організа-
ційні форми надання публічних послуг ( згадувані «єдині офіси») 
з метою якомога зручнішого спілкування приватної особи із пу-
блічною адміністрацією. Якість надання публічною адміністра-
цією публічних послуг населенню – основна умова наближення 
держави до пересічного громадянина. 
1. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / 

[С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко]; за заг. ред. С.І. Доро-
гунцова. – К.: КНТУ, 2007. – 992с.

2. Экономика США: Учебник для вузов. / [В.Б. Супяк и др.] ; под ред. В.Б. 
Супяка. – СПб.: Питер, 2003. – 336с.

3. Челенков А.П. Маркетинг услуг: Монография / А.П. Челенков – М.: 
Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2004. – 128с.

4. Управленческие процедуры / [Бачило И.Л., Васильев А.С., Воробьев 
Н.Ф., Давитнидзе И.Л. и др.]; отв. ред. Лазарев Б.М. – М.: Наука, 
1988. – 272с.

5.  Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник / В.І. Крав-
ченко. – К.: Знання, КОО, 1999. – 487с.

6. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіж-
ний досвід і пропозиції для України / (авт.-уклад.: В.П. Тимощук); 
Центр політико-правових реформ. – К.: Факт, 2003. – 496с.

7. Булыгин Ю.Е. Организация социального управления (основные по-
нятия и категории). Словарь-справочник / [И.Г. Безуглова, Ю.Е. 
Булыгин и др.]; под общ. ред. д.п.н., проф. И.Г. Безуглова. – М.: Кон-
тур, 1999. – 254с.

8. Пухтецька А.А. Європейський адміністративний простір і принцип 
верховенства права: Монографія / Відповідний ред. В.Б. Авер’янов. – 
К.: Юридична думка, 2010. – 140с.

9. Гонцяж Я., Гнидкж Н. Свобода інформації та виконавча гілка влади. 
Правові норми. Інситуції. Процедури. – К.: Міленіум, 2002. – 240с.
Ковбас І.В. Зарубіжний досвід щодо діяльності із надання публічних по-

слуг та їх впровадження в Україні
У статті охарактеризовано досвід по наданню публічних послуг публічною 

адміністрацією зарубіжних держав. Автором проведено детальний аналіз на-
дання публічних послуг у зарубіжних державах, який дозволить запозичити та 
використати позитивні риси у вітчизняній практиці. 

Ключові слова: публічні послуги, публічна адміністрація, посадова особа, 
діяльність із надання публічних послуг, державні мінімальні соціальні стандар-
ти.

Ковбас И.В. Зарубежный опыт деятельности по предоставлению пуб-
личных услуг и их внедрения в Украине

В статье охарактеризованы опыт по оказанию публичных услуг публичной 
администрацией зарубежных государств. Автором проведен детальный анализ 
предоставления публичных услуг в зарубежных государствах, который позво-
лит перенять и использовать положительные черты в отечественной практике.

Ключевые слова: публичные услуги, публичная администрация, долж-
ностное лицо, деятельность по предоставлению публичных услуг, государ-
ственные минимальные социальные стандарты.

Kovbas I.V. Foreign experience on the activities of public services and their 
implementation in Ukraine

The article describes the experience of providing public services public 
administration foreign countries. The author detailed analysis of the provision 
of public services in foreign countries that will adopt and use the positive traits in 
domestic practice.

Key words: public services, public administration, official, activities to provision 
of public services, state minimum social standards.

Луцький М.І. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ 
МЕТОДІВ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 
ПРОЦЕСІ

УДК 342.9
Постановка проблеми. Вагома роль судово-психологічної 

експертизи в адміністративному процесі не викликає ні у кого 
жодних сумнівів, однак для того, щоб під час судового засідання 
результати експертизи для судді та інших учасників процесу не 
виглядали чимось містичним, що є поза сферою розуміння, не-
обхідно охарактеризувати загальні підходи до розуміння методів 
якими користуються експерти. З’ясування суті і можливостей тих 
чи інших методів, результативності і допустимості їх при екс-
пертному дослідженні осіб окремих вікових, професійних, стате-
вих категорій тощо, видається актуальним з огляду на їх знання 
суддями та учасниками судового процесу де розглядаються спра-
ви про адміністративні правопорушення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зацікавлення ме-
тодами судово-психологічної експертизи виникло в дослідників 
з кінця 1970-х рр. перші характеристики методів ми знаходимо 
в роботах М. Коченова, Й. Кудрявцева, В. Мельникова, С. Цица-
рєва, Я. Яковлєва. 

У новітніх наукових дослідженнях вітчизняних і російських 
науковців проблема характеристики методів судово-психологіч-
ної експертизи практично не досліджується, за винятком окремих 
праць у яких зустрічається звужене або не оправдано розширене 
уявлення про методи. Так, І. Кудрявцев писав про методологію 
експертизи, що піднімає її до рівня наукового чи філософського 
пізнання [5, с. 34]. Ми не можемо однозначно погодитися з по-
дібним формулюванням, оскільки методологія експертизи носить 
прикладний характер, та здебільшого стосується пересічних лю-
дей, які не відзначаються геніальністю чи талановитістю, і тому 
для їх дослідження достатньо здебільшого традиційних навіть 
рутинних методів і методик.

Постановка завдання. Метою статті є з’ясування і розкриття 
змісту методів судово-психологічної експертизи, а зокрема психо-
діагностичних методів, які дають можливість експерту виявити 
психологічні особливості особистості, її поведінки і діяльності, 
що є першим кроком на шляху до розкриття сутності правопору-
шення, в даному випадку – адміністративного.

Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо розгля-
дати психологічну експертизу ширше – як метод застосування 
експертних психологічних оцінок який може застосовуватися в 
різноманітних сферах соціальної дійсності, а не лише в юрисдик-
ційному процесі, то в блоці її методів досліджень можуть бути 
виділені психодіагностичні, психопрогностичні і методи психо-
логічного управління [4].

Судово-психологічна експертиза в адміністративному проце-
сі, своєю метою має здебільшого діагностичний характер (вияв-
лення особливостей психіки особистості, її поведінки і діяльно-
сті). Проте, коли мова може йти про передачу неповнолітнього 

під нагляд і виховання батькам, педагогічному і трудовому колек-
тиву, то не лишні будуть і психопрогностичні методи.

Джерелами інформації для експерта є дані отримані ним під 
час проведення психологічної експертизи в експертній установі 
(особливо, коли проводиться комплексна психологічно-психіа-
трична чи медико-психологічна експертиза), в суді та матеріали 
справи про адміністративне правопорушення, різноманітні доку-
менти, продукти творчості під експертного (щоденники, записні 
книжки, листи, вірші, прозові твори, рисунки та ін.).

Психологічна експертиза із застосуванням методів психоло-
гічного управління в адміністративному процесі в принципі мож-
лива але не в деліктному процесі.

Тому зупинимося в першу чергу на психодіагностичних ме-
тодах, які дають змогу експерту виявити психологічні особливос-
ті особистості, поведінки і діяльності.

Психодіагностика в судово-психологічній експертизі пов’я-
зана із психодіагностикою як галуззю психології, яка розробляє 
методи виявлення індивідуальних особливостей і перспектив 
розвитку особистості. Сучасно психодіагностика має на меті фік-
сувати і описувати в упорядкованому вигляді психологічні від-
мінності між людьми, групами людей, об’єднаних за якоюсь оз-
накою, наприклад, відмінності однієї людини від іншої за рівнем 
психічного, образного мислення, за віком, освітою, культурою, 
психологічними станами, психофізіологічними особливостями.

Психодіагностика проводиться за допомогою великої кіль-
кості засобів, інструментів, які можна об’єднати в діагностичні 
методи, методики і процедури. Поняття психодіагностики часто 
ув’язують чи вважають синонімом «психологічне тестування». 
Хоча тестування – це лише один із фрагментів діагностики, дале-
ко не основний. Студенти-психологи і молоді випускники психо-
логічних факультетів і відділень занадто багато уваги приділяють 
тестам і тестуванням, суттєво перебільшують їх роль. Зрештою 
тести складали люди, здебільшого вчені, виходячи із своєї спе-
ціалізації в психології, на базі узагальнення особистого досвіду 
роботи з людьми з різною ментальністю, в різних країнах та в 
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різний час за останні більше ніж сто років. Тому валідність, адек-
ватність, наприклад, американських тестів, тестів розроблених 
в Німеччині чи Швейцарії в першій половині XX ст. чи навіть 
тестів розроблених радянськими психологами мусять бути адап-
тованими до сучасних умов в Україні.

Тому з такою настороженістю до тестів відносилися академі-
ки О. Леонтьєв, О. Лурія, Г. Костюк. Головним, можливо є не саме 
тестування чи його результати, а вміння психологом творчо інтер-
претувати отримані дані, узгодити їх з даними отриманими при 
допомозі інших тестів та інших методів психологічного пізнання. 
Важливою обставиною адаптації і застосування тестів є стандар-
тизація інструменту вимірювання в основі якої лежить поняття 
психічної норми, оскільки індивідуальна оцінка пов’язана із спів-
ставленням з результатами отриманих щодо інших осіб [2, с. 109]. 
Але цей еталон, «психічна норма» має динамічні часові і про-
сторові характеристики. Тай ні конкретний вчений психолог чи 
психіатр, чи навіть науковий колектив, навряд чи рискне сьогодні 
дати статичну дефініцію психічної норми. Можливо в статиці її 
навіть і не існує.

В процесі психодіагностики її суб’єктом є експерт-психолог, 
а об’єктом – індивідуальні психічні стани, процеси, властивості 
особистості підекспертного як багаторівнева ієрархічна функціо-
нальна система психічної регуляції. Завданням психодіагности-
ки є вирішення завдань, успішність яких визначається здатністю 
психолога чітко усвідомити і сформулювати зміст певного психо-
діагностичного завдання для себе [6, с. 36-39].

Психодіагносика при проведенні судово-психологічної екс-
пертизи в адміністративному деліктному процесі має ту специфі-
ку, що проводиться не добровільно, а в результаті рішення судді, 
що вона може бути пов’язана із негативними наслідками для осо-
би підекспертного, і, що вона проводиться в умовах які можуть 
докорінно відрізнятися від тих, в яких постійно живе чи працює 
досліджуваний.

Експерт-психолог застосовуючи психодіагностичні методи 
розкриває індивідуальні прояви психічних законів і закономір-

ностей, які проявляються в поведінці і діяльності даної конкрет-
ної особистості підкекспертного. Надійність і придатність ме-
тодів дослідження свідчить про ступінь вірогідності отриманої 
інформації.

Загалом у експертному психологічному дослідженні вико-
ристовуються як загальнонаукові методи (бесіда, спостереження, 
експеримент, моделювання та ін.) та власне психологічні методи. 
Останні можуть дробитися на групи: методи для діагностування, 
особистості, інтелекту, самосвідомості, мотиваційної сфери цін-
нісної орієнтації, станів особистості, міжособистісних взаємин.

Бесіда в судово-психологічній експертизі є методом отри-
мання інформації в процесі вербальної комунікації. Виступає 
основним способом введення під експертного в ситуацію психо-
логічного експериментування. Вона може проявлятися як сувора 
і чітка інструкція, чи вільне спілкування. Бесіда є емпіричним 
дослідження і дає змогу експерту виявити психологічні зв’язки, 
особливості мови і мовлення, протікання психічних процесів, та 
ін. Бесіда в психологічній експертизі виступає допоміжним мето-
дом (на відміну від психіатричної експертизи де вона є одним з 
основних методів).

При аналізі отриманих в процесі бесіди може поставати про-
блема відвертості підекспертного в бесіді. Тай сам експерт не є 
вільним від суб’єктивності – хоч бесіда планується заздалегідь, 
під час її проведення експерт не завжди може відволіктися від 
особи підекспертного (особливо, коли це правопорушник), від 
обставин скоєного правопорушення, свого ставлення до них. Зви-
чайно, при високому рівні кваліфікації, достатньому загальному 
професійному і експертному стажі, вміння налагоджувати кон-
такт з під експертним, можливості дати йому максимально ви-
словитись (а це при дефіциті часу для експертизи) і одночасно 
абстрагуватись від відношення до підекспертного, його діянь, бе-
сіда може бути доволі ефективним методом отримання потрібної 
для експертизи інформації. Бесіда як психодіагностичний метод 
може служити як вступ до головної, експериментальної частини, 
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вона сама може носити «експериментальний» характер – коли в її 
процесі перевіряються робочі гіпотези, чи виступати як інтерв’ю.

В процесі бесіди експерта цікавить не лише зміст відповідей 
підекспертного (факти, думки, словниковий запас, асоціації), але 
й його почуття, міміка, пантоміміка, жести, запинки, тощо. Ціка-
вим є факт, що більшість фахівців психодіагностики не згадують 
про бесіду як про метод. Навіть в словнику-довіднику з псиході-
агностики України Л. Бурлачук і С. Морозов нічого про бесіду не 
пишуть [1].

Близьким до бесіди є метод інтерв’ю, як спосіб отриман-
ня потрібної для експерта інформації з допомогою усного опи-
ту. Експерт перед інтерв’ю складає перелік запитань на які має 
бути дана відповідь підекспертним. Однак, інтерв’ю вважається 
досить суб’єктивним методом психологічного пізнання, оскільки 
при його застосування є ризик отримання недостовірних чи пере-
кручених даних. Причиною такої недостовірності може бути під-
датливість реальному чи уявленому тиску експерта, схильність до 
вираження соціально-схвалених, законослухняних думок, вплив 
поведінкових установок і стереотипів мислення, невиразне усві-
домлення власних думок, позицій, відносин, антипатія та нега-
тивізм по відношенню до експерта, свідомий обман, навмисне 
замовчування, «захисна» позиція (особливо, у правопорушника), 
мимовільні помилки та ін.

Близьким до бесіди і інтерв’ю є анкетування як опитуван-
ня, що проводиться в письмовій формі заздалегідь підготовлених 
бланків. Анкета може стосуватися особистості підекспертного, 
фактів свідомості (думок, мотивів, очікувань, планів, оціночних 
суджень), фактів поведінки (реальних вчинків, дій, їх результатів) 
[3, с. 289, 297].

Не дуже пошанованим в психодіагностиці є метод спостере-
ження. Можливо, тому, що в психіатрії – бесіда і спостережен-
ня основні методи. Оскільки в останні десятиліття взаємини між 
психологами і психіатрами, особливо при проведенні психологіч-
них експертиз, були далеко не безхмарні, то напевно психодіа-

гности ігнорують бесіду і спостереження (як суб’єктивні методи), 
концентруючись на тестових (як об’єктивних).

Одночасно, ніхто не може заперечити доцільність методу 
спостереження при проведенні судово-психологічної експертизи. 
Він полягає в довільному, систематичному і цілеспрямованому 
сприйнятті психічних явищ, процесів і станів під експертного, 
вивчення їх специфічних змін при певних умовах і відшукуван-
ня причин і характеристик цих явищ. Спостереження включає 
елементи теоретичного мислення у експерта (замисел, методичні 
прийоми, осмислення, контроль результатів) та кількісні методи 
аналізу (шкалування, факторний аналіз і ін.).

Точність експертного спостереження залежить від знань і 
досвіду експерта, рівня його кваліфікації. При психологічній ін-
терпретації отриманого в результаті спостереження проявляється 
минулий науковий та практичний досвід експерта, який включає 
і звичні стереотипи суджень, ціннісні орієнтації та ін. Звичайно, 
спостереження характеризується певною суб’єктивністю, яка 
може породжувати установку, сприятливу для фіксації значимого 
факту, що може породжувати інтерпретацію факту в дусі очіку-
вань експерта. Відмова від передчасних узагальнень і висновків, 
багаторазовість спостереження, контроль іншими методами доз-
воляє збільшити об’єктивність цього методу. Основною причи-
ною для цього є дефіцит часу у експерт-психолога.

На нашу думку, метод спостереження, власне як психологіч-
ний, використовується не лише психологами, але й юристами при 
проведенні оперативно-розшукових дій, дізнання, досудового 
слідства, судового розгляду. Чому мова йде не просто про метод 
спостереження, а про його психологічне «забарвлення»? Тому, 
що юрист теж за допомогою цього методу виясняє психологіч-
ну складову поведінки і діяльності того, за ким спостерігається. 
Він не може вдатися за допомогою до професійного психолога 
(особливо, при проведенні оперативних, таємних заходів), і ви-
мушений сам складати «психологічний портрет» того, щодо кого 
ведуться такі дії. Звичайно, спостереження експерта-психолога 
більш науково обґрунтована, але й спостереження професійного, 
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досвідченого юриста (а кожен юрист з часом стає психологом-ем-
піриком) теж є доволі ефективним та результативним.

У процесі судово-психологічної експертизи експерт вико-
ристовує біографічний метод, який полягає в збиранні і аналіз 
матеріалів, які характеризують життєвий шлях і розвиток психіч-
них процесів, властивостей, явищ у людини, відносно якої прово-
диться експертиза. За допомогою цього методу можна простежи-
ти процес формування конкретної особистості, глибше і повніше 
зрозуміти її індивідуально-психологічні якості, риси характеру, 
нахили, здібності і ін. Предметом біографічного методу є перш за 
все письмові джерела, документи – автобіографія, листок обліку 
кадрів, пояснювальні і доповідні записки, рапорти, протоколи за-
сідань, нарад, заяви, скарги, виступи в пресі, мемуари, щоденни-
ки, листи. Аналіз цих письмових джерел до певної міри збігаєть-
ся з специфікою застосування такого методу, як аналіз продуктів 
діяльності. Відмінність між ними – в колі джерел: в біографічно-
му методі предметом аналізу є джерела, які виконані самим під 
експертним та документи на нього, а в методі вивчення продуктів 
діяльності – це лише документи, матеріали (та інші продукти пра-
ці) виконані самим підекспертним. 

Біографічний метод може включати використання контент-а-
налізу як засобу реконструкції того, що в самому тексті письмо-
вого джерела (документу) безпосередньо не відображено. Кон-
тент-аналіз полягає у віднаходженні та вимірюванні, врахуванні 
всього змісту і об’єму інформації, яка передається текстом. Цей 
метод – це науковий аналіз тексту в його соціальному контексті 
при виділенні кількісних показників та їх обробці. За допомогою 
контент-аналізу виявляються психологічні характеристики пі-
декспертного, їх взаємозв’язок з поведінкою і діяльністю (людина 
не завжди робить те, що говорить чи про що пише).

У процесі застосування контент-аналізу може бути виявлено 
те, що існувало до тексту і, що тим чи іншим чином отримало в 
ньому відображення (текст як індикатор певних сторін психічної 
діяльності автора чи адресата); визначення того, що існує лише 
в тексті як такому – різні характеристики форми (мови, структу-

ри, жанру повідомлення, ритму і тону мови); виявлення того, що 
буде існувати після тексту, тобто, після його сприйняття адреса-
том (оцінка різноманітних ефектів впливів).

Контент-аналіз складається з декількох стадій:
а) формулювання теми, завдань і гіпотези;
б) визначення категорій аналізу (найбільш загальні, ключові 

поняття, які відповідають експертним завданням);
в) вироблення системи правил кодування інформації, ство-

рення матриць та комп’ютерних програм для обробки отриманої 
інформації. Можлива, звичайно і ручна обробка даних контент-а-
налізу, але це трудомістка і довга процедура. А експертиза, як ві-
дома, справа термінова.

Близьким до біографічного методу є метод анамнезу про 
який пишуть вже згадувані М.Костицький, И.Кудрявцев, О.Сло-
бодяник. Анамнез застосовується в патопсихології і психіатрії та 
як метод психодіагностики в судово-психологічній експертизі з 
досвіду проведення комплексних психолого-психітричних чи ме-
дико-психологічних експертиз. Він полягає в отриманні відомо-
стей про умови життя підекспертного, перенесені ним соматичні 
і психічні захворювання, травми (в т.ч. внутріутробні і родові), 
початок і перебіг захворювань, умови життя, лікування, роботи. 
Як правило, анамнестичні дані повідомляє сам підекспертний, 
його близькі, члени сім’ї, знайомі. Анамнез може бути об’єктив-
ний чи суб’єктивний. Об’єктивний анамнез пов’язаний з інфор-
мацією отриманою від лікувальних закладів, близьких, родичів 
і знайомих та з неможливістю суб’єктивного аналізу в зв’язку з 
тимчасовими чи хронічними розладами психічної діяльності пі-
декспертного, сенсорних утруднень сприйняття і передачі ним ін-
формації. Суб’єктивний анамнез полягає в отриманні інформації 
від самого підекспертного в процесі експертизи.

Цей метод характеризується значною долею суб’єктивізму, 
оскільки інформація отримується від підекспертного та осіб, які 
можуть бути зацікавлені в розгляді судової справи та можуть сві-
домо і цілеспрямовано перекручувати певні події і дії.
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В. Мельник, С. Цицаєв та Я. Яковлев вказують, що анамне-
стичний метод використовується для вивчення історії розвитку 
особистості підекспертного і ретроспективного аналізу його по-
ведінки під час вчинення правопорушення. Однак, вказані автори 
трактують його як синонім біографічного методу, з чим погодити-
ся не можна в зв’язку з приведеними вище особливостями власне 
біографічного методу.

Висновки. Під час здійснення судово-психологічної експер-
тизи використовується цілий ряд методів, кількість який постійно 
зростає. Основоположною групою методів є психодіагностичні, 
які включають в себе комплекс різноманітних методик, завдяки 
яким експерт може з’ясувати сутність злочину, визначити пси-
хологічний тип підозрюваного. Володіючи як позитивними так і 
негативними сторонами кожен з психодіагностичних методів (бе-
сіда, спостереження, експеримент, моделювання та ін.) не може 
бути об’єктивним, оскільки розкриває окрему групу проблем. 
Для повноти та об’єктивності діагностики має застосовуватися 
комплекс спеціально визначених тестів для дослідження конкрет-
ної людини і даних конкретних обставин справи. 
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У статті проаналізовано групу психодіагностичних методів, які застосову-

ються у судово-психологічній експертизі в адміністративному процесі. Актуа-
лізовано увагу на окремих методах, таких як бесіда, анкетування, спостережен-

ня та ін. Доведено необхідність їх комплексного застосування для отримання 
об’єктивної і повноцінної картини правопорушення та особи, що його вчинила.

Ключові слова: психодіагностика, бесіда, інтерв’ю, анкетування, спосте-
реження, біографічний метод, метод анамнезу. 

Луцкий М.И. Применение психодиагностических методов судебно-пси-
хологической экспертизы в административном процессе.

В статье проанализировано группу психодиагностических методов, приме-
няемых в судебно-психологической экспертизе в административном процессе. 
Сосредоточено внимание на отдельных методах, таких как беседа, анкетирова-
ние, наблюдение и др. Доказано необходимость их комплексного применения 
для получения объективной и полноценной картины правонарушения и лица, 
его совершившего. 

Ключевые слова: психодиагностика, беседа, интервью, анкетирование, на-
блюдение, биографический метод, метод анамнеза. 

Lutsky M.I. The use psychodiagnostics techniques of forensic psychological 
examination at the administrative process. 

The author of the article analyzes the group of psychodiagnostics techniques, 
which used in forensic psychological expertise in the administrative process. The 
main attention is modified to individual methods, such as conversation, interview, 
questionnaire, observation and others. Proved the need for their integrated application 
to obtain an objective and complete picture of the offense and the person who 
committed it. 

Key words: psychodiagnostics, conversation, interviews, questionnaires, 
observations, biographical method, history method. 

Петровська І.І.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ 

УКРАЇНИ
УДК 343.73:341.233.1
Актуальність дослідження питань правового статусу дер-

жавних інспекцій зумовлена змінами структури органів цен-
тральної виконавчої влади та невизначеністю правого статусу 
даної групи органів виконавчої влади, а також необхідністю у 
створенні оновленої контрольно-наглядової системи, здатної 
ефективно функціонувати в умовах економічного та політичного 
плюралізму. 
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Як відомо, до системи органів внутрішнього контролю на-
лежать і державні інспекції – спеціалізовані органи виконавчої 
влади, що здійснюють контроль за виконанням певних загаль-
нообов’язкових правил у відповідних галузях: промисловості чи 
фінансів, сільського господарства чи охорони природи, будівниц-
тва, соціального забезпечення, збереження матеріальних ціннос-
тей, стандартизації, якості продукції, техніки безпеки і здоров’я 
населення тощо. 

На сьогодні фактично відсутні законодавчо визначені принци-
пи, засади, якими необхідно керуватися при створенні інспекцій, 
а також підстави наділення певних органів контрольними повно-
важеннями державних інспекцій. Таким чином, необхідність удо-
сконалення діяльності державної фінансової інспекції як органу 
виконавчої влади обумовлює актуальність дослідження широкого 
кола питань, пов’язаних із визначенням, нормативно-правовим 
закріпленням, реалізацією та розвитком адміністративно-право-
вого статусу державних інспекцій в Україні та державної фінан-
сової інспекції зокрема. 

Завданням даного дослідження є характеристика окремих 
питань визначення правового статусу державної фінансової ін-
спекції.

Науково-теоретичне підґрунтя для дослідження склали за-
гальнотеоретичні наукові праці‚ розробки таких провідних фа-
хівців в галузі теорії управління та адміністративного права як 
В.Авер’янов, С.Алексєєв, О.Андрійко, О.Бандурко, Д.Бахрах, 
І.Бачило, Ю.Битяк, А.Васильєв, В.Гаращук, І.Голосніченко, 
C.Гончарук, Є.Додін, В.Зуй, Р.Калюжний, Л.Коваль, В.Колпа-
ков, А.Комзюк, О.Коренєв, Б.Лазарєв, І.Мартьянов, Н.Нижник, 
О.Остапенко, І.Пахомов, В.Пєтков, А.Селіванов, Ю.Тихомиров‚ 
М.Тищенко, В.Чиркін, В.Шкарупа та інші. 

Відповідно до Закону України «Про центральні органи вико-
навчої влади» [1] міністерства та інші центральні органи виконав-
чої влади є юридичними особами публічного права. При цьому 
варто зазначити, що поняття «особа публічного права» в націо-
нальному законодавстві чітко не визначене. Зокрема, стаття 2 Ци-

вільного кодексу зазначає, що «учасниками цивільних відносин є: 
держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні гро-
мади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права» [2]. 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади утво-
рюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України 
за поданням Прем’єр-міністра України, їх утворення, реорганіза-
ція та ліквідація здійснюються з урахуванням завдань Кабінету 
Міністрів України, а також з урахуванням необхідності забезпе-
чення здійснення повноважень органів виконавчої влади і недо-
пущення дублювання повноважень. Юридичних осіб публічного 
права створюють за розпорядчими актами Президента України, 
органу державної влади, органу влади АР Крим або органу місце-
вого самоврядування (ч. 2 ст. 81 ЦКУ). 

Указ Президента України «Про оптимізацію системи цен-
тральних органів виконавчої влади» [3] визначає структуру цен-
тральних органів виконавчої влади в Україні та виділяє такі види 
державних інспекцій : Державна архітектурно-будівельна інспек-
ція України; Державна екологічна інспекція України; Державна 
інспекція навчальних закладів України; Державна інспекція сіль-
ського господарства України; Державна інспекція України з без-
пеки на морському та річковому транспорті; Державна інспекція 
України з безпеки на наземному транспорті; Державна інспекція 
України з контролю за цінами; Державна інспекція України з пи-
тань захисту прав споживачів; Державна інспекція України з пи-
тань праці; Державна інспекція ядерного регулювання України; 
Державна фінансова інспекція України. 

У правовій науці на сьогодні немає єдиного систематизова-
ного визначення поняття «інспектування». Залежно від сфери цієї 
діяльності законодавчі акти визначають його по-різному. Зокре-
ма «інспектування» - візуальна перевірка об’єктів регулювання 
для визначення наявності регульованих шкідливих організмів та/
або відповідності фітосанітарним правилам (ст. 1 Закону Украї-
ни «Про карантин рослин» [4]). Інспектування - подальший кон-
троль за використанням і збереженням фінансових ресурсів, не-
оборотних та інших активів, правильністю визначення потреби в 
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бюджетних коштах та взяття зобов’язань, станом і достовірністю 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності органів держав-
ного і комунального сектору з метою виявлення недоліків і пору-
шень [5].

Інспектування здійснюється у формі ревізій і перевірок та по-
винно забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, 
встановлення винних у їх допущенні посадових та матеріально 
відповідальних осіб. Відмінністю інспектування від внутрішньо-
го аудиту є фіскальна спрямованість - за його результатами ке-
рівництву органів державного і комунального сектору, контроль 
за діяльністю яких здійснювався, пред’являються вимоги, а не 
надаються рекомендації.

Компетенція органів публічної адміністрації спрямована на 
те, щоб втілити в життя демократичну сутність держави: в сучас-
ному розумінні, держава не керує громадянами, а створена для 
громадян, надає їм послуги, забезпечує умови для всебічної ре-
алізації їхніх прав та свобод, захищає їхні інтереси. Проте дер-
жава зберігає за собою функцію контролю, яка в демократично 
розвинутих країнах виконує завдання попереджати та коригувати 
неправильну поведінку громадян, а в Україні ще й наглядати та 
карати. 

Кожному органу властиві певний обсяг компетенції та відпо-
відні форми і напрями її реалізації в ході практичного виконання 
покладених на них завдань і функцій. Незважаючи на численні 
вимоги щодо дотримання законності в діяльності публічної ад-
міністрації, стан у цій сфері потребує значного покращення. Ак-
туальним є питання щодо дотримання представниками публічної 
адміністрації прав, свобод і законних інтересів приватних осіб під 
час реалізації тих чи інших адміністративних процедур. До при-
чин та умов, які сприяють порушенню законності діяльності пу-
блічної адміністрації, потрібно зачислити: нечіткість законодавчо 
визначених завдань, функцій та повноважень органів публічної 
адміністрації, що призводить до дублювання та паралелізму в їх-
ній діяльності, а також корупція в органах влади [6].

У науковій літературі під «контрольно-наглядовою діяльніс-
тю держави» мають на увазі такі втручальні провадження, які 
реалізовуються за ініціативою адміністративного органу і поля-
гають у встановленні (перевірці) відповідності певної діяльності 
(поведінки) приватної особи до вимог закону, а у випадку вияв-
лення порушень – у застосуванні адміністративних стягнень. Го-
ловним змістом цих втручальних проваджень є: документальні 
перевірки; фактичні перевірки діяльності; періодичне отримання 
інформації (звітів), і здійснюють їх у формі «перевірок», «реві-
зій», «інспектування» [7]. 

В Законі «Про центральні органи виконавчої влади» визна-
чено, що у разі, якщо більшість функцій центрального органу 
виконавчої влади становлять контрольно-наглядові функції за 
дотриманням державними органами, органами місцевого само-
врядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними 
особами актів законодавства, центральний орган виконавчої вла-
ди утворюється як інспекція. 

Дослідник Н.В. Лебідь вважає, що під інспекціями необхідно 
розуміти спеціалізовані органи виконавчої влади, що контролю-
ють виконання певних загальнообов’язкових правил у відповід-
них галузях: промисловості чи фінансів, сільського господар-
ства чи охорони природи, будівництва, соціального забезпечення 
тощо. А повноваження інспекції поділяються на: 

– попередження правопорушень (профілактична спрямова-
ність їх діяльності потребує, щоб у процесі перевірки державні 
інспекції виявляли і вимагали усунення правопорушень, причин і 
умов їх вчинення, вживали заходів щодо запобігання іншим пра-
вопорушенням);

– припинення правопорушень (державні інспекції наділені 
широким колом юридично-владних повноважень щодо застосу-
вання заходів адміністративного припинення. Питання необхід-
ності таких повноважень теж є дискусійним та відкритим;

– притягнення винних осіб до адміністративної відповідаль-
ності за вчинене правопорушення (як результат здійснення пере-
вірки) [8, с. 10]. 
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Змістом діяльності державних інспекцій мають бути: орга-
нізація та проведення контрольних заходів (вибір підконтроль-
них об’єктів, визначення конкретних форм та методів здійснення 
контролю – повноваження з ініціювання та відкриття проваджен-
ня); виявлення, збір та фіксація отриманих в ході перевірки 
фактичних даних, прийняття на підставі останніх відповідного 
правового рішення, яке є обов’язковим для виконання підкон-
трольним об’єктом (повноваження з проведення перевірки та 
встановлення її результатів); застосування заходів, що забезпе-
чують виконання об’єктами контролю, прийнятого за результа-
тами перевірки рішення; надання консультативної і методичної 
допомоги в налагодженні виробничого, навчального та інших 
процесів на об’єктах контролю відповідно до нормативно-право-
вих вимог; інформування про прийняте рішення вищих відносно 
підконтрольного об’єкта органів і організація зв’язку із засобами 
інформації та громадськістю. Ці інспекційні повноваження О.Ю. 
Піддубний визначає як управлінські, розпорядчі, статистичні, ін-
формаційні, реєстраційні та інші, що дає змогу їм не лише бо-
ротися з порушеннями законодавства, а й успішно регулювати 
діяльність підвідомчих сфер [9, с. 11].

Фактично термін «правовий статус» в юридичній літературі 
визначається неоднозначно. У теорії права під правовим статусом 
державного органу частіше за все розуміють певну сукупність 
його повноважень юридично-владного характеру, реалізація яких 
забезпечує виконання покладених на нього завдань. Однак таке 
визначення не охоплює частини питань організації та діяльності 
державних органів, які визначають їх правовий стан або статус. 
Слово «інспекція» походить від латинського «inspectio», що озна-
чає огляд розгляд, розслідування, нагляд [10, с. 694.]. 

Державне інспектування здійснюється спеціальними органа-
ми - державними інспекціями чи спеціально на те уповноваже-
ними посадовими особами. Усі інспекції залежно від компетенції 
можна поділити на дві групи: 

1) ті, що мають повноваження міжгалузевого характеру (у 
різних сферах життєдіяльності суспільства); 

2) ті, що не мають таких повноважень, тобто здійснюють свої 
функції тільки в межах однієї сфери діяльності. 

Відповідно до Положення про діяльність – Державна фінан-
сова інспекція України (Держфінінспекція) є центральним орга-
ном виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і коорди-
нується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів 
України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпе-
чує реалізацію державної політики у сфері державного фінансо-
вого контролю [11]. Основними завданнями Держфінінспекції є 
реалізація державної політики у сфері державного фінансового 
контролю, а також внесення пропозицій щодо її формування. 
Аналіз даних положень наводить на думку, що фінансове інспек-
тування, відповідно до законодавчого визначення, фактично ото-
тожнюється з фінансовим контролем. Згідно Порядку проведен-
ня інспектування полягає у документальній і фактичній перевірці 
певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської 
діяльності об’єкта контролю і проводиться у формі ревізії, яка по-
винна забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, 
встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально 
відповідальних осіб [12].

Держфінінспекція у межах своїх повноважень, на основі і на 
виконання Конституції України та законів України, актів Прези-
дента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну 
України, інших актів законодавства України, а також доручень 
Президента України та Міністра видає накази організаційно-роз-
порядчого характеру, які підписуються Головою Держфінінспек-
ції України. Фінансове інспектування проводиться в міністер-
ствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, 
бюджетних установах і у суб’єктів господарювання державного 
сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які 
отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з 
бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують 
(використовували у період, який перевіряється) державне чи ко-
мунальне майно (далі - підконтрольні установи), а на підставі рі-
шення суду - в інших суб’єктів господарювання.
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Загалом правовий статус державних інспекцій – це складна 
правова конструкція, яка може включати такі елементи, як цілі, 
завдання, функції; компетенцію, організаційний блок елементів 
та відповідальність. Для визначення всіх складових елементів 
правового статусу доцільно було б здійснити систематизацію 
та вдосконалення як законодавства з цих питань так і механізму 
його правозастосування.
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Петровська І. І. Окремі питання правового статусу Державної фінансо-

вої інспекції України
Дана стаття присвячена питанням нормативно-правового регулювання ін-

спекційної діяльності. У ній надано визначення понять інспектування, право-
вий статус інспекції, охарактеризовано нормативно-правові акти, які регулюють 
порядок здійснення фінансового інспектування, перспективи розвитку фінансо-
во-правового інспектування в Україні.

Ключові слова: інспектування, фінансове інспектування, фінансовий кон-
троль, правовий статус.

Петровская И. И. Отдельные вопросы правового статуса Государствен-
ной финансовой инспекции Украины

Данная статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования 
инспекционной деятельности. В ней дано определение понятий инспектирова-
ния, правовой статус инспекции, охарактеризованы нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок осуществления финансового инспектирования, пер-
спективы развития финансово-правового инспектирования в Украине.

Ключевые слова: инспектирование, финансовое инспектирование, финан-
совый контроль, правовой статус.

Petrovska I.І. Some question the legal status of the State Financial Inspection 
of Ukraine

This article deals with the question of regulation of the inspection activities. It 
provided definitions inspection, the legal status of inspection described regulations 
governing the procedures for financial inspection, the outlook for the financial and 
legal inspection in Ukraine.

Key words: inspection, inspection finance, financial control, legal status.
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Сапрун О.В.

ПРАКТИКА АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ 
КОНСТРУКЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

УДК 327.3
Постановка проблеми: На сучасному етапі розбудови 

правової держави необхідно нові концептуальні підходи щодо 
розв’язання проблем реалізації правоохоронної функції. Охо-
рона громадського порядку на відповідній території є не тільки 
обов’язком державних органів, але й правом на захист конкретної 
людини та соціальної групи. Історична державотворча практика 
та досвід зарубіжних країн вказує на те, що реформування ор-
ганів внутрішніх справ та становлення інституту місцевого са-
моврядування в Україні [1] є неминучими процесами. Інтеграція 
України до Ради Європи, Європейського співтовариства ставлять 
на порядок денний проблему адаптації територіальної системи 
організації влади, до європейських стандартів та принципів. Нор-
мативно-правові акти Ради Європи та ЄС.

Повноваження та завдання публічної влади, зокрема полі-
ції, мають бути передані на такий найнижчий регіональний рі-
вень управління, на якому може бути забезпечена їх максимально 
ефективна (з точки зору надання адміністративних та громад-
ських послуг населенню) і їх реалізація [2, С. 464-471].

Правоохоронні органи, є складовою системи органів держав-
ного управління, і тому розглядати її реформування, без прове-
дення цілісного реформування державних органів управління, 
або навіть без проведення адміністративно правової реформи не 
можливо [3].

Мета дослідження: Дослідження правових основ організації 
та функціонування регіональної поліції зарубіжних країн, зокре-
ма в англосаксонській моделі управління, а також визначення її 
місця ролі у забезпеченні прав й інтересів населення на певній 
території. 

Органи правопорядку, які максимально наближені до насе-
лення, найбільш повно враховують інтереси мешканців терито-

ріальних громад, активно взаємодіють з ними та діють під їх по-
стійним громадським контролем[1]. Саме такі завдання можуть 
і повинні ставити органи громадського порядку в регіонах. Крім 
вітчизняних напрацювань та й помилок, до уваги повинен брати-
ся позитивний досвід зарубіжних країн щодо створення та функ-
ціонування органів правопорядку на регіональному рівні.

Аналіз основних досліджень та публікацій: Вітчизняними 
та зарубіжними науковцями досліджується широке коло питань 
що до проблеми регіональної поліції. Відзначимо таких авторів, 
як: В.Б. Авер’янов, М.І. Ануфрієв, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, 
Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, Р.А. Ка-
люжний, Л.В. Коваль, І.Б. Коліушко, Л.М. Колодкін, В.К. Колпа-
ков, А.Т. Комзюк, М.В. Корнієнко, В.С. Куйбіда, О.В. Негодчен-
ко, С.В. Пєтков, В.М. Плішкін, К.В. Сесемка, Ю.С. Шемшученко, 
В.К. Шкарупа та інших. 

Основні результати дослідження: У міжнародній практиці 
існують різні поліцейські системи. За джерелами фінансування 
виділяють: державні (федеральні), муніципальні (місцевого са-
моврядування), приватні (поліція фірм, концернів, синдикатів) 
поліцейські системи, підпорядковані різним міністерствам і ві-
домствам тощо. Незважаючи на схожість, вони мають свій наці-
ональний характер, досвід, структуру та різноманітні форми ді-
яльності [4].

Зарубіжний досвід країн свідчить про два способи організа-
ції та функціонування поліції (міліції): 1) у дворівневій структу-
рі, крім державного озброєного органу виконавчої влади, існують 
муніципальні органи охорони громадського порядку, що зумов-
лює покладення на них функцій і повноважень аналогічних дер-
жавних органів; 2) муніципальна поліція (міліція) діє не замість 
ОВС на місцевому рівні, а поряд з ними, при чіткому розмежу-
ванні компетенції, відповідному контролі та взаємодії. Така мо-
дель наділяє муніципальну міліцію, як правило, деякими право-
охоронними функціями (Польща, Чехія та ін.) [5]. 

Структура, організація і обсяг компетенції регіональних 
поліцейських підрозділів відрізняються та залежать від специ-
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фіки державного управління, адміністративно-територіального 
устрою, традицій, історії та компетенції поліцейської функції. 

Розглядаючи різні моделі побудови місцевого самоврядуван-
ня, в більшості випадах можна прив’язати до неї і модель побу-
дови правоохоронних органів на місцях. Беручи до уваги вище 
викладене слід виділити модель побудови регіональної поліції: 
англосаксонська, континентальна, іберійська, радянська: [6, С. 
241-243]. 

Англосаксонська (англійська) модель (США, Канада, Австра-
лія, Велика Британія) характерна тим, що поліцейські підрозділи 
на місцевому рівні діють незалежно і в межах наданих їм повно-
важень, і пряме підпорядкування нижчих органів вищим відсут-
нє, водночас поряд з широкою автономією, вони залишаються 
складовою частиною механізму державної поліції. Крім того, для 
англосаксонської моделі характерне безпосереднє обрання насе-
ленням деяких посадових осіб в поліцейські установи.

 З досвіду поліції США, яка характеризується наявністю до-
волі широкої децентралізації. Ґрунтуючись на повноваженнях, 
що закріплені за штатами та їх органами управління, поліцейські 
агенції кожного штату автономні одна від одної і від федеральних 
правоохоронних органів. Також автономні (у межах традиційної 
автономії місцевих органів влади) поліцейські формування місце-
вих органів управління, що становлять основу поліцейської сис-
теми США. Низовий рівень загальної структури правоохоронних 
органів США - муніципальні правоохоронні органи. Це найбільш 
чисельний загін правоохоронних органів, в яких сконцентрована 
більшість офіцерів поліції (за існуючими даними, співробітники 
муніципальних та шерифських департаментів становлять 80 % 
персоналу поліції: відповідно 58,6 % і 22,4 %; по 10 % припадає 
на – поліцію штатів та федеральні органи) [7]. 

Майже половина поліцейських департаментів муніципаліте-
тів обслуговують міста з населенням близько 100 тисяч. У той же 
час є і поліцейські структури, які здійснюють свою діяльність у 
містах з населенням від 400 тисяч до декількох мільйонів меш-
канців. Всього нараховують 25 великих міст, поліцейські депар-

таменти яких складають лише 0,2 % від всіх правоохоронних 
агентств США, але в яких в той же час працює більше 15 % всіх 
офіцерів поліції [7]. Прикладом останніх є поліцейський департа-
мент Нью-Йорку, який є найбільшим підрозділом муніципальної 
поліції у США та другим у світі (після поліції Токіо). Заснований 
ще у 1845р., він за сучасних умов обслуговує місто з населенням 
більше 7 млн. мешканців, загальна чисельність його персоналу 
становить більше 40 тис. працівників (37 тис. – поліцейські у 
формі, у т.ч. майже 6 тис. жінок-поліцейських, і більше 7 тис. – 
службовці поліції) [8]. 

Шерифські департаменти очолюють шерифи, у більшості 
штатів, це виборна посада у правоохоронних агентствах США 
безпосередньо населенням на строк 2-4 роки (тільки у 10 округах 
шерифів призначають).

Як особа, відповідальна за виконання законів, шериф з метою 
охорони життя мешканців, їх майна має право арешту поруш-
ників закону, однак більшість його повноважень обмежуються 
контролем за особами, які вчиняють правопорушення [9, С. 9-13].

Робота поліцейських США в більшості своїх випадків спря-
мована на охорону громадського порядку та громадської безпеки, 
що займає більшість часу їх діяльності.

Джордж Ф. Коул проаналізував діяльність більше ніж 900 
поліцейських США в процесі виконання ними своїх службових 
обов’язків, у результаті чого встановив: 1) у середньому за добу 
за час виконання своїх службових обов’язків поліцейські витра-
чають лише 3% свого робочого часу на злочини проти особи; 
2) кожен поліцейський витрачає до 15% свого робочого часу на 
розкриття злочинів, пов’язаних з власністю, розшуком злочин-
ців, які їх вчинили та інші, пов’язані з цими злочинами дії; 3) 
на регулювання дорожнього руху у випадках ДТП та інших по-
дій, спостереження за дорожнім рухом, перевірку водіїв та інші 
дії втрачається 9-11% всього робочого часу; 4) частина часу, яка 
витрачається поліцейськими США на допомогу потерпілим, тим, 
які заблукали, людям похилого віку, на пошуки загублених речей, 
пошуки зниклих тварин та т. ін. становить приблизно 12-13%; 5) 
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весь інший час тобто приблизно 60% витрачається на адміністра-
тивну діяльність. 

До адміністративної діяльності в даному випадку включаєть-
ся проведення різних нарад, підготовка матеріалів для розгляду в 
судах, виконання різних доручень, свідчення в судах, спілкування 
з потерпілими, їх допит, допит свідків та правопорушників, напи-
сання рапортів та збирання різних довідок. До адміністративної 
діяльності Д.Ф.Коул додає навіть перерви на сніданки, обіди та 
інші заходи. [10]

Джей Лівінгстон стверджує, що кількість часу, яку витрачає 
в середньому поліцейський США на різні види діяльності під час 
виконання своїх службових обов’язків за його аналізом розподі-
ляється таким чином: 1) робота по розкриттю злочинів, скоєних 
проти особи – 2,96%; 2) робота по розкриттю злочинів, скоєних 
проти власності – 14,82%; 3) регулювання поліцейськими дорож-
нього руху – 9,20%; 4) спостереження за станом громадського 
порядку – 9,20%; 5) соціальна допомога малозабезпеченим вер-
ствам населення – 13,70%; 6) адміністративна діяльність, тобто 
підготовка матеріалів для розгляду в судах, збирання різних дові-
док та допит свідків і потерпілих, доставляння правопорушників 
до суду, свідчення в судах, – 50,19%. [11]

Джон Інсіарді аналізує, що в більшості діяльність поліції це 
робота по охороні громадського порядку.

За функціональними параметрами він визначає два види ро-
боти поліції. Перший вид це діяльність спрямована на боротьбу 
зі злочинністю. До цього розділу він відносить такі дії як: 1) пе-
реслідування, виявлення та арешт злочинців; 2) утримання зло-
чинців, їх допит, підготовка матеріалів до суду; 3) збір всіх даних 
свідчень потерпілих, свідків, проведення аналізів; 4) проведення 
операцій з метою затримання злочинців, включаючи зброю; 5) 
виявлення прихованих злочинів особливо в сфері економіки та 
інші дії.

Другий вид це такі види діяльності як: 1) контроль за до-
рожнім рухом, за вуличною агітацією та натовпами, які не ма-
ють певної мети збору; 2) нагляд за натовпами на рогах вулиць та 

площах, які можуть заважати перехожим та дорожньому рухові 
(це можуть бути і законні демонстрації та мітинги, але вони мо-
жуть перерости у масові порушення правопорядку); 3) спостере-
ження та контроль за п’яничками та особами, які знаходяться у 
стані наркотичного чи іншого сп’яніння і в більшості випадків їх 
ізоляція (тут мається на увазі тільки ті які знаходяться в громад-
ських місцях); 4) виявлення фактів незаконного та неправильного 
паркування, торгівлі без ліцензій та у невстановлених місцях, що 
приводить до блокування тротуарів, переходів і заважає рухові та 
усунення таких фактів; 5) регулювання дорожнього руху у разі 
виникнення заторів внаслідок дорожньо-транспортних пригод; 
6) примирення конфліктів на вулицях та за місцем проживання 
громадян, які заважають сусідам та перехожим; 7) розшукування 
дітей та домашніх тварин, що зникли, роз’яснення маршрутів та 
допомога тим, що заблукали; 8) надання допомоги тим хто рап-
тово захворів, а також старим, немічним і безпорадним та навіть 
приймання пологів, якщо немає можливості доставити породі-
ллю до медичного закладу [12].

Чарльз В.Томас та Джон Р.Хепберн у своїй роботі “Злочини 
кримінальний закон та кримінологія” виділяють чотири основних 
функції поліції, тобто чотири види діяльності.

Перша функція представницька. Поліцейський уособлює со-
бою державу та закон і таким чином показує, що права громадян 
захищені державною та законом. Функція виконується всіма по-
ліцейськими, які носять формений одяг постійно.

Друга функція – це виконання завдань з підтримання (охоро-
ни порядку). Вони називають її публічною службою по підтри-
манню спокою. На виконання цієї функції поліція витрачає біль-
ше половини понад 50% всього свого робочого часу.

Третя функція – це боротьба зі злочинністю, розкриття та по-
передження злочинів, затримання та арешт злочинців, відшуку-
вання свідків, їх допит та т.ін. Всі поліцейські США, які опитува-
лись авторами дослідження вважають цю функцію основною, але 
на неї витрачається до 40% всього робочого часу.
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Четверта функція – це придушення актів незадоволення, чи 
навіть повстання силою, використовуючи засоби, які можуть при-
звести до загибелі людей. Ця функція виконується в надзвичай-
них випадках і скільки часу вона потребує не встановлено [13]. 

Джодж Ф.Коул поділяє роботу поліції США на 4 блоки вико-
ристовуючи інший підхід.

Перший блок – це робота по розкриттю злочинів, скоєних не-
відомими злочинцями. Сюди входять злочини проти власності та 
проти особи. Цей блок є найбільш важливим і визначальним у 
діяльності поліції, він характеризує, на думку автора, всю роботу 
поліції. За даними його дослідження він забирає близько 20-25% 
всього робочого часу.

Другий блок – це боротьба з пияцтвом, неправильною пове-
дінкою в громадських місцях та за місцем проживання, прими-
рення сімейних сутичок тобто діяльність по виявленню та припи-
ненню дрібних правопорушень. З певним припущенням можна 
вважати, що до цього блоку входять більшість питань, які в Укра-
їні відносяться до адміністративної діяльності міліції. Але сюди 
не включена процесуальна діяльність, хоч він і має на увазі, що 
робота по виявленню фактів неправильної поведінки передбачає 
весь комплекс заходів аж до направлення справи до суду. За дани-
ми Д.Ф.Коула цей блок займає близько 40% всього робочого часу 
поліції.

Третій блок – це діяльність по розкриттю злочинів, коли 
злочинці відомі та оформлення матеріалів для направлення до 
суду. У даному блоці робота складається з проведення арештів 
та затримань правопорушників, доставлення їх до суду, підготов-
ки матеріалів для розгляду в судах, розшуку свідків, їх допиту, 
доставляння до суду, та інших питань. Цей блок забирає до 20% 
робочого часу. Але з іншого боку тут закладено протиріччя, адже 
частина діяльності з підготовки матеріалів до суду відноситься до 
другого блоку.

Четвертий блок – це, так звана, соціальна служба надання 
допомоги, охорона порядку, розшук дітей, які зникли, розшук 
тварин, які загубились, допомога немічним та тим, які заблукали 

та т. ін. На цей блок витрачається 15-17% робочого часу. У цьо-
му блоці ми можемо визначити також декілька питань, які згідно 
Українського законодавства ми також відносимо до адміністра-
тивної діяльності міліції [10].

Для полегшення роботи поліцейських практично в усіх шта-
тах США існують так звані описи стандартних ситуацій. На ос-
нові правових актів федерального рівня й окремих штатів, судо-
вих прецедентів розроблені детальні описи дій поліцейських у 
певних ситуаціях. Так, розроблені “Юридичні джерела та основи 
діяльності поліцейського штату Каліфорнія”, опис стандартних 
ситуацій району Дейд зі штату Флорида, однак вони не мають 
загальнообов’язкової юридичної сили [14].

Правоохоронні органи США намагаються забезпечити більш 
орієнтований на громаду та відкритий для неї соціальний підхід у 
своїй діяльності. Їх досвід свідчить, що для взаємодії “по горизон-
талі” і “по вертикалі” ефективні дво- і багатосторонні угоди про 
взаємодопомогу, програми співпраці (в рамках яких створюються 
тимчасові робочі групи із співробітників місцевих і федеральних 
органів у боротьбі з організованою злочинністю, розповсюджен-
ням наркотиків), цільові програми допомоги, програми професій-
ного навчання, обміну досвідом, вивчення новітніх досягнень у 
сфері охорони громадського порядку та розслідування злочинів, 
регулярні брифінги, семінари і конференції фахівців, зєдиним до-
ступом всіх поліцейських країни [15].

У Канаді поліцейська система поділяється на федеральну, 
провінційну та муніципальну. У своїй діяльності кожна з цих ін-
ституцій керується спеціальним Статутом про поліцію Канади, 
Кримінальним кодексом Канади, законами провінцій і муніци-
пальними законами [16].

Федеральна поліцейська служба – це Королівська канадська 
кінна поліція, створена федеральним урядом. Вона забезпечує за-
стосовування федеральних законів на всій території Канади. Три 
території й усі провінції, за винятком Онтаріо і Квебеку (створи-
ли власні провінційні поліцейські підрозділи), укладають угоди 
з федеральним урядом щодо дій Королівської канадської кінної 
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поліції як провінційного, а в ряді випадків – муніципального по-
ліцейського підрозділу. 

Управління працівниками Королівської канадської кінної по-
ліції, що здійснює охорону правопорядку як на федеральному, так 
і на провінційному рівні, є компетенцією лише федерального уря-
ду. Це обмежує можливість провінцій, що мають угоди з такою 
поліцією, контролювати її дії як провінційної поліцейської служ-
би. Те саме стосується і сфери дії провінційного законодавства, 
яке здійснює цивільний контроль за поліцейськими службами і 
поширюється на муніципальні поліцейські служби. Королівська 
канадська кінна поліція нараховує 22 239 працівників, 14 384 з 
них – констеблі, капрали і сержанти.

В Онтаріо і Квебеці є власні поліцейські служби – провінцій-
на поліція, принципи управління якими визначено провінційни-
ми нормативними актами.

Провінційні поліцейські служби (самостійно або у співпраці 
з Королівською канадською кінною поліцією) патрулюють голов-
ні траси провінції, виконують поліцейські функції в сільській міс-
цевості і невеликих містах. 

Загалом муніципалітети мають три варіанти: можуть створи-
ти власну поліцейську службу, приєднатися до вже існуючої му-
ніципальної служби (об’єднатися) або укласти угоду з провінцій-
ною поліцейською службою чи Королівською канадською кінною 
поліцією.

З огляду на зменшення бюджету було прийнято ряд кон-
структивних рішень. Наприклад, на локальному рівні підрозділи 
муніципальної поліції об’єдналися з іншими муніципалітетами 
й органами влади з метою створення регіональної поліцейської 
служби. Такий підрозділ передбачає зменшення витрат, поліп-
шення якості служби тощо. У багатьох випадках це також спри-
чинило реорганізацію муніципальних урядів і їх об’єднання на 
рівні більших територіальних одиниць. 

Королівська канадська кінна поліція також є досить децен-
тралізованою та регіоналізованою. По-перше, коли вона діє як 
провінційна поліція, її регіональне управління має бути тісно 

пов’язане з провінційними органами влади. По-друге, пріоритети 
щодо охорони правопорядку відрізняються залежно від регіону 
держави. Тому регіональний старший офіцерський склад (Поміч-
ники Комісара) наділений значною свободою для визначення прі-
оритетів діяльності.

Критики регіоналізації заявляють, що вона призводить до 
втрати локального контролю над поліцейською службою, втра-
ти локальної самобутності, віддаляє від встановлення належних 
стосунків між районами як кращої моделі поліцейської служби, а 
також спричиняє відтік ресурсів з провінційних областей до міст 
або інших районів “з високим рівнем злочинності” [17, С. 979-
981].

У Великобританії поліцейська система ґрунтується на поєд-
нанні повноважень держави й органів місцевого самоврядування 
у сфері правопорядку. Діяльність британської поліції спрямована 
на охорону громадського порядку, попередження правопорушень, 
затримання та ізоляцію правопорушників, видання окремих нор-
мативних актів для покращення стану громадського порядку та 
громадської безпеки. Інколи вживається термін “охорона королів-
ського порядку” та запозичений американський термін “охорона 
публічного порядку” [18].

У більшість поліцейських дільниць Великобританії, немає 
системи чергових частин. Кожний офіцер, констебль чи сержант 
може бути черговим згідно графіку. Крім того, є багато поліцей-
ських дільниць, в яких цілодобового чергування немає. Це сто-
сується дрібних поліцейських дільниць у сільській місцевості та 
навіть невеликих містах.

Чергування на таких дільницях починається вранці і закін-
чується опівночі, після цього черговий йде відпочивати додому, 
але телефонний зв’язок з великими поліцейськими дільницями 
він підтримує.

Що стосується великих міст та районів, де знаходяться цен-
тральні дільниці, чергування там встановлене цілодобове. Вод-
ночас черговий офіцер виступає і організатором всієї діяльності 
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поліцейської дільниці, виконуючи вказівки керівництва, а в його 
відсутність самостійно приймає рішення [19 С. 35 – 55].

В черговій частині в основному знаходиться черговий офіцер 
та його помічник, який може виконувати функції офіцера по за-
триманню [[20]].

У Великобританії чергова служба немає права складати до-
кументи на правопорушників, за винятком коли правопорушення 
скоєно в приміщенні поліцейської дільниці. В окремих випадках 
черговий офіцер доставляє правопорушників до суду, але в ос-
новному це роблять патрульні констеблі [21].

Робота поліції Великобританії щорічно детально організову-
ється та планується. На основі аналізів складаються пропозиції 
щодо покращення роботи щодо охорони громадського порядку, і 
доводиться до відома всіх поліцейських, які працюють в цій сфе-
рі [22].

У кожному графстві створена поліцейська адміністрація і 
рада, що є колегіальним органом управління й одночасно струк-
турою місцевого органу влади. Рада складається з представників 
органів місцевого самоврядування і суддів, вона уповноважена 
визначати бюджет поліції графства, організаційну структуру, на-
прямки діяльності, а також висувати кандидатів на посаду ше-
фа-констебля [23]. 

Висновок: враховуючи вище викладене можна стверджувати, 
що в англосаксонській моделі управління поліцейські підрозділи 
на місцевому рівні діють незалежно в межах наданих їм повно-
важень, і пряме підпорядкування нижчих органів вищим відсут-
нє, одночасно вони залишаються складовою частиною механізму 
державної поліції. Виходячи з цього можна зробити висновок, що 
структура поліцейських органів в кожній окремій країні залежить 
від певних особливостей, а в більшій мірі від ступеня демокра-
тизації держави, чим більше поширенні демократичні принципи 
управління, тим більше громадськість має право впливати на пра-
воохоронну функцію, що характерно в англосаксонській моделі.
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Сапрун О.В. Практика англосаксонської конструкції правоохоронних 

органів
Розглянуто деякі аспекти англосаксонської моделі створення регіональних 

підрозділів поліції, проводиться паралель діяльності поліцейських органів на 
місцях з моделлю побудови органів місцевого самоврядування, в англосаксон-
ській моделі державного управління. 

Ключові слова: поліція, регіональна поліція, місцеве самоврядування, де-
централізація, управління, англосаксонська модель.

Сапрун О.В. Практика англосаксонской конструкции правохранительных 
органов.

Рассмотрены некоторые аспекты международного опыта создания регио-
нальных подразделений полиции, проводится параллель деятельности полицей-
ских органов на местах с моделью построения органов местного самоуправле-
ния, в англосаксонской модели государственного управления.

Ключевые слова: полиция, региональная полиция, местное самоуправле-
ние, децентрализация, управление, англосаксонская модель.

Saprun O.V. The practice of Anglo-Saxon structures of law enforcement
Discovered some aspects of the international experience of creating regional 

police force, the parallel activities of the police in the field of model building of local 
authorities in the Anglo-Saxon model of governance.

Key words: police, regional police, local government, decentralization, 
governance, Anglo-Saxon model.

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО. 
ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА 

КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА. ПИТАННЯ 
ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО 

СУДОЧИНСТВА
Бойко Н.М.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ ВІД 
ДОГОВОРУ ПРОКАТУ

УДК 347. 735
Договір прокату за своєю юридичною природою є різнови-

дом договору майнового найму. Термін «прокат» застосовувався 
і в дореволюційному законодавстві, про те, там він використову-
вався лише як одна з назв договору майнового найму. За словами 
Д.І.Мейєра, договір майнового найму мав декілька назв, різниця 
у застосуванні яких полягала в тому, що кожна з цих назв, ви-
значаючи один і той самий договір майнового найму, надавала 
вказаному договору особливий відтінок, і, зокрема, словом «про-
кат» іменувався зазвичай найм меблів, одягу та іншого рухомого 
майна [2, с.290].

У ЦК УРСР 1963р. договору побутового прокату присвячу-
валися окремі статті (273-276). За договором побутового прока-
ту, відповідно до ст.273 ЦК УРСР державні, кооперативні та інші 
громадські організації надають громадянам у тимчасове користу-
вання за плату предмети домашнього вжитку, музичні інструмен-
ти, спортивний інвентар, легкові автомобілі та інше майно.

Враховуючи особливий характер договору прокату слід про-
аналізувати його ознаки та провести співвідношення з договором 
позички, з метою їх відмежування, та виокремлення самостійно-
го місця цих договорів в системі договірного права України. 

На сьогодні визначення договору прокату міститься у ч.1 
ст.787 ЦК України, відповідно до якої за договором прокату най-
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модавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передан-
ня речей у найм, передає або зобов’язується передати рухому річ 
наймачеві у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ч.1 ст.827 ЦК України, за договором позички 
одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язу-
ється передати другій стороні (користувачеві) річ для користуван-
ня протягом встановленого строку.

Отже, за юридичною природою договір прокату є оплатним 
договором. На відміну від договору позички, який є безоплатним 
договором, за прокат речей завжди встановлюється плата. Відпо-
відно до ст.789 ЦК плата за прокат речі здійснюється за тарифами 
наймодавця або за домовленістю сторін. Вона може здійснювати-
ся одноразово чи періодично, залежно від обставин, обумовлених 
у договорі.

При оформленні предметів прокату на термін до 30 діб най-
мач вносить оплату повністю за весь час користування предметом 
прокату відповідно до діючих тарифів. За прокат предметів, вида-
них на тривалий термін (понад місяць), оплата вноситься щомі-
сяця: за перший місяць – при видачі предмета прокату, а за кож-
ний наступний – не пізніше 7 днів після дня закінчення терміну 
платежу, зазначеного в договорі прокату. Оплата за користуван-
ня окремими предметами прокату (музичні інструменти, швейні 
машини та інше) здійснюється в пунктах прокату в спеціально 
виділених приміщеннях за годинним тарифом, відповідно до По-
рядку надання у тимчасове користування громадянам предметів 
культурно – побутового призначення та господарського вжитку, 
затвердженому наказом Українського союзу об’єднань, підпри-
ємств і організацій побутового обслуговування населення (Укрсо-
юзсервіс) від 16 грудня 1999р. (зі змінами від 23 лютого 2000р.).

При укладенні договору прокату наймодавець не вправі в од-
носторонньому порядку змінювати розміри плати для наймачів, 
крім випадків, що зазначені в законі, договорі або іншому норма-
тивному акті. Розрахунковими документами між наймодавцем і 
наймачем вважаються касовий чек електронного контрольно-ка-
сового апарата (товарний чек у разі виходу апарата з ладу або 

тимчасового відключення електроенергії) або квитанція за фор-
мою, затвердженою в установленому порядку для наймодавців, 
які згідно із законодавчими та іншими нормативними актами не 
застосовують ці касові апарати [7, с.496].

За прострочення платежу наймач оплачує вартість прокату 
згідно з тарифами, які діють на момент сплати платежу, а також 
пеню: для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяль-
ності в розмірі, встановленому договором прокату, але не більше 
подвійної облікової ставки Національного банку України, що дія-
ла у період, за який сплачується пеня, а для фізичних осіб – у роз-
мірі, встановленому договором прокату, але не більше облікової 
ставки Національного банку України.

У разі прострочення платежу внаслідок незалежних від най-
мача причин (форсмажорні обставини) оплата здійснюється за та-
рифами, що діяли під час прострочення платежу [3, с.583].

Кваліфікуючою ознакою договору позички є його безоплат-
ність (ч.1,ч.2 ст.827 ЦК) (про ознаку безоплатності ми зазначали 
у підрозділі 1.2 розділу 1).

Як договір позички, так і договір прокату є двосторонніми 
договорами (правами та обов’язками наділяються дві сторони до-
говору).

Договір прокату може бути реальним або ж консенсуальним, 
залежно від того, як сторони визначили порядок його укладення, 
тоді як, договір позички є реальним договором.

Крім того, ч.2 ст.787 ЦК визначає договір прокату як договір 
приєднання (ст.634 ЦК), тобто наймодавець самостійно визначає 
всі умови прокату (строк, ціну, умови користування річчю тощо), 
а наймач укладає договір, тільки повністю приєднавшись до за-
пропонованих умов. Разом із тим типові умови договору прокату, 
що встановлені наймодавцем, не можуть порушувати прав най-
мачів, установлених законом (наприклад, не можна заборонити 
наймачеві відмовитися від договору прокату та повернути річ 
наймодавцеві в будь – який час) [3, с.583]. Якщо ж умови, що по-
гіршують становище наймача будуть включені до договору про-
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кату, то такий договір визнаватиметься нікчемним з моменту його 
вчинення (ст.215 ЦК).

Договір прокату є публічним договором, як зазначає ч.3 ст.787 
ЦК. Згідно із ст.633 ЦК публічним договором в даному випадку 
визнається той, що укладається суб’єктом підприємницької ді-
яльності, тобто комерційною організацією або фізичною особою, 
що спеціалізуються на наданні послуг широкому колу спожива-
чів. Умови публічного договору встановлюються однаковими для 
усіх споживачів, крім тих, кому за законом надані певні пільги. 
При цьому підприємець не має права відмовитися від укладення 
такого договору, маючи можливість надати споживачеві відповід-
ні послуги. Це стосується і визначення розмірів плати за користу-
вання предметом прокату, а також інших умов [8, с.560].

У разі необґрунтованої відмови суб’єкта підприємницької 
діяльності від укладення договору прокату споживач (наймач) 
вправі звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, 
завданих споживачеві (наймачу) такою відмовою. 

На відміну від договору прокату, договір позички, в жодному 
випадку, не є договором приєднання чи публічним договором.

За договорами прокату та позички наймач, користувач от-
римує певне майно (річ) лише в тимчасове користування, тобто 
після закінчення строку дії договору вони зобов’язані повернути 
майно (річ) наймодавцю, у справному стані з урахуванням нор-
мального зносу або у стані, який був обумовлений в договорі про-
кату (ст.785 ЦК), позичкодавцю – в такому самому стані, в якому 
вона була на момент її передання (абз.3 ч.2 ст.833 ЦК). 

Істотними умовами договору прокату є предмет договору, 
плата за користування річчю, строк на який договір прокату укла-
дається.

Серед істотних умов договору позички визначають пред-
мет договору позички, ознаку безоплатності та форму договору. 
Строк на який договір позички укладається не відносять до істот-
них умов договору, проте його закріплення має важливе значення 
для укладення цього договору.

Предметом зазначених договорів виступають індивідуально 
– визначені, незамінні, неспоживні речі, про те, Цивільний ко-
декс України закріплює імперативну норму – предметом догово-
ру прокату є рухома річ, яка використовується для задоволення 
побутових невиробничих потреб (ч.1 ст.788 ЦК). За договором 
позички позичкодавець вправі передати рухому річ, а з приводу 
нерухомих речей, то вони теж можуть бути предметом договору 
позички за виключенням тих, для яких передбачено спеціальне 
правове регулювання. 

Майнові права та обов’язки не є предметом договорів позич-
ки та прокату (ст.190, ч.1 ст.827, ч.1 ст.788 ЦК). Кваліфікуючою 
ознакою прокату є мета використання речі. За загальним прави-
лом, така річ має використовуватися для задоволення побутових, 
невиробничих потреб (власного використання) [10, с.576].

Під час укладення договору прокату наймодавець зобов’я-
заний надати наймачеві усю необхідну і достовірну інформацію 
щодо предмета прокату, а також нормативні документи, якщо 
вони передбачені виробником, які містять правила і умови ефек-
тивного використання цього предмета. Наймодавець повинен 
передати наймачу на прокат якісні предмети культурно – побу-
тового призначення та господарського вжитку, які безпечні для 
його життя, здоров’я, майна та навколишнього середовища, а та-
кож придатні для експлуатації. Перевірка справності предметів, 
що видаються, здійснюється у присутності наймача. При цьому 
наймодавець ознайомлює наймача з Порядком надання у тимча-
сове користування громадянам предметів культурно – побутового 
призначення та господарського вжитку, правилами експлуатації 
предмета договору прокату, робить застереження про можливе 
відшкодування збитків за псування, втрату предметів або повер-
нення їх з порушенням визначеного строку і не в комплекті.

Радіоелектронна апаратура, побутова техніка, що видаються 
на прокат, повинні мати на відповідних вузлах, деталях, агрега-
тах пломби, за цілісність яких при поверненні відповідає наймач. 
Магнітофони, програвачі та інша апаратура, яка працює на сухих 
елементах живлення (батарейках), видаються на прокат повністю 
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укомплектованими новими елементами живлення, що забезпечу-
ють їх нормальну роботу. Користування такими предметами, як 
зазначено у Порядку, вимагає від наймача заміни елементів жив-
лення за свій рахунок.

Для отримання на прокат автомобіля, мотоцикла тощо 
обов’язково подається документ, що засвідчує право керування 
цими засобами. Передання предметів прокату на пляжах, катках, 
лижних базах на зонах відпочинку може здійснюватися під гро-
шову заставу, розмір якої визначає наймодавець. Вона має бути 
не вище вартості предмета прокату (при укладенні договору по-
зички не йде мова про заставу чи інші способи забезпечення ви-
конання зобов’язань). 

Частиною 2 ст.788 ЦК закріплено право сторін договору 
прокату передбачити можливість використання предмета прока-
ту для виробничих потреб, але це допускається лише тоді, коли 
така можливість прямо передбачена договором прокату. Це сто-
сується, наприклад, випадків користування приладами і деякими 
видами устаткування науково – дослідними установами, підпри-
ємствами, організаціями які не мають відповідних коштів, щоб 
придбати необхідні предмети господарського вжитку у власність 
через їх високу ціну [9, с.1176]. Договір прокату завжди уклада-
ється на визначений строк, тоді як, договір позички може бути 
строковим або безстроковим. Якщо сторони не встановили стро-
ку користування річчю, за договором позички, він визначається 
відповідно до мети користування нею (ст.831 ЦК).

Сторонами договору прокату є наймодавець та наймач, - по-
зички – позичкодавець та користувач. Так, наймодавцями у відно-
синах прокату можуть виступати як фізичні так і юридичні особи, 
але лише ті, які здійснюють систематичну підприємницьку діяль-
ність з передачі речей у найм. Тобто діяльність з надання речей 
у прокат має бути основною систематичною діяльністю такого 
підприємця та передбачатися в довідці з Єдиного державного ре-
єстру підприємств та організацій України (довідці статистики). 
Разовий договір про передачу в найм рухомої речі кваліфікувати-
ся як прокат не буде [7, с.496]. 

Закон не ставить вимоги до позичкодавця, що це має бути 
особа, яка займається підприємницькою діяльністю. Позичкодав-
цем може бути фізична або юридична особа (ч.1 ст.829 ЦК).

Коло наймачів Цивільним кодексом не обмежується, але, як 
правило, наймачами у договорах прокату виступають фізичні 
особи, які досягли 18 – річного віку (повноліття). Передача речей 
у прокат не належить до ліцензованих видів діяльності. Однак, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 трав-
ня 2006 року №659, прокат аудіо та відеокасет і CD – дисків, про-
кат транспортних засобів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, лег-
кових і вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших 
пристроїв і прокат весільного вбрання та одягу для урочистих 
подій належать до побутових послуг і підлягають патентуванню.

Якщо у відносини прокату вступають фізичні особи - най-
мачі, такі відносини підлягають регулюванню Законом України 
«Про захист прав споживачів», а також на них поширюється дія 
Правил побутового обслуговування населення, затверджених по-
становою КМ України від 16 травня 1994 року №313 з змінами та 
доповненнями. Зокрема, передбачено, що громадянам предмети 
прокату видаються за наявності паспорта громадянина України 
або документа, що його замінює, або під заставу майна. Надання 
у тимчасове користування громадянам предметів прокату оформ-
ляється договором. Користувачем, за договором позички, може 
бути фізична або юридична особа в межах своєї правосуб’єктно-
сті.

Особливістю договору прокату є специфічні права та обов’яз-
ки, які мають сторони (ст.791 ЦК), за якими такий договір, теж, 
відмежовується від позички. Так, наймач за договором прокату не 
має права на укладення договору піднайму (ч.1 ст.791 ЦК). Тоб-
то річ, взята на прокат, має використовуватися виключно самим 
наймачем для задоволення його особистих побутових потреб. Пе-
редавати її в тимчасове оплатне користування третім особам не 
дозволяється. Разом з тим ЦК не забороняє передачу предмета 
прокату у тимчасове безоплатне користування (позичку) іншим 
особам, наприклад, членам сім’ї наймача або його друзям. У тако-
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му разі відповідальним перед наймодавцем за стан речі залиша-
ється наймач. Передання речі за договором позички у субпозичку 
є можливим, але якщо такі дії зроблені з дозволу позичкодавця і 
не суперечать меті укладення основного договору позички.

Наймач за договором прокату не має переважного права на 
купівлю речі в разі її продажу наймодавцем (ч.2 ст.791 ЦК), так 
як і за договором позички, користувач не має переважного пра-
ва перед іншими особами на купівлю речі, переданої йому у ко-
ристування (ч.2 ст.832 ЦК). Тобто у наймодавця чи позичкодавця 
відсутній обов’язок насамперед запропонувати річ наймачеві, ко-
ристувачеві в разі виникнення бажання її продати. Разом з тим, 
якщо наймач, користувач дізнаються про намір наймодавця, по-
зичкодавця продати предмет прокату чи позички, вони можуть 
на загальних умовах з дотриманням принципу свободи договору 
стати покупцями цієї речі. Крім того, стосовно договору прокату, 
то у п.4.3 Порядку надання у тимчасове користування громадя-
нам предметів культурно – побутового призначення та господар-
ського вжитку встановлюється, що наймодавець вправі за заявою 
наймача передати йому у власність предмет прокату, який був у 
цього наймача в експлуатації протягом усього періоду експлуата-
ції, передбаченого нормативно – технічною документацією, а в 
разі відсутності такого строку – згідно з чинним законодавством.

Оскільки наймодавець є професійним діячем на ринку прока-
ту [1, с.840], ЦК саме на нього покладає обов’язок здійснювати як 
капітальний, так і поточний ремонт предмета прокату. Він звіль-
няється від цього обов’язку, тільки якщо доведе, що пошкоджен-
ня речі сталося з вини наймача (наприклад, у разі недотримання 
останнім правил техніки безпеки або інструкції з експлуатації). 
Тягар доведення вини наймача у погіршенні стану предмета про-
кату покладається на наймодавця. У разі доведення вини наймача 
у погіршенні речі, він нестиме відповідальність за загальним пра-
вилом ст.799 ЦК.

Порядок надання у тимчасове користування громадянам 
предметів культурно – побутового призначення та господарсько-
го вжитку конкретизує обов’язок наймодавця самостійно здійс-

нювати ремонт переданої у прокат речі. Так, у разі виходу з ладу 
предмета прокату наймодавець протягом трьох робочих днів з 
дня отримання заяви від наймача зобов’язаний усунути недоліки 
на місці, а в разі потреби виконання робіт в умовах стаціонар-
ної майстерні строк ремонту продовжується до десяти днів. За 
згодою наймача наймодавець може замінити несправний предмет 
іншим аналогічним предметом без додаткової оплати наймачем 
витрат, пов’язаних з такою заміною. За час перебування предмета 
прокату в ремонті оплата за прокат не проводиться за винятком 
випадків, коли наймачу предмет прокату було замінено на рівно-
цінний (п.4.4 Порядку надання у тимчасове користування грома-
дянам предметів культурно – побутового призначення та госпо-
дарського вжитку). Поточний ремонт речі, переданої у позичку, 
провадиться користувачем за його рахунок, якщо інше не вста-
новлено договором або законом. 

Позичкодавець зобов’язаний здійснювати капітальний ре-
монт речі, якщо інше не встановлено законом або договором 
(ст.776 ЦК України). Капітальний ремонт проводиться у строк, 
встановлений договором. Якщо строк не встановлений догово-
ром або ремонт викликаний невідкладною потребою, капіталь-
ний ремонт має бути проведений у розумний строк.

Якщо позичкодавець не провів капітального ремонту речі, що 
перешкоджає її використанню відповідно до призначення та умов 
договору, користувач має право на свій вибір або відремонтува-
ти річ та вимагати відшкодування вартості ремонту, або вимагати 
розірвання договору та відшкодування збитків.

Наймач за договором прокату має право відмовитися від до-
говору та повернути річ наймодавцеві в будь – який час (ч.1 ст.790 
ЦК). При цьому плата за прокат речі, що сплачена наймачем за 
весь строк договору, зменшується відповідно до тривалості фак-
тичного користування річчю. При достроковому поверненні 
наймачем узятого на прокат майна наймодавець зобов’язаний 
повернути йому відповідну частину отриманої орендної плати, 
вирахувавши її від дня наступного за днем фактичного повернен-
ня майна. Припиняючи договір прокату, наймач повинен поверну-
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ти взяту на прокат річ у справному стані з урахуванням нормаль-
ного зносу. Справність предмета прокату, його зовнішній вигляд, 
наявність пломб перевіряються у пункті прокату (підприємстві, 
організації), а в разі доставки предмета прокату транспортними 
засобами наймодавця – працівником пункту прокату вдома у най-
мача в його присутності [9, с.1176].

Інші права та обов’язки сторін, передбачених загальними по-
ложеннями про договір найму, зберігаються для договору прокату 
в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.834 ЦК користувач має право повернути 
річ, передану йому у користування, в будь – який час до спливу 
строку договору. Якщо річ потребує особливого догляду або збе-
рігання, користувач зобов’язаний повідомити позичкодавця про 
відмову від договору позички не пізніше як за сім днів до повер-
нення речі. 

До договору позички, також, застосовуються положення гла-
ви 58 ЦК України (загальні положення про найм).
1. Генкин Д. М. Учебник гражданского права [Текст] / Д. М. Генкин. – 

М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1994. – 840 с.
2. Мейер Д. И. Русское гражданское право [Текст] / Д. И. Мейер. - М.: 

Cтатут, 1997. – 290 с. 
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Наказ Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій по-
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ни. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1027.23.0.
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Бойко Н. М. Відокремлення договору позички від договору прокату
Стаття присвячена дослідженню юридичної природи договорів позички та 

прокату, визначення особливостей порядку їх укладення, зміни, розірвання та 
припинення, правових наслідків, що настають у випадку порушення умов даних 
договорів, виокремлюються властивості характерні сторонам договору позички 
та договору прокату. Шляхом аналізу ознак притаманних зазначеним договорам, 
у даній статті, проводиться розмежування договорів позички та прокату з метою 
визначення їх самостійного місця в системі договірного права України.

Ключові слова: договір позички, договір прокату, зміст договору. 
Бойко Н. М. Отделение договора ссуды от договора проката
Статья посвящена исследованию юридической природы договоров ссуды 

и проката, определение особенностей порядка их заключения, изменения, рас-
торжения и прекращения, правовых последствий, которые наступают в случае 
нарушения условий данных договоров, выделяются свойства характерны сто-
ронам договора ссуды и договора проката. Путем анализа признаков присущих 
указанным договорам, в данной статье, проводится разграничение договоров 
ссуды и проката с целью определения их самостоятельного места в системе до-
говорного права Украины.

Ключевые слова: договор ссуды, договор проката, содержание договора. 
Boiko N.M. Separation сontract loans of the contract hire.
To research the legal nature of contracts and loans are rolled, determining the 

characteristics of the order of their making, change, cancellation and termination of 
legal consequences that occur in the event of breach of contract data, singles out 
characteristic properties parties contract loans and contract hire. By analyzing the 
features inherent in the agreements referred to in this article, a distinction loans and 
rental agreements to determine their independent place in the system of contract law 
in Ukraine.

Key words: сontract loans, contract hire, maintenance contract.
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Гейнц Р.М.

ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ 
У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ
УДК 347.1
Постановка проблеми. Ринкові реформи житлово-кому-

нального господарства, які тривають уже друге десятиліття, торк-
нулися багатьох аспектів функціонування цієї галузі, однак не 
стали фактором зростання якості житлово-комунального обслу-
говування населення та поліпшення умов його проживання.

Визначаючи чинники, які негативно позначаються на діяль-
ності підприємств галузі, дослідники наголошують на тому, що 
однією із головних причин кризового стану житлово-комунально-
го господарства України є відсутність дієвої нормативно-правової 
бази [2, с. 161]. Сучасний стан правового регулювання надання 
послуг у сфері житлово-комунального обслуговування, попри 
суттєве розширення нормативно-правової бази, залишає низку 
невирішених проблем до яких слід віднести окреслення видів 
таких послуг, їх класифікацію та термінологічну невизначеність. 
Прикладом можуть слугувати «комунальні послуги» та «жит-
лово-комунальні послуги», які в багатьох нормативно-правових 
актах вживаються як тотожні. Як наслідок, відсутність єдиного 
підходу до визначення договірної конструкції, якою опосередко-
вується їх надання.

Враховуючи те, що «закони й інші нормативно-правові акти 
існують для ефективного, надійного і безколізійного регулюван-
ня суспільних відносин у різних сферах» [7, с. 99] питання, які 
піднімаються в цій статті є актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну осно-
ву даного дослідження складають наукові доробки О. С. Іоффе, 
І.М. Кучеренко, В. В. Рєзнікової, Н. І. Олійник, Д. І. Степанова та 
інших.

Окремі правові аспекти класифікації послуг у сфері житло-
во-комунального обслуговування висвітлювалися в Україні в дис-

ертаційних роботах Т. Д. Суярко «Договір управління житлом: 
цивільно-правовий аспект» (2007), С. С. Мирзи «Договір про на-
дання послуг з управління багатоквартирним будинком» (2011) 
та М. О. Герасимчука «Договори надання послуг, пов’язаних з ко-
ристуванням житлом» (2012). Відзначаючи наукові пошуки вказа-
них та інших науковців, слід зазначити, що сучасна цивілістична 
доктрина не містить єдиного підходу до видів та класифікації по-
слуг у сфері житлово-комунального обслуговування.

Наведеним обумовлена мета даної статті, яка полягає в роз-
критті доктринальних підходів до законодавчої класифікації жит-
лово-комунальних послуг.

Виклад основного матеріалу. Правове регулювання послуг, 
які надаються у сфері житлово-комунального господарства, ре-
гулюється значною кількістю нормативно-правових актів різної 
юридичної сили. До таких нормативно-правових актів слід відне-
сти Цивільний кодекс України [15], закони України «Про житло-
во-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. (далі – Закон про ЖКП) 
[10], Житловий кодекс УРСР від 30.06.1983 р. № 5464-Х [6], «Про 
реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за 
житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» від 
20.02.2003 р. № 554-IV [11], постанову Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типо-
вого договору про надання послуг з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій» від 20 травня 2009р. № 529 [9] та 
інші. Таким, що відповідає вимогам сьогодення була б наявність 
у цьому переліку Житлового кодексу України. Однак, прийняття 
зазначеного кодексу триває: на сьогодні проект підготовлений до 
другого читання.

У кожному із перелічених нормативно-правових атів йдеться 
про послуги, які надаються у сфері житлово-комунального об-
слуговування. Окремі з них («комунальні послуги», «житлово-ко-
мунальні послуги» та інші) отримали нормативне визначення в 
Законі про ЖКП. У цьому ж Законі дається класифікація житло-
во-комунальних послуг. Згідно зі ст. 13 Закону про ЖКП «залеж-
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но від функціонального призначення житлово-комунальні послу-
ги поділяються на:

1) комунальні послуги (централізоване постачання холод-
ної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, 
централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів 
тощо); 

2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та 
прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, об-
слуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, 
освітлення місць загального користування, поточний ремонт, ви-
везення побутових відходів тощо); 

3) послуги з управління будинком, спорудою або групою бу-
динків (балансоутримання, укладання договорів на виконання 
послуг, контроль виконання умов договору тощо); 

4) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна 
та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, 
відновлення несучої спроможності несучих елементів конструк-
цій тощо)».

Для повноти класифікації, мають виконуватися такі умови: 
всі житлово-комунальні послуги, незалежно від їх приналежності 
до конкретної групи, повинні володіти ознаками, які притаманні 
житлово-комунальній послузі і, разом з цим, повинні мати інші 
ознаки, які дозволяють об’єднати їх у відповідні групи. При цьо-
му, кожна з послуг, що входить до окремої групи, повинна воло-
діти родовими ознаками своєї групи і не володіти родовими озна-
ками інших груп.

Аналіз сучасних доктринальних підходів до визначення 
поняття «комунальні послуги» свідчить, що віднесення енер-
го- (електро-, газо-, тепло-) постачання до послуг є юридично 
некоректним. Енергопостачання – це діяльність, що пов’язана 
з реалізацією різних форм енергії. За своєю юридичною приро-
дою вона не є послугою, адже у протилежному випадку купівлю 
будь-якого товару слід розглядати як послугу з його передачі [3, 
с. 7]. Зазначені відносини опосередковуються договором поста-

чання енергетичними чи іншими ресурсами через приєднану ме-
режу, який є різновидом договору купівлі-продажу (ст. 714 ЦК 
України). Достатніх правових підстав відносити водопостачання, 
електропостачання тощо до послуг взагалі і до комунальних, зо-
крема, немає.

Наступне, що привертає увагу, – це віднесення законодавцем 
послуги «вивезення побутових відходів» одночасно і до кому-
нальних послуг, і до послуг з утримання будинків та прибудинко-
вих територій. Можна припустити, що законодавець комунальні 
послуги і послуги з утримання будинків та прибудинкових те-
риторій ототожнює. Однак, якщо йдеться про класифікацію, то 
«класифікація будь-яких понять – це поділ їх на групи. .... Зміст 
класифікації в тому, що відповідне поняття відносять до певної 
групи. При цьому враховується те, що воно володіє родовими оз-
наками цієї групи і одночасно те, що в ньому відсутні родові оз-
наки, притаманні іншим групам» [1, с. 308].

Ремонт приміщень, споруд, що віднесені законодавцем до 
«послуг» є роботою, а не послугою і, відповідно, опосередкову-
ються правовою формою договору підряду. Якщо ж роботи вико-
нуються в межах договірного зобов’язання з надання послуг, то 
такий договір набуває характеру змішаного.

Додаткового нормативного визначення потребують такі по-
слуги як «укладання договорів на виконання послуг» та «кон-
троль виконання умов договору».

Враховуючи зазначене вище, можна дійти висновку що зако-
нодавча класифікація житлово-комунальних послуг є суперечли-
вою. Беззаперечним є те, що ці послуги надаються у сфері жит-
лово-комунального обслуговування та створюють належні умови 
для життя та діяльності людини.

На недосконалість законодавчої класифікації житлово-кому-
нальних послуг за їх функціональним призначенням звертають 
увагу й інші науковці. Так, А. В. Рабинович наголошує, що «пев-
ним юридико-технічним недоліком наведеної класифікації можна 
вважати те, що на відміну від першого виду житлово-комуналь-
них послуг, їх інші види не позначені самостійними термінами». 
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Для усунення цього недоліку науковець пропонує такі терміни: 1) 
послуги по утриманню будинків, споруд і прибудинкових тери-
торій (житлово-утримувальні послуги); 2) послуги з управління 
будинком, спорудою (житлово-управлінські послуги); 3) послуги 
з ремонту будинків, споруд, приміщень (житлово-ремонтні по-
слуги).

З огляду на викладені міркування, – зауважує А. В. Рабино-
вич, – назва першої групи житлово-комунальних послуг («ко-
мунальні послуги») звучала б точніше, якби був використаний 
термін «власне комунальні послуги» (тобто комунальні послуги 
у вузькому прямому розумінні). Інакше виникає враження, що 
інші три різновиди послуг, родовим поняттям щодо яких є житло-
во-комунальні послуги, взагалі не належать до цього роду явищ, 
а є послугами суто житловими (але не комунальними). При цьому 
відмічається, що в зазначеному Законі поняття і характеристика 
суто житлових послуг відсутні [12, с. 104–105].

Не погоджується з класифікацією житлово-комунальних по-
слуг за функціональним призначенням, яка закріплена в Законі 
про ЖКП і Т. Д. Суярко [14, c. 40–42]. Науковець вважає, що до-
цільно використовувати термін «послуги у житловій сфері», а 
не «житлово-комунальні послуги» і пропонує власну класифіка-
цію послуг у житловій сфері за функціональним призначенням: 
1) послуги, пов’язані з утриманням житла як нерухомого майна 
(поточний та капітальний ремонти, заміна, підсилення елемен-
тів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої 
спроможності елементів конструкцій тощо); 2) послуги, пов’яза-
ні із забезпеченням осіб, що користуються житлом, відповідним 
рівнем сервісу (послуги водопостачання та водовідведення, газо-, 
електропостачання, опалення, прибирання, освітлення, кабельне 
телебачення, озеленення, охорона, телефонний зв’язок тощо) [14, 
c. 41–42]. Уразливість запропонованої класифікації у тому, що 
до послуг відносяться види діяльності, які, за своєю правовою 
природою, послугами не є, наприклад, поточний чи капітальний 
ремонт, водопостачання тощо.

Для вдосконалення законодавчої класифікації житлово-кому-
нальних послуг за функціональним призначенням С. С. Мирза 
пропонує поділити житлово-комунальні послуги на такі групи: 
1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної та 
гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, цен-
тралізоване опалення); 2) послуги у сфері житлово-комунального 
обслуговування (послуги з утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій, послуги з управління будинком, спорудою 
або групою будинків) [8, с. 4].

Відмінність між першою і другою групами житлово-кому-
нальних послуг С. С. Мирза вбачає у типі договору, яким опосе-
редковується їх надання, зазначаючи, що «надання т. зв. «кому-
нальних послуг» опосередковується шляхом укладення договору 
постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєдна-
ну мережу» [8, с. 7].

Слід погодитися з твердженням, що «електроенергія, газ, 
вода і тепло мають ознаки товару» і, відповідно, опосередкову-
ються названим видом договору. Проте, позначення даних видів 
діяльності в правовому розумінні поняттям «комунальні послу-
ги» не є правильним підходом, адже послуга як об’єкт цивіль-
них прав опосередковується договором про надання послуг. Крім 
того, неприйнятним є співвідношення понять «житлово-кому-
нальні послуги» і «житлово-комунальне обслуговування» при 
якому останнє розглядається як видове, оскільки сфера обслуго-
вування є ширшою ніж сфера послуг.

Власну класифікацію досліджуваних послуг пропонує М. О. 
Герасимчук, який поділяє всі житлово-комунальні послуги на дві 
групи: комунальні послуги та житлові послуги. Зміст поняття «ко-
мунальні послуги» науковець розглядає так, як він закріплений в 
Законі про ЖКП, тобто комунальні послуги – результат господар-
ської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної 
чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, 
водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а та-
кож вивезенням побутових відходів у порядку, встановленому 
законодавством. До групи «комунальні послуги» відносяться всі 



ЗБ
ІР

Н
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТА

Т
Е

Й
Гейнц Р.М. До питання класифікації послуг у сфері житлово-комунального обслуговування

144 145

ЗБІРН
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТАТ

Е
Й

послуги, що надаються мешканцям житла, пов’язані із забезпе-
ченням комфортних умов мешкання фізичних осіб в житлових 
приміщеннях, але надаються зовні, за допомогою постачання ре-
сурсу, чи, навпаки, вивезення вже використаного ресурсу (водо-
відведення).

Друга група – житлові послуги, це всі інші, крім комунальних 
послуг, що названі у ст. 12 Закону України «Про житлово-кому-
нальні послуги». Ці послуги не пов’язані із постачанням певно-
го ресурсу, а безпосередньо пов’язані з утриманням будинків та 
прибудинкових територій у належному стані, в тому числі й їх 
ремонтом [4, с. 7-8].

Наведене свідчить, що сьогодні в правовій науці немає єд-
ності у термінологічному визначенні та видах послуг, що на-
даються у сфері житлово-комунального обслуговування і, як 
наслідок, правове регулювання договірних відносин не можна 
визнати досконалим. Беззаперечним є те, що діяльність підпри-
ємств житлово-комунального господарства спрямована на за-
безпечення благоустрою територій, належних умов проживання 
та життєдіяльності населення. Послуги, які надаються у сфері 
житлово-комунального обслуговування забезпечують комфортні 
умови проживання, праці, відпочинку, буття людини, зокрема, в 
багатоквартирному будинку. Їх «прикметною рисою є те, що це 
послуги «колективного» споживання» [13, с. 8]. Приміщення, що 
входять до складу багатоквартирного будинку, можна розділити 
на три категорії. Це житлові приміщення (квартири), допоміжні 
приміщення, які покликані обслуговувати ці квартири або без 
яких неможливо квартири використовувати (коридори, сходові 
площадки тощо) та нежитлові приміщення, які розміщені в бу-
динку, але їх призначення може бути різним [5, с. 63]. Врахову-
ючи ознаки комунальної послуги як правової категорії, зокрема, 
їх призначення для задоволення спільних потреб власників жи-
лих і нежилих приміщень, слід зазначити, що діяльність послу-
гонадавача спрямовується не на весь багатоквартирний будинок, 
а лише на допоміжні приміщення багатоквартирного будинку. 
Така діяльність забезпечує належний стан майна, що перебуває 

у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку. 
Утримання приміщень, що належать власникам на праві приват-
ної власності (квартири, офіси) виходить за межі правовідносин 
з надання комунальних послуг. Щодо діяльності з надання «жит-
лово-комунальних послуг», то вона повинна охоплювати житлові 
приміщення. Власне кажучи, житлові приміщення, які є у спіль-
ному використанні.

Висновки. Нормативно-закріплена класифікація житлово-ко-
мунальних послуг за їх функціональним призначенням потребує 
вдосконалення, якому повинно передувати визначення видів по-
слуг, які надаються у сфері житлово-комунального обслуговуван-
ня.

Поняття «комунальні послуги» за своїм змістовим наванта-
женням є вужчим, ніж поняття «житлово-комунальне обслугову-
вання», позаяк останнім охоплюються різноманітні економічні 
відносини, що складаються у сфері житлово-комунального госпо-
дарства, а не лише ті, які пов’язані з наданням послуг.

В юридичній термінології доцільніше застосовувати терміни 
«житлові послуги», які забезпечують належні умови проживання 
в житлових приміщеннях, та «комунальні послуги», які створю-
ють належні умови життєдіяльності в загальних приміщеннях 
багатоквартирного будинку, забезпечують благоустрій прибудин-
кової території тощо.
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Гейнц Р. М. До питання класифікації послуг у сфері житлово-кому-

нального обслуговування
В статті аналізується класифікація житлово-комунальних послуг, яка закрі-

плена в Законі України «Про житлово-комунальні послуги». Висвітлено доктри-
нальні підходи до даної класифікації.

Ключові слова: житлово-комунальні послуги, комунальні послуги, житло-
ві послуги, класифікація.

Гейнц Р. М. К вопросу классификации услуг в сфере жилищно-комму-
нального обслуживания

В статье анализируется классификация жилищно-коммунальных услуг, 
которая закреплена в Законе Украины «О жилищно-коммунальных услугах». 
Освещены доктринальные подходы к данной классификации.

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, коммунальные услуги, 
жилищные услуги, классификация

Geynts R. M. The towards a classification the services in the housing and 
communal services

The article analyzes the classification of housing and communal services, which 
is fixed in the Law of Ukraine «About Housing and Communal Services». Examines 
the doctrinal approaches of this classification.

Key words: housing and communal service, communal service, housing service, 
classification

Гичка К.І.

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЮРИДИЧНИХ 
ФАКТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ 
В ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

УДК 347.91/.95
Відповідно до ст. 3 ЦПК України кожна особа має право у 

встановленому порядку звернутися до суду за захистом своїх по-
рушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. 
Реалізація особою конституційного права на захист є можливою у 
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випадку наявності у неї повної процесуальної правосуб’єктності 
та цивільно-процесуального інтересу. Цивільно-процесуальний 
інтерес проявляється перш за все у прагненні особи захистити 
свої права, які, на її думку, є порушеними, невизнаними чи ос-
порюваними. Саме наявність процесуального інтересу, як ствер-
джує В.І. Тертишніков, і є приводом до реалізації права на захист 
у судовому порядку[10]. Проте, слід зазначити, що не всі гаран-
товані законодавством права обов’язково повинні бути порушені 
для того, щоб особа могла звернутися до суду. Право фактично 
може і не порушуватися, проте не може бути реалізованим через 
те, що інші особи не визнають суб’єктивного права особи, або ж 
наявність такого права не може бути нічим підтверджена, хоча 
сам факт володіння особи конкретним правом не оспорюється. 
Саме для можливості реалізації невизнаного права у цивільному 
судочинстві існує особливий вид провадження – окреме прова-
дження, за допомогою якого особа може встановити факти, що 
мають юридичне значення та є підставою для реалізації конкрет-
них прав, які можуть бути підтверджені лише рішенням суду.

Порядок встановлення фактів, що мають юридичне значен-
ня у цивільному судочинстві, передбачений Главою 6 Розділу IV 
ЦПК України. Зокрема, ст. 256 ЦПК України встановлює перелік 
фактів, які можуть бути встановлені в порядку окремого прова-
дження. Проте, законодавець не дає загального поняття факту, 
що має юридичне значення та може бути встановлений у поряд-
ку цивільного судочинства. Окрім того, ст. 256 ЦПК України пе-
редбачає невичерпний перелік фактів, що в свою чергу зумовлює 
неоднозначність застосування судами норм процесуального зако-
нодавства. Чітке окреслення поняття юридичного факту, що може 
бути встановлений в порядку окремого провадження, дозволить 
виокремити критерії, за допомогою яких суд зможе вирішити пи-
тання стосовно можливості встановлення тих чи інших життєвих 
обставин, що мають юридичне значення для особи, але не перед-
бачені в переліку ст. 256 ЦПК України. Саме необхідність визна-
чення поняття юридичного факту, що може бути встановлений у 

порядку окремого провадження, зумовлює актуальність даного 
наукового дослідження. 

Серед вчених, які досліджували природу окремого прова-
дження та порядок встановлення фактів, що мають юридичне зна-
чення, слід відзначити наступних: С.С. Алексєєв, Ю.В.Білоусов, 
В.Г. Бобко, С.В. Васильєв, В.В. Гордєєв, О.В. Дзера, П.Ф.Єлісей-
кін, П.П. Заворотько, В.Б. Ісаков, Г.В. Кикоть, О.А. Красавчиков, 
Н.С. Кузнєцова, О.С. Погребняк, М.А. Рожкова, Ю.В.Самбор-
ська, Н.О. Саніахметова, М.К. Треушніков,В.П. Фенич, Є.І. Фур-
са, С.Я.урса, Є.О. Харитонов, Д.М. Чечот, Г.В. Чурпіта, М.Й.Ште-
фан, С.В. Щербак, М.М. Ясинок та інші.

Мета дослідження полягає в розкритті поняття «юридичного 
факту», який може бути встановлений в порядку цивільного су-
дочинства.

Актуальність та мета дослідження зумовили виникнення на-
ступних завдань наукового пошуку:

- дослідити доктринальні підходи до визначення юридич-
них фактів, які можуть бути встановлені в порядку окремого про-
вадження; 

-  на основі проаналізованих підходів сформулювати автор-
ське визначення «юридичного факту» та виокремити його харак-
терні ознаки; 

- визначити відмінність юридичного факту від суміжних 
понять, зокрема від фактичних життєвих обставин та фактичних 
даних у цивільній справі.

Виклад основного матеріалу. Для розкриття поняття факту, 
що має юридичне значення, перш за все слід охарактеризувати 
доктринальні підходи до розуміння юридичного факту як право-
вої категорії.

Так, О.А. Красавчиков зазначає, що при розкритті поняття 
юридичного факту, слід перш за все визначити поняття факту вза-
галі. Вчений зазначає, що фактом є явище матеріального світу, 
явище реальної дійсності, яке існує поза межами волі особи. Од-
нією із особливостей саме юридичних фактів, на думку вченого, 
є те, що юридичний факт може залежати від волі особи (юридич-
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ні дії) та існувати об’єктивно поза межами волевиявлення особи 
(юридичні події). [8, С. 11]

Як зазначає О.С. Іоффе, першим поняття юридичного факту 
розкрив Фрідріх Карл фон Савіньї, який під юридичними факта-
ми розумів події, якими підтверджуються початок та кінець пра-
вовідносин. [3]

В.Б. Ісаков зазначає, що під юридичними фактами в науці і на 
практиці розуміються конкретні соціальні (суспільні) обставини 
(дії та події), які спрямовані на виникнення, зміну чи припинення 
правових відносин. Поняття юридичного факту, на думку науков-
ця, об’єднує в собі два протилежних, але нерозривно пов’язаних 
аспекти: юридичний факт – це явище дійсності – дія або подія 
(матеріальний аспект), яке у відповідності до чинного законодав-
ства спрямоване на виникнення, зміну чи припинення конкрет-
них правових наслідків. [4, С. 3]

У «Лекціях із загальної теорії права» Н.М. Коркунов наво-
дить наступне визначення юридичного факту: «Це сукупність та-
ких змін, які, взяті разом, мають юридичне значення. Юридичне 
значення факту обумовлюється винятково тим, що воно викли-
кає застосування юридичної норми. Тому можна сказати напев-
но, що окремим юридичним фактом називається сукупність та-
ких змін, які, взяті разом, обумовлюють застосування закону»[5]. 
Із визначення Н.М. Коркунова випливає, що юридичний факт 
складається із певних окремих обставин, які в сукупності зумов-
люють виникнення, зміну чи припинення юридичних права та 
обов’язків. Проте, на нашу думку, із позицією вченого не можна 
погодитись. Юридичним фактом є конкретна життєва обставина 
(а не сукупність обставин), яка вносить зміни в правовідносини, 
зокрема зумовлює виникнення, зміну чи припинення юридичних 
прав та обов’язків. Можна звичайно говорити про те, що факт, як 
конкретна життєва обставина, може містити певні складові. М.А. 
Рожкова у своєму дисертаційному дослідженні «Теории юриди-
ческих фактов гражданского и процессуального права: понятия, 
классификации, основы взаимодействия» зазначає, що іноді для 
реалізації суб’єктивного права недостаньо наявності одного фак-

ту [8, С. 50]. Зокрема, для можливості реалізувати право на отри-
мання пенсії потрібна наявність факту досягнення відповідного 
віку та факту призначення самих пенсійних виплат (видання роз-
порядження уповноваженим органом виконавчої влади). Тобто, 
пенсійні правовідносини виникають з настанням як мінімум двох 
згаданих вище фактів. М.А. Рожкова з цього приводу виділяє дві 
окремі правові категорії: юридичний факт та фактичний юридич-
ний склад [8, С. 11, С. 50]. Юридичний факт – це реально існуюча 
конкретна життєва обставина (дія або подія), яка існує в конкрет-
ному часі і просторі та врегульована відповідною нормою права 
[8, С.11]. Під фактичним юридичним складом М.А. Рожкова ро-
зуміє сукупність юридичних фактів, які відповідно до конкретної 
норми права необхідні для настання юридичних наслідків [8, С. 
50]. На нашу думку виокремлення правових категорій «юридич-
ний факт» та «фактичний юридичний склад» є не зовсім виправ-
даним. Так, М.А. Рожкова у своєму дисертаційному дослідженні, 
розкриваючи питання складу юридичного факту, зазначає, що 
факт як життєва обставина складається із певних ознак та умов, 
які в сукупності зумовлюють виникнення, зміну чи припинення 
юридичних прав та обов’язків. Зважаючи на це слід мабуть го-
ворити проте, що факт може складатися із сукупності умов, які 
вцілому породжують настання певних юридичних наслідків, а не 
з окремих юридичних фактів, які необхідні для настання юридич-
них наслідків.

Протилежну позицію стосовно тлумачення поняття юри-
дичного факту підтримує Г.В. Кикоть. У своєму дисертаційному 
дослідженні «Юридичні факти в системі правовідносин» вчений 
зазначає, що юридичні факти – це: а) конкретні, індивідуальні об-
ставини, які становлятьсобою життєві явища та реально існують 
у певному просторі та часі; б) такі обставини, котрі несуть в собі 
інформацію про стан суспільних відносин, входять до предмету 
правового регулювання. Із позиції Г.В. Кикоть випливає те, що 
факти також залежать від волі людини та не є відірваними явища-
ми у суспільстві. Вчений також зазначає, що юридичними факта-
ми можуть бути лише такі обставини, які прямо чи опосередкова-
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но зачіпають права й інтереси суспільства, держави, соціальних 
колективів, особистості. Беззмістовні з соціальної точки зору по-
дії і дії не можуть мати юридичного значення. [7]

Проаналізувавши зазначені вище підходи розуміння правової 
природи юридичного факту, можна виділити наступні ознаки, які 
характерні юридичному факту як правовій категорії: 

- по-перше, юридичні факти повинні бути реальними, тоб-
то відображати певні реально існуючі явища дійсності в конкрет-
ний час. Як зазначає О.А. Красавчиков, не можна стверджувати 
про наявність певного факту у майбутньому. Вчений зазначає, 
що якщо суб’єкти правовідносин погодили між собою настання 
певних правових обов’язків у майбутньому, то юридичним фак-
том буде лише погодження сторонами конкретних зобов’язань, а 
не самі зобов’язання, оскільки останні є віддаленими в часі і не 
обов’язково можуть настати;[8, C. 15] 

- по-друге, юридичні факти повинні бути предметом право-
вого регулювання. Тобто не всі фактичні обставини можуть бути 
визнані юридичними фактами, а лише ті, які безпосередньо врегу-
льовані законодавством на момент їх існування. Як зазначає, В.В. 
Гордєєв, юридичні факти повинні бути передбачені конкретною 
нормою права. Лише при реальному настанні юридичного факту 
правова норма починає діяти, внаслідок чого суб’єкти правовід-
носин можуть реалізувати свої права та обов’язки, які передбаче-
ні диспозицією правової норми [5]. Як зазначав відомий вчений 
М.Г. Александров, життєві факти самі по собі не мають властиво-
сті бути чи не бути юридичними фактами, а стають такими тоді, 
коли їм це значення надається нормами права. Факти одного й 
того ж виду можуть бути або не бути юридичними фактами за-
лежно від їх оцінки законодавцем. Тобто без нормативного закрі-
плення суспільні обставини не можуть бути визнані юридичними 
фактами. Виокремлення ознаки нормативного закріплення юри-
дичних фактів є логічним, оскільки навіть ЦПК України у ч. 2 ст. 
256 зазначає, що у порядку окремого провадження можуть бути 
встановлені також факти, щодо яких законодавством не передба-
чено іншого порядку їх встановлення. Із диспозиції цієї норми 

логічно випливає висновок, що для встановлення фактів у поряд-
ку цивільного судочинства, вони повинні бути нормативно закрі-
пленими, проте порядок їх встановлення відсутній. Виокремлен-
ня такої ознаки юридичного факту дещо обмежує права особи, 
оскільки неможливим буде встановити наявність певного факту, 
якщо останній не передбачений законодавством взагалі, навіть 
якщо такий факт породжує для суб’єкта правовідносин настан-
ня певних правових наслідків. Хоча, на захист твердження про 
приналежність ознаки нормативного закріплення для юридичних 
фактів, слід також зазначити, що особа може реалізувати права, 
лише в тому разі, якщо такі права закріплені в нормі закону, і 
тільки в процесі реалізації правової норми особа набуває певних 
прав та обов’язків. Правові звичаї, які закріплюють певну модель 
поведінки особи, яка є усталеною та типовою для певних суспіль-
них відносини не породжують настання юридичних наслідків у 
випадку їх невиконання. До прикладу, ст. 7 ЦК України передба-
чає можливість врегулювання цивільних правовідносин звичаєм, 
зокрема звичаєм ділового обороту. Проте, законодавством не пе-
редбачено, що виконання звичаїв є обов’язковим. Також законо-
давець не встановлює, що правові звичаї можуть встановлювати 
певні факти, які мають юридичне значення. Тобто правові звичаї 
не можуть підтвердити наявність певного юридичного факту, а 
оскільки юридичний факт є явищем реальної дійсності, він по-
винен бути чітко закріплений, зокрема у диспозиції конкретної 
норми права;

- по-третє, юридичний факт повинен бути конкретним та 
індивідуальним. Як стверджує В.В. Гордєєв, юридичний факт є 
унікальним (винятковим, неповторним) явищем дійсності, що 
існує в певній частині простору, у певний момент часу, і, як пра-
вило, пов’язане з конкретними суб’єктами (наприклад, факт укла-
дення адміністративного договору) [5];

- по-четверте, юридичний факт повинен мати об’єктиво-
ваний вираз. Юридичний факт не може бути припущенням та 
повинен відображати конкретні суспільні відносини та реалі-
зовуватися через визначену модель поведінки. Як зазначає О.А. 
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Красавчиков, факти не можна змішувати з тими чи іншими уяв-
леннями, побажаннями, намірами, припущеннями, тощо. [8, ст. 
15-16] Юридичні факти відображають об’єктивно існуючу істи-
ну, а тому не можуть існувати у формі припущень;

- по-п’яте, юридичний факт повинен мати конкретну фор-
му, тобто виражатися у формі дії або події, та таким чином ви-
являти волю суб’єкта правовідносин. Будь-яка фактична обста-
вина відбувається або залежно від волі особи, або незалежно від 
її волі. Так, факт смерті особи проявляється у формі події, тобто 
у судовому порядку може бути встановлений факт, який виник 
поза межами волі особи. В той час як факт проживання жінки і 
чоловіка однією сім’єю проявляється у формі активних дій осіб, 
та заснований на вільному волевиявленні суб’єктів;

- по-шосте, юридичні факти повинні породжувати правові 
наслідки для конкретної особи чи для суспільства загалом. Факт, 
який не породжує настання наслідків для конкретної особи чи 
для суспільства не може бути визнаний юридичним фактом. Зви-
чайно, конкретний факт породжує настання конкретних наслід-
ків, проте кожен юридичний факт повинен мати наслідком виник-
нення, припинення чи зміну певних правовідносин, що і виражає 
його суспільну значимість. В цьому контексті слід зазначити, що 
юридичні факти, перелік яких містить ст. 256 ЦПК України, в 
першу чергу породжують наслідки для конкретної особи, а не для 
суспільства загалом. Тому важко говорити про те, що юридичні 
факти, які можуть бути встановлені в порядку окремого прова-
дження, наділені суспільною значимістю. Тут мабуть слід гово-
рити про те, що факти, як життєві обставини та явища реальної 
дійсності, є відносними обставинами та зумовлюють настання 
конкретних правових наслідків для конкретного суб’єкта право-
відносин, а не загалом для суспільства. 

Слід зазначити, що В.В. Гордєєв у контексті зазначеної озна-
ки юридичних фактів також виділяє ознаку наявності причинного 
зв’язку між існуванням факту та настанням певних наслідків. У 
цьому, зазначає автор, полягає сенс юридичного факту, який зу-
мовлює виникнення, зміну чи припинення правових відносин, 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків[5].Із твердження ав-
тора випливає, що конкретний юридичний факт породжує кон-
кретні правові наслідки.

На підставі проаналізованих ознак юридичного факту, можна 
дати наступне визначення юридичного факту: 

- Юридичний факт – це нормативно закріплене явище ре-
альної дійсності (конкретна життєва обставина), яке існує у ре-
альних просторово-часових умовах, має безпосередньо вираже-
ну форму та породжує настання конкретних правових наслідків, 
зокрема виникнення, зміну чи припинення юридичних прав та 
обов’язків.

На основі запропонованого визначення юридичного факту, 
слід виокремити умови, за яких суд може встановити наявність 
або відсутність юридичних фактів. Так, В.І. Тертишніков зазна-
чає, що суд має право встановлювати юридичні факти тільки за 
додержання наступних умов: а) це мають бути юридичні факти, 
які зумовлюють виникнення, зміну чи припинення правовідно-
син; б) заявниками у цих справах можуть бути тільки громадяни; 
в) коли чинне законодавство допускає судовий порядок встанов-
лення конкретного факту; г) коли в іншому порядку його вста-
новити не можна; ґ) при встановленні факту не повинен вирішу-
ватися спір про право цивільне[10]. Проте, із вченим не можна 
погодитися. Зокрема, не можна стверджувати, що заявниками мо-
жуть бути громадяни, адже відповідно до ст. 3 ЦПК України звер-
нутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи ос-
порюваного права, як ми зазначали вище, може будь-яка особа, а 
отже і для встановлення факту, що має юридичне значення може 
звернутися будь-яка особа, незалежно від громадянства. Можли-
во в контексті визначення даної умови вченому слід було зазна-
чити про те, що заяву про встановлення факту, що має юридичне 
значення, може подати лише фізична особа, оскільки на даному 
етапі чинне українське законодавство не передбачає такого права 
для юридичних осіб, на відміну від російського законодавства, 
яке передбачає можливість встановлення фактів у арбітражному 
(господарському) процесі. 
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Проте, із визначених умов можна виокремити спеціальні оз-
наки, якими повинні бути наділені фактичні обставини для того, 
щоб їх можливо було встановити у порядку цивільного судочин-
ства. Зокрема, для того, щоб встановити наявність конкретного 
факту в порядку окремого провадження, обставини повинні мати 
юридичне значення, тобто зумовлювати виникнення, зміну чи 
припинення певних правовідносин, не можуть бути спірними, 
тобто зумовлювати виникнення спору про право та не можуть 
бути встановлені іншим способом. 

Доречним в контексті окресленої тематики буде проведення 
розмежування юридичних фактів, які можуть бути встановлені 
в порядку цивільного судочинства від фактичних обставин, які 
підлягають встановленню під час розгляду справи у суді в якості 
доказів. 

Як зазначає Я.М. Садикова, оскільки однією із стадій пра-
возастосування є встановлення фактичних обставин, то проце-
суальні юридичні факти, будучи такими фактичними обставина-
ми, підлягають встановленню в порядку доказування [9]. Проте, 
встановлення фактичних обставин є відмінним від встановлення 
фактів, що мають юридичне значення, оскільки факти, які мають 
юридичне значення, та фактичні обставини різні за своїм змістом 
та правовою природою категорії. 

Відповідно до ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фак-
тичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсут-
ність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін 
та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. 
Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, 
представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових 
доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків 
експертів. Із диспозиції зазначеної норми випливає, що самі по 
собі фактичні дані, які досліджуються під час судового розгля-
ду справи, не є окремими фактами, оскільки окремо взяті фак-
тичні обставини не мають наслідковості, тобто не створюють, 
не змінюють та не припиняють певних правовідносин, а лише в 
сукупності впливають на законність та обґрунтованість судового 

рішення, яке ухвалюєтьсяза наслідками розгляду справи. Отже, 
слід зауважити, що доказами є фактичні дані, які підтверджують 
існування певних обставин, а не безпосередньо обставини, які 
можуть бути встановлені у суді. На підставі поданих у справі до-
казів, суд приходить до певного висновку та у судовому рішенні 
вказує на встановлення певних обставин, тим самим задовольня-
ючи чи відхиляючи заявлені вимоги. 

 Встановлення фактичних обставин (фактичних даних) під 
час судового розгляду створює наслідки лише для об’єктивного 
вирішення справи у суді, встановлення ж юридичного факту у 
порядку окремого провадження має наслідком встановлення, змі-
ну чи припинення юридичних прав та обов’язків для конкретної 
особи.

Отже, юридичний факт, який може бути встановлений у по-
рядку окремого провадження –це нормативно закріплене явище 
реальної дійсності (конкретна життєва обставина), яке існує у 
реальних просторово-часових межах, має безпосередньо вираже-
ну форму та породжує настання конкретних правових наслідків, 
зокрема виникнення, зміну чи припинення юридичних прав та 
обов’язків, є безспірними та не можуть бути встановлені іншим 
способом окрім, як у судовому порядку. 
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Гичка К.І. Поняття та ознаки юридичних фактів, які можуть бути вста-

новлені в порядку окремого провадження
У науковій статті автор досліджує поняття юридичного факту, який може 

бути встановлений в порядку окремого провадження. При проведенні науково-
го дослідження автор аналізує доктринальні підходи вітчизняних та зарубіжних 
вчених стосовно тлумачення поняття «юридичний факт» та норми чинного про-
цесуального законодавства, які передбачають порядок встановлення фактів, які 
мають юридичне значення.

Ключові слова: юридичний факт, фактичні обставини, окреме проваджен-
ня, цивільне судочинство.

Гичка К.И. Понятие и признаки юридических фактов, которые могут 
быть установлены в порядке особого производства

В научной статье автор исследует понятие юридического факта, который 
может быть установлен в порядке особого производства. При проведении науч-
ного исследования автор анализирует доктринальные подходы отечественных и 
зарубежных ученых относительно толкования понятия «юридический факт» и 
нормы действующего процессуального законодательства, предусматривающих 
порядок установления фактов, имеющих юридическое значение.

Ключевые слова: юридический факт, фактические обстоятельства, особое 
производство, гражданское судопроизводство.

Gychka K.I. Concept and features of the legal facts that should be installed 
in order of ex parte proceeding

In ther scientific article, the author explores the concept of legal fact, which 
should be installed in order of , separate proceedings. In conducting research author 
examines the doctrinal approaches of domestic and foreign scientists concerning on 
interpretation of «legal fact» and the rules of modern procedural law, which provide 
for the establishment of the facts that have legal significance.

Key words: legal fact, the factual circumstances, separate proceedings, civil 
proceedings.

Жукевич І.В.

ПРОБЛЕМИ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ 
ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ У РАЗІ НЕЯВКИ 

ВІДПОВІДАЧА У СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ 
УДК 347.9 
Постановка проблеми. Заочний розгляд цивільних справ є 

одним із процесуальних інститутів, який спрямований на ефек-
тивне здійснення процедур судочинства. Запровадження його у 
цивільний процес України (розділ ІІІ «Позовне провадження») 
дозволило своєчасно та оперативно розглядати цивільні справи у 
разі відсутності однієї із сторін (відповідача) у судовому засідан-
ні. Таким чином, заочний розгляд справи стосується розгляду ци-
вільної справи позовного провадження, не маючи зв’язку із наказ-
ним та окремим провадженнями (незважаючи на те, що наказне 
провадження також можна розглядати як заочний розгляд справи, 
оскільки винесення судового наказу відбувається без присутно-
сті боржника або стягувача). В окремому провадження також у 
певних випадках розгляд справи може відбуватися без участі за-
інтересованих осіб (наприклад, у справах про обов’язкову госпі-
талізацію до протитуберкульозного закладу або примусового на-
правлення до психіатричного закладу). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями заоч-
ного розгляду цивільних справ присвячені праці як вітчизняних, 
так і зарубіжних учених-юристів. Такими дослідженнями займа-
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лися М. Я. Вікут, І. М. Зайцев, І. В. Уткіна, І. І. Черних та ін. 
Серед вітчизняних науковців проблематику заочного розгляду в 
цивільних справах досліджували: Я. П. Зейкан, В. В. Комаров, 
Д.Д. Луспеник, Ю. В. Навроцька, П. І. Радченко, І. В., Удальцова, 
С. Я. Фурса, С. І. Чорнооченко, О. О. Штефан.

Постановка завдання. Проте недостатньо дослідженими є 
проблеми заочного розгляду цивільної справи у разі неявки від-
повідача у судове засідання (враховуючи зміни внесені до ЦПК 
України внаслідок судової реформи 2010 року).

Виклад основного матеріалу дослідження. В юридичній 
літературі називають різні умови заочного розгляду справи. Так, 
зокрема, В. Я. Киян, Н. В. Олійник [6], С. Я. Фурса [10] виділяють 
5 умов заочного розгляду цивільних справ, зокрема: 1) належне 
повідомлення відповідача про час і місце судового засідання; 
2) неявка відповідача до суду; 3) відсутність поважних причин 
неявки; 4) відсутність клопотання відповідача про розгляд справи 
за його відсутності; 5) згода позивача на розгляд справи у заочно-
му провадженні [6, с. 66; 10, с. 662].

К.І. Кучерук виділяє 4 головні вимоги, які закон передбачає 
при заочному розгляді справи: 1) неявка на судове засідання від-
повідача, 2) належне його повідомлення, 3) відсутність поважних 
причин; 4) згода позивача [ 2, с. 46]. 

Р.М. Мінченко, І.В. Андронова виділяють, в свою чергу, три 
умови: 1) умови, дотримання яких пов’язується з реалізацією 
позивачем своїх процесуальних прав чи їх обмежень; 2) умови, 
дотримання яких пов’язується з реалізацією відповідачем (відпо-
відачами) своїх процесуальних прав чи їх обмеженням; 3) умови, 
дотримання яких пов’язується з реалізацією судом своїх повно-
важень, передбачених законодавством, а саме: якщо суд визнає 
причини неявки відповідача в судове засідання неповажними [4, 
с. 257].

Проте на особливу увагу заслуговують 5 умов для заочного 
розгляду цивільної справи передбачені в узагальненнях практики 
ухвалення та перегляду судами заочних рішень [3, с. 26].

Основною умовою є неявка відповідача у судове засідання. 
Неявкою відповідача є його фактична відсутність у залі судового 
засідання при розгляді справи по суті. При цьому необхідно вра-
ховувати, що неявкою відповідача є його особиста відсутність, а 
також відсутність його представника [3, с. 26].

Що стосується неявки сторони, як підстави для заочного рі-
шення, то у цьому розумінні слід чітко кваліфікувати неявку з 
фактичної та формальної точки зору, оскільки участь сторони у 
судовому засіданні є правом, а не обов’язком сторони. Разом з 
тим, виникає питання про можливість ухвалення заочного рішен-
ня у випадках, коли закон передбачає обов’язкову участь сторони 
у тих чи інших справах або коли обов’язкова участь сторони ви-
знається судом. Оскільки заочний розгляд справи можливий за 
умов фактичної відсутності сторони, то у наведених випадках є 
всі підстави для заочного розгляду справи [9, с. 103].

Неявка відповідача, як підстава заочного рішення, означає 
таку поведінку пасивної сторони, яка унеможливлює її участь у 
справі у формі усних слухань відповідно до процедур цивільного 
судочинства (у даному випадку – порядку судового засідання) [7, 
с. 469]. З даною позицією навряд чи можна погодитись, оскільки 
навіть особиста присутність та мовчання у судовому засіданні, на 
нашу думку, не дають підстав для проведення заочного розгляду 
цивільної справи.

Оскільки за період існування інституту заочного розгляду ци-
вільних справ в науковій літературі та судовій практиці склалось 
багато різноманітних підходів до розуміння «неявки відповіда-
ча», нами буде здійснено спробу класифікувати ці самі підстави. 
За юридичними наслідками такої неявки доцільно передбачити 
дві групи передумов неявки відповідача: 

1) позитивні підстави, тобто такі обставини, за наявності 
яких відповідача потрібно вважати таким, що з’явився в судове 
засідання і, як наслідок, розгляд цивільної справи здійснювати в 
звичайному порядку або ж відкласти розгляд справи;

2) негативні підстави, тобто такі обставини, за відсутності 
яких відповідача потрібно вважати таким, що не з’явився в судове 
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засідання і, як наслідок, проведення заочного розгляду цивільної 
справи є можливим.

За характером підстав їх можна класифікувати на фактичні і 
юридичні.

Фактичні підстави неявки відповідача – це його особиста від-
сутність у залі судового засідання, відсутність його представника, 
а також відсутність всіх відповідачів у справі, що дозволяє прове-
сти заочний розгляд цивільної справи.

Юридичні підстави неявки відповідача – це його особиста 
відсутність у залі судового засідання при розгляді справи по суті, 
але внаслідок того, що ним здійснені певні процесуальні дії (на-
приклад, подача заяви про розгляд справи у його відсутності) 
немає підстав для заочного розгляду цивільної справи. Разом з 
тим, можливий загальний порядок розгляду цивільної справи за 
наступних умов: 

1. неявка відповідача в судове засідання після оголошеної 
перерви, зупинення провадження у справі та поновлення її слу-
хання не дає підстав для ухвалення заочного рішення, оскільки 
відповідач брав участь у попередніх засіданнях, йому роз’ясню-
вали його права та обов’язки, він висловлював свою думку i став-
лення до позовних вимог [3, с. 26];

2. коли відповідач до початку судового засідання подав до 
суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності з при-
чин, які судом визнано поважними. При надходженні такої заяви 
відповідач вважається присутнім у залі судового засідання, а суд 
в таких випадках не з’ясовує причину неявки відповідача до суду;

3. при надходженні від відповідача заяви про відкладення 
провадження у справі за зазначеними ним причинами і запере-
ченні проти ухвалення заочного рішення. Навіть тоді, коли при-
чина неявки відповідача у судове засідання буде визнана судом 
неповажною, судове рішення ухвалюється за загальними прави-
лами ЦПК України;

4. за неявки обох сторін, що не подавали заяву про розгляд 
справи за їх відсутності;

5. коли і позивач, і відповідач подали заяви про розгляд 
справи за їх відсутністю. Заочний розгляд справи допускається 
лише тоді, коли в письмовій заяві позивача, крім прохання про 
розгляд справи за його відсутності, міститься і зазначення на те, 
що він не заперечує проти заочного розгляду справи;

6. в разі явки представника відповідача з належно оформ-
леними повноваженнями, які дають йому право брати участь у 
справі без участі в ній відповідача;

7. коли відповідач з’явився у судовий розгляд, але за пору-
шення порядку або невиконання розпоряджень головуючого був 
видалений із зали судового засідання в порядку застосування до 
нього заходів процесуального примусу згідно зі ст.92 ЦПК Укра-
їни. В таких випадках заочний розгляд справи не допускається, 
оскільки інтерес до справи відповідач не втратив, а навпаки, за 
досить активну поведінку, пов’язану саме з реагуванням на про-
цесуальні дії суду та інших осіб, які беруть участь у справі, був 
позбавлений присутності у судовому засіданні [10, с. 663-664].

Ю. Навроцька досить детально визначає умови допустимості 
заочного розгляду справи, і зокрема, неявку відповідача. Вона ак-
центує увагу на мовчанні відповідача, який був присутній під час 
розгляду справи, а лише відмовився від активної участі у проце-
сі. Небажання давати пояснення по суті спору та відмова своїм 
мовчанням від словесних змагань лише демонструють позицію 
відповідача у справі [5, с.44]. В даному випадку відсутні підстави 
для проведення заочного розгляду цивільної справи, а тому варто 
погодитись з її думкою.

Після набрання чинності Закону України «Про судоустрій та 
статус суддів» від 07.07.2010 року № 2453-VI інститут заочно-
го рішення зазнав певних змін. Ч.1. ст. 224 ЦПК України визна-
чає умови проведення заочного розгляду справи, зокрема, у разі 
неявки в судове засідання відповідача, який належним чином 
повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи 
за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки 
визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на під-
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ставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти 
такого вирішення справи [11, с.75]. 

Ст. 169 ЦПК України передбачає наслідки неявки в судове 
засідання особи, яка бере участь у справі. Ч. ст. 169 ЦПК України 
акцентує увагу на тому, що у разі повторної неявки в судове засі-
дання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує 
справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє 
заочне рішення) [11, с. 58].

Таким чином, ч. 1 ст. 224 та ч.4 ст. 169 ЦПК України є су-
перечливим за змістом, оскільки у першому випадку не йдеться 
про повторну неявку відповідача в судове засідання, як умову для 
заочного рішення. Згідно ч. 1 ст. 224 ЦПК України передбачено 
винесення заочного рішення у разі першої неявки відповідача в 
судове засідання. Отже у цих двох випадках, на нашу думку, допу-
щена помилка законодавця. А тому, у судовій практиці, доцільно 
користуватись спеціальною нормою ч. 1 ст. 224 ЦПК України, яка 
не передбачає, як умову для заочного розгляду цивільної справи, 
повторну неявку відповідача у судове засідання. Ч.4 ст. 169 ЦПК 
України доцільно виключити із ЦПК України.

Слушною з досліджуваної проблеми є думка В. В. Богатиря, 
який вказує на очевидну проблему: якщо належним чином пові-
домлений про час і місце розгляду справи відповідач не з’явився 
в судове засідання, суд розглядає (імператив поведінки) справу 
за наявними у ній доказами і має постановити заочне рішення 
(імператив поведінки щодо постановлення саме заочного рішен-
ня) (ч.4 ст. 169 ЦПК України), але якщо позивач заперечує проти 
постановлення заочного рішення (ст. 224 ЦПК України), які по-
дальші дії суду? Оскільки, постановлення заочного рішення суди 
при запереченні проти цього позивача є неможливим, вважаємо, 
що в такому порядку, суд повинен розглянути справу та прийняти 
рішення в загальному порядку (підстави для відкладення розгля-
ду справи відсутні) [1, с.242].

Проблемною також є ч. 5 ст. 169 ЦПК України, яка визначає, 
що наслідки, визначені ч. ч. 2-4 цієї статті, настають і в разі, якщо 
сторона залишить залу судового засідання. Інакше кажучи, якщо 

відповідач залишить зал судового засідання, то суд вирішує спра-
ву на підставі наявних у ній даних чи доказів, тобто постановить 
заочне рішення. Проте дане положення суперечить Узагальнен-
ням практики, згідно яких не допускається винесення заочного 
рішення, якщо відповідач брав участь в судовому засідання, тоб-
то був фактично присутній у ньому, але в подальшому залишив 
зал судового засідання [11, с. 58]. 

Не можна також визнати відповідача таким, що не з’явився 
в судове засідання, якщо він був видалений із зали судового засі-
дання в порядку застосування заходів процесуального примусу, 
про що зазначено в п.30 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про застосування норм цивільного процесуального за-
конодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» № 2 від 
12.06.2009 року [8].

Висновки. Отже, інститут заочного розгляду цивільних справ 
потребує вдосконалення. Перспективою подальших наукових до-
сліджень у цій сфері може бути деталізація інших умов заочного 
розгляду цивільної справи з урахуванням вимог судової практи-
ки, визначення умов для заочного розгляду справи у разі неявки в 
судове засідання декількох співпозивачів, третіх осіб.
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В статье анализируется «неявка ответчика» как условие заочного рассмот-
рения гражданского дела. Осуществлена классификация оснований неявки 
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Zhukevych I.V. Problems of a trial of civil lawsuit in case of the defendant’s 
absence from the court

In the article «defendant’s absence» as a condition for default consideration of a 
civil case is analyzed. A classification of the grounds for “defendant’s absence” from 
the analysis of provisions of the Ukrainian Civil Procedure Code is made. Problems 
of the defendant’s absence from the court are highlighted. 

Key words: defendant’s absence, default consideration of a civil case, 
enforcement of a default judgment, default judgment. 

Семків В.В.

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ НА 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

УДК 347.23
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що питан-

ня договірного регулювання природокористування не отримало 
належного теоретичного дослідження у працях вітчизняних циві-
лістів, зокрема в частині виокремлення їх особливостей, як окре-
мої групи договорів, беручи до уваги предмет договору, порядок 
укладення, правовий режим природних ресурсів тощо. 

Постановка проблеми. Необхідність окреслити специфіку 
договорів на використання природних ресурсів обумовлена тим, 
що дана група договорів не розглядається у працях вітчизняних 
науковців в якості довершеного самобутнього явища, якому при-
таманна власна специфіка. Це, у свою чергу, зумовлює існуван-
ня неоднакового підходу до розуміння порядку та особливостей 
укладення таких договорів, викликаючи ряд проблем при право-
застосуванні. Це питання є дійсно важливим для України, оскіль-
ки на сьогоднішній день Україна оперує значним природноресур-
совим потенціалом. 

Аналіз досліджень даної проблеми. Окремі питання по-
ставленої проблеми досліджувались у працях таких науковців 
як В.М. Баранов, А.Г. Брунь, В.В. Луць, В. А. Васильєва, И. А. 
Дроздов, В. М. Баранов, Н.Р. Кобецька, І.В. Труфан, Н.В. Локтєва, 
В.О.Джуган та інші.

Разом з тим слід визнати, що на даному етапі все ще існує 
потреба в подальшій роботі над окресленням специфіки даної 
групи договорів, особливо з урахуванням природноресурсової 
специфіки їх предмета. Саме тому метою статті є комплексне на 
теоретичному рівні висвітлення особливостей договорів на ви-
користання природних ресурсів з урахуванням положень цивіль-
ного законодавства та природоохоронних вимог, зумовлених їх 
предметною природноресурсовою специфікою.
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Виклад основного матеріалу. Особливості договорів на ви-
користання природних ресурсів обумовлені, перш за все специфі-
кою їх предмета, порядку укладення, правового режиму об’єктів 
тощо. Наявність в якості предмета даних договорів природних 
ресурсів (ділянок надр, водних об’єктів, лісових ділянок) безу-
мовно накладає вагомий відбиток на дану групу договорів. При-
родні ресурси, віднесені ст. 181 ЦК України до нерухомих речей 
(нерухомого майна), є нерухомістю в силу своїх природних фі-
зичних властивостей. Визнання природних ресурсів об’єктами 
нерухомості уже є достатньою підставою для того, щоб визнати 
їх об’єктами цивільних прав (майном). Звичайно ж деякі з харак-
теристик майна в цивільно-правовому розумінні важко «приміря-
ти» до природних ресурсів. Так, наприклад, на думку Н. Титової 
природні ресурси (зокрема землі) не можуть, відповідно до кла-
сичної цивілістичної концепції бути знищеними чи пошкоджени-
ми [1, с. 11]. Ми ж наголошуємо на тому, що природні ресурси 
мають низку юридично важливих характеристик, насамперед – їх 
цільове призначення. Знищенням природного ресурсу можна вва-
жати такі його зміни, що виключають можливість його викори-
стання за цільовим призначенням. Отож, особливістю договорів 
на природокористування є наявність в якості предмета природних 
ресурсів, які є не просто об’єктами нерухомості, а є первинними 
та визначальними з точки зору розуміння сутності нерухомого 
характеру об’єктів цивільних прав і є тією вихідною точкою, від 
якої відштовхуються при кваліфікації таких. 

Однією з особливостей договорів на природокористування 
є наявність спеціального законодавства, яке регулює відносини 
природокористування. Природні ресурси є об’єктами, які пере-
бувають у стійкому системному зв’язку один з одним, тому дого-
вори на природокористування регулюються нормами цивільного 
законодавства з урахуванням земельного, надрового, водного, лі-
сового та законодавства про охорону навколишнього середовища 
тощо. Саме тому для належного правового регулювання суспіль-
них відносин у сфері договірного використання природних ре-
сурсів важливим та необхідним є розмежування дії норм цивіль-

ного та спеціального (поресурсового) законодавства. Труднощі у 
розмежуванні виникають через те, що чітких критеріїв такого не 
передбачено ні ЦК України ні спеціальним законодавством. 

Стаття 9 ЦК України вказує на те, що положення даного за-
кону застосовуються до врегулювання «відносин, які виникають 
у сферах використання природних ресурсів та охорони довкіл-
ля…». У свою чергу п. 2 ст. 3 ЗК України містить положення, згід-
но з яким відносини, що виникають при використанні надр, лісів, 
вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря 
регулюються відповідно ЗК України, а також нормативно-право-
вими актами про надра, ліси води, рослинний і тваринний світ, 
атмосферне повітря, якщо вони не суперечать ЗК України. Якщо 
аналізувати дані спеціальні нормативно-правові акти, то можна 
прийти до висновку, що чітке розмежування сфери дії цивільного 
та спеціального законодавства в частині регулювання договорів 
на використання природних ресурсів відсутнє, лише міститься 
вказівка на те, що дані нормативні акти є пріоритетними у засто-
суванні при регулюванні відповідних відносин (ст. 3 ЛК України, 
ст. 51 ВК України, ст. 2 ЗУ «Про угоди про розподіл продукції» 
тощо).

ЦК України містить норми, що встановлюють найбільш уні-
фіковані правила угод з будь-яким нерухомим майном. Більше 
того, як видно із законодавчих визначень норми цивільного права 
та земельного права співвідносяться як загальне та спеціальне. 
Однак такого розмежування, на нашу думку, недостатньо. Так, ми 
уже говорили про системність як визначальну рису, якою володі-
ють природні ресурси та необхідність комплексного підходу до 
регулювання відносин по їх використанню. Будь-який природний 
ресурс чи то надра чи водний об’єкт так чи інакше пов’язаний із 
земельною ділянкою, на який він розташований і яка його обслу-
говує, даний зв’язок є органічним і його треба враховувати. Біль-
ше того, якщо розглядати історично процес розвитку договірних 
відносин у сфері природокористування, то можна дійти до вис-
новку, що саме в рамках земельного права і починали закладати-
ся основи правового режиму користування іншими природними 
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ресурсами. Ми ведемо до того, що норми земельного законодав-
ства, будучи спеціальними по відношенню до норм ЦК України 
і пріоритетними у використанні в той же час будуть загальними 
по відношенню до норм нормативно-правових актів про надра, 
ліси води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря в ча-
стині об’єктивно існуючого взаємозв’язку природних об’єктів із 
землею. При виникненні колізій між нормами загальними та спе-
ціальними – безумовну першість у використанні мають останні. 

В той же час головна дискусія ведеться в площині пріоритет-
ності цивільного, земельного та іншого спеціального поресурсо-
вого законодавства. При тому позиції науковців з цього питання 
діаметрально протилежні. Ми ж переконані, що норми цивільно-
го законодавства розвиваються і деталізуються у нормах спеці-
ального законодавства, яке регулює користування природними 
ресурсами на умовах цивільно-правових договорів, набуваючи 
таким чином притаманної природним ресурсам та необхідної 
для функціонування нормальних договірних відносин у цій сфері 
предметної специфіки. Тобто, як слушно зазначають М. І. Брагін-
ський та В. В. Вітрянський, статті спеціального законодавства, 
які регулюють відповідні договори на природокористування, є 
всього-на-всього звичайними цивільно-правовими нормами спе-
ціального характеру [2, с. 19]. З цього твердження випливає той 
факт, що пріоритет таких норм обумовлений не їх приналежністю 
до іншої галузі, а тим, що вони, будучи цивільно-правовими, є 
спеціальними. Такими чином норми ЦК України завжди будуть 
застосовуватися до відносин по користуванню природними ре-
сурсами в тій мірі, в якій вони не врегульовані спеціальними нор-
мативно-правовими актами.

Ще однією важливою особливістю договорів на природоко-
ристування є їх велика рекреаційна та охоронна складова. Так, 
блок охоронних норм, які формують якісно відмінний природо-
охоронний характер змісту зобов’язань сторін, і пов’язаний з ним 
блок публічних екологічних інтересів обумовлені безумовним ім-
перативом забезпечення природоохоронних вимог на всіх стадіях 
користування природним ресурсом. На нашу думку, специфіка 

природноресурсового права в частині природокористування по-
лягає в особливій регламентації відносин природокористування, 
яка базується на використанні і приватноправових конструкцій і 
публічно-правових підходів. Коли ми говоримо про необхідність 
використання публічно-правових підходів у процесі природоко-
ристування ми апелюємо до того, що в природноресурсовому пра-
ві, з огляду на специфіку предмета правового регулювання, яким 
є природні ресурси, всі без винятку норми, в тому числі приват-
ноправові, мають бути направлені на захист відповідних публіч-
них інтересів. На природокористувача покладаються обов’язки, 
які випливають не тільки із самого договору, а й з публічно-пра-
вових норм, які містяться у екологічному законодавстві. Варто 
погодитися з Н. Р. Кобецькою, що при запровадженні договірних 
механізмів в природноресурсових відносинах важливо не втрати-
ти предметну природноресурсову специфіку, оскільки цивільне 
право не містить природоохоронних засад [3, с. 260]. 

Важливою особливістю договорів на природокористування 
є їх суб’єктний склад, а саме наявність обов’язкового суб’єкта 
в природноресурсових договорах, предметом яких є природні 
ресурси державної чи комунальної форм власності – держави в 
особі уповноваженого органу державної влади. Це пов’язано з 
тим, що природокористування є сферою публічного інтересу і 
цей публічний елемент впливає на характер і зміст договорів у 
цій сфері, а також тим, що в переважній більшості (окрім земель-
них ділянок та ділянок лісу) законодавство встановлює виключну 
державну власність на природні ресурси. 

Держава в особі державних структур багатолика як і бага-
толика її роль у відносинах природокористування. У договорах 
на природокористування держава виступає в двох іпостасях – як 
суб’єкт договору (розпорядник майна (власник), який реалізує 
свої суб’єктивні цивільні права) і як суб’єкт публічної влади (кон-
тролюючий орган, який видає дозволи, ліцензії тощо). Ці правові 
стани можуть поєднуватися або розмежовуватися [4]. Приймаю-
чи на себе договірні обов’язки держава перестає, в ідеалі, діяти як 
публічне утворення, а стає учасником цивільних правовідносин. 
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Проте зважаючи на свою особливу роль держава як учасник ци-
вільних правовідносин володіє практично необмеженими можли-
востями для маніпуляцій і завжди може використати свої владні 
повноваження. Саме тому така ознака цивільно-правових відно-
син як рівність учасників у випадку з договорами на використан-
ня природних ресурсів прослідковується фрагментарно. 

Особливістю договорів на природокористування є наявність 
(в більшості випадків) складних юридичних складів їх виникнен-
ня, де публічний акт (дозвіл, рішення, ліцензія) подекуди навіть 
є первинним щодо договору. Загалом виникнення права на при-
родокористування виключно на підставі одного лише договору є 
рідкісним явищем на практиці, зазвичай договір в тій чи іншій 
мірі співіснує із спеціальним дозволом у кожному конкретному 
випадку при укладенні договорів на природокористування, або 
передує йому або ж перебуває у зворотній послідовності.

У зв’язку з таким симбіозом публічного акту та договору в 
науці побутує думка, що природноресурсова ліцензія (спеціаль-
ний дозвіл) не є класичною ліцензією, а більш схожа на цивіль-
но-правовий інструментарій, оскільки видається не на зайняття 
певною ліцензійною діяльністю, а на користування певним об’єк-
том у певних, встановлених державою, межах [5, с. 55]. Тим не 
менше говорити про так званий орендний характер природноре-
сурсової ліцензії нам видається нераціонально. Яких би рис вона 
не набувала у процесі правозастосування, вона була і залишаєть-
ся інструментом адміністративного права. 

Ми переконані, що наявність двох видів правовстановлюю-
чих документів (договору і спеціального дозволу) у сфері приро-
докористування випливає з подвійної ролі держави у таких відно-
синах. Так, держава, будучи публічним утворенням і власником 
природних ресурсів, який реалізує свою правомочність розпоря-
дження належним йому майном, одночасно видає в першому ви-
падку – спеціальний дозвіл на природокористування, а в другому 
– укладає договір на природокористування. Ці два протилежні 
методи правового регулювання діють паралельно, що зумовлює 

ситуацію, коли сторони зв’язані між собою не тільки договірни-
ми, а й адміністративними зобов’язаннями. 

Ще однією особливістю договорів на природокористуван-
ня є те, що у переважній більшості ці договори є переобтяжені 
переліком істотних умов, які стають гіпертрофованими з огляду 
на визначення умов договору як істотних в спеціальному зако-
нодавстві однакової юридичної сили. Аналізуючи спеціальне за-
конодавство, ми стаємо свідками відсутності єдиного підходу до 
розуміння комплексу істотних умов, які необхідні для визнання 
договорів даної групи укладеними. Беручи до уваги той факт, 
що дані договори є договорами оренди або такими, що носять 
орендний характер ми приєднуємося до думки, яка неодноразово 
висловлювалася в науці, що умови про предмет, плату та строк 
договору є істотними за своєю суттю для даної групи договорів. 
Однак, законодавець часто розширює перелік істотних умов (ст. 
15 ЗУ «Про оренду землі» містить 11 умов договору оренди зе-
мельної ділянки; ст. 8 ЗУ «Про угоди про розподіл продукції» – 
32 позиції). Законодавство про оренду водного об’єкта на даному 
етапі не містить такого широкого переліку істотних умов, проте 
зміни, які вступлять в силу із набранням чинності Закону України 
«Про акваторію» з 01.07.2013 року введуть фактично тотожний 
перелік істотних умов договорів оренди водних об’єктів для ак-
ваторії (рибництва). Договірне лісокористування та водокористу-
вання на даному етапі з одного боку не переобтяжені законодавчо 
закріпленим переліком умов, а з іншого – дана сфера регулюється 
переважно численними підзаконними нормативно-правовими ак-
тами, що в свою чергу призводить до ситуації, що істотні умови, 
передбачені Законом України «Про оренду землі», застосовують-
ся до цих відносин за аналогією. 

Серед особливостей договорів на природокористування вар-
то виділити наявність особливої змішаної системи оплати за до-
говором. Правова природа плати за користування природними 
ресурсами на умовах оренди, в більшості випадків, є адміністра-
тивно-правовою і стягується не за правилами цивільного, а за пра-
вилами податкового законодавства. Більшість спеціальних норма-
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тивно-правових актів не використовують терміну орендна плата, 
а послуговуються такими термінами як: «збір за оренду» (ст. 51 
ВК України), «збір за спеціальне використання лісових ресурсів» 
(ст. 77 ЛК України), «плата за користування надрами» та «збір за 
видачу спеціального дозволу на користування надрами» (ст. 28 
Кодексу України про надра). Окрім того більшість спеціальних 
нормативно-правових актів у сфері використання природних ре-
сурсів містять вказівку на те, що такі платежі встановлюються 
відповідно до ПК України (ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про оренду землі», ч. 2 
ст. 77ЛК України, ч. 5 ст. 28 Кодексу України про надра), особли-
во якщо йдеться про природні ресурси державної або комуналь-
ної форм власності. 

Плата, як істотна умова договорів на природокористування, у 
даному випадку є видозміненою не лише з позиції її зовнішньо-
го вербального прояву, а й з позицій правового режиму її справ-
ляння. Така неоднозначна ситуація, на нашу думку, є показовою 
з точки зору взаємозаміщення держави в цивільно-правових від-
носинах як учасника цивільних правовідносин, нею ж, але вже в 
якості носія публічної влади, що безумовно випливає з її «подвій-
ної» ролі як суб’єкта відносин природокористування. Позицію 
законодавця з цього питання навряд чи можна вважати обґрун-
тованою, адже відносини між платником податків та податковим 
органом мають завідомо вертикальний характер, що неприпусти-
мо в межах договірних відносин. Тим більше, як слушно зазначає 
І. А. Дроздов, парадоксальною є ситуація, коли одне і те ж саме 
правовідношення регулюється нормами і публічного і приватного 
права [6, с. 27]. 

З аналізу положень ПК України можна зробити висновок, що 
коли йдеться про користування природними ресурсами державної 
чи комунальної форм власності, то плата за користування такими 
ототожнюється з податком на природний ресурс. Так, відповідно 
до п. 14.1.147 ПК України плата за землю включає два види пла-
тежів: земельний податок, який сплачують власники та постійні 
користувачі та орендну плату, яку сплачують орендарі земельних 
ділянок. Про два рівні змішаної системи оплати за договорами 

на природокористування можна говорити, наприклад, аналізуючи 
договори про розподіл продукції, адже не зважаючи на положен-
ня ст. 388 ПК України відбувається заміна податків частиною про-
дукції, тим самим «визнається домінантність цивільно-правових 
відносин у цій сфері над адміністративно-правовими» [7, с. 20]. 

Ми вважаємо, що не можна ототожнювати цивільно-право-
ві відносини по оплаті за договором та фінансово-правові, адже 
договори на природокористування є цивільно-правовими дого-
ворами оренди навіть в тому випадку, коли їх предметом є при-
родні ресурси державної чи комунальної форм власності. Більше 
того ми вважаємо, що коли йдеться про природні ресурси слід 
уникати «подвійного обкладення» природокористування: подат-
ком та орендною платою. Так, доцільним було б внесення змін 
до відповідного законодавства, за якими природокористувачі, які 
здійснюють користування природними ресурсами на умовах від-
повідних договорів були б звільнені від сплати обов’язкових при-
родноресурсових платежів (податків, зборів). 

Ще однією особливістю договорів на природокористування 
є наявність конкурсних засад вибору природокористувача при 
множинності бажаючих. Так, до прикладу, ст. 124 ЗК України го-
ворить, що набуття права оренди щодо земельних ділянок дер-
жавної та комунальної власності відбувається лише на земельних 
торгах (аукціонах). Таке ж положення можна зустріти в більшості 
Тимчасових рекомендацій по наданню водних об’єктів та лісових 
ділянок у користування на умовах оренди. 

За відсутності спеціального нормативного акта, який би регу-
лював порядок проведення торгів місцеві державні адміністрації 
приймають Тимчасові положення про порядок проведення тор-
гів, які, очевидно, мають рекомендаційний характер. Врегулю-
вати порядок проведення торгів (аукціону) на основі прийняття 
необхідного нормативно-правового акта, який би детально врегу-
лював дані питання є нагальним питанням. Проведення конкурсу 
(аукціону), на нашу думку, є найбільш цивілізованим порядком 
вирішення питань вибору кандидата, з метою отримання найви-
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щої ціни за право укладення такого договору та найкращих умов 
його використання. 

Безумовною особливістю договорів на природокористування 
є наявність певних цілей використання. Так, як правило, природні 
ресурси надаються для всіх цілей, характерних для того чи ін-
шого виду природокористування. Цільовий характер орендного 
землекористування визначається через призму поділу земель на 
категорії, але є випадки, коли природні ресурси надаються лише 
для визначених цілей. Так, водні об’єкти надаються в оренду 
тільки для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і 
промислової продукції, у лікувальних та оздоровчих цілях. Об-
меження стосовно цілей природокористування присутні також у 
лісовому законодавстві (для потреб мисливського господарства, 
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і 
освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних робіт). 
Такі обмеження, в першу чергу, зумовлені необхідністю захисту 
та охорони природних ресурсів як особливо важливих компонен-
тів природного середовища.

І, насамкінець, особливістю договорів на використання при-
родних ресурсів є наявність прав, які належать третім особам 
стосовно об’єкта оренди. Йдеться про право громадян на здійс-
нення загального використання природних ресурсів. Таке право 
гарантується ч. 2 ст. 13 Конституції України та ЗУ «Про охорону 
навколишнього природного середовища», ст. 38 якого передба-
чає, що громадянам гарантується право загального використання 
природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб 
(естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) бе-
зоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і 
надання відповідних дозволів. Що ж до спеціальних законодав-
чих актів, то таке право передбачене ст. 47 ВК України, ст. 66 ЛК 
України та іншими. 

Узагальнюючи особливості договорів на природокористу-
вання варто погодитися з Н. Р. Кобецькою у тому, що такі дого-
вори «передбачають децентралізоване регулювання процесу ви-
користання природних ресурсів, спрямованого на задоволення 

виробничо-господарських, економічних, споживацьких інтере-
сів природо користувачів. Вони наділені значною регулятивною 
здатністю, конкретизують стосовно індивідуального випадку 
умови використання природних об’єктів, встановлюють деталь-
ний порядок експлуатації, освоєння природних компонентів до-
вкілля» [3, с. 263].
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У роботі наведено теоретичне узагальнення та окреслення специфіки дого-

ворів на використання природних ресурсів. Визначено особливості таких дого-
ворів. Здійснено їх аналіз у відповідності до наявності ознак договору оренди як 
класичного цивільно-правового договору та тих специфічних рис, які притаман-
ні тільки даній групі договорів та відрізняють її від інших цивільно-правових 
договорів.
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Семкив В.В. Особенности договоров на использование природных ре-
сурсов.
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В работе представлено теоретическое обобщение и опридиление специфи-
ки договоров на пользования природными ресурсами. Определены особенно-
сти таких сделок. Осуществлен их анализ в соответствии с наличием признаков 
договора аренды как классического гражданско-правового договора и тех спе-
цифических черт, присущих только данной группе договоров и отличают ее от 
других гражданско-правовых договоров. 

Ключевые слова: природопользование, природоресурсовый договор, 
аренда, природне ресурсы.

Semkiv V.V. The Paculiarities of Natural Resources Use Contracts.
The paper presents the theoretical generalization and description of the specificity 

of the natural resources use contracts. The peculiarities of such agreements are figured 
out. The analysis is carried out due to the signs of the lease as a classic civil contract 
in these specific obligatory relations and those specific features that are unique for this 
particular type of contracts and distinguish it from other contractual types.

Key words: natural use, natural resources contract, lease, natural resources.

Сліпенчук Н.А.

ВИЗНАННЯ ЗНАЧНОГО ПРАВОЧИНУ 
(ДОГОВОРУ) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

НЕДІЙСНИМ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ 
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

УДК 342
Постановка проблеми. Безконтрольне виведення майна 

(активів) акційного товариства на третіх осіб, що призводить до 
фактичного знецінення акцій, далі – «кримінальне» банкрутство, 
а також інші протиправні дій менеджменту та/ або контролюю-
чих акціонерів, сприяли закріпленню в Законі України «Про ак-
ціонерні товариства»основ прозорої договірної політики та вве-
денню поняття «значний правочин». При цьому, встановивши 
спеціальний порядок вчинення даних правочинів, законодавець 
не передбачив правових наслідків недотримання останнього. Для 
заповнення вказаної прогалини необхідні комплексні досліджен-
ня як науковців так і практиків.

Ступінь наукової розробки проблеми. Дослідження окре-
мих аспектів даної проблеми проводили В.В. Луць, Н.Н. Солома-
тіна, В.В. Долинська, О.М. Вінник, С. Теньков та інші.

Метою цієї статті є дослідження умов дійсності значних пра-
вочинів та проблемних питань при визнання їх судом недійсними.

Виклад основного матеріалу. Згідно із п. 4 ст. 2 Закону «Про 
акціонерні товариства» (далі – Закон про АТ) значним вважається 
правочин (крім правочину з розміщення товариством власних ак-
цій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість 
майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше 
відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності. Статутом акціонерного товариства (АТ) мо-
жуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочи-
нів до категорії значних.

Закон про АТ диференціює порядок прийняття рішення про 
укладання значних правочинів залежно від їх суми та компетенції 
органів товариства щодо прийняття таких рішень: якщо ринко-
ва вартість майна або послуг, що є предметом значного правочи-
ну, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності АТ, то рішення щодо його 
вчинення приймається наглядовою радою. У разі неприйняття 
наглядовою радою рішення при вчинення значного правочину 
питання про його вчинення може бути винесене на розгляд за-
гальних зборів.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності акціонерного то-
вариства, рішення про вчинення такого правочину за поданням 
наглядової ради приймається загальними зборами: при ринковій 
вартості майна або послуг, що є предметом значного правочину, 
від 25 до 50 відсотків вартості активів АТ - рішення приймається 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій; при ринковій вартості майна або послуг, що є 
предметом значного правочину, від 50 і більше відсотків вартості 
активів - рішення про вчинення значного правочину приймається 
більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кіль-
кості.
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При цьому забороняється ділити предмет правочину з метою 
ухилення від порядку прийняття рішень про вчинення значного 
правочину, передбаченого ст. 70 Закону про АТ [1]. Очевидно, що 
рішення відповідних органів АТ мають прийматись і в разі ви-
знання недійсними чи розірвання раніше схвалених і укладених 
значних правочинів.

Спеціальний порядок вчинення таких правочинів поклика-
ний, вочевидь, усунути передумови виникнення конфліктних си-
туацій, однак у судовій практиці й досі нерідко виникають питан-
ня щодо дійсності значних правочинів (правочинів на суму, що 
перевищує вказану у статуті), укладених виконавчим органом з 
відступом від порядку їх погодження наглядовою радою чи за-
гальними зборами[2, с. 99].

При з’ясуванні правових наслідків невиконання порядку вчи-
нення значного правочину AT, у тому числі можливості визнання 
його недійсним, треба виходити з того, що значний правочин є 
особливим видом цивільного правочину. Тому, розглядаючи це 
питання слід відразу звернутися до змісту спеціальних норматив-
них актів. Так, Закон про АТ у статтях, що безпосередньо закрі-
плюють порядок вчинення значного правочину, взагалі, не перед-
бачає жодних правових наслідків недотримання такого порядку. 
Для порівняння слід вказати, що згідно ч. 6 ст. 79 Федерального 
закону РФ «Про акціонерні товариства» [3] значний правочин, 
що вчинений з порушенням цієї статті, може бути визнаний не-
дійсним. Відповідно до ст. 74 Закону Республіки Казахстан «Про 
акціонерні товариства» [4] недотримання вимог, передбачених 
цим Законом при вчиненні значного правочину, тягне за собою 
визнання правочину недійсним у судовому порядку. Таким чином, 
у законодавствах країн ближнього зарубіжжя, яким вже відомий 
інститут значного правочину, прямо передбачаються наслідки не-
дотримання порядку вчинення значного правочину AT у вигляді 
можливості визнання його недійсним.

У зв’язку із цим, у вітчизняній юридичній літературі з даного 
приводу вказуються різні точки зору. Так, наприклад, на думку 
В. Бєлік, до таких наслідків можна віднести визнання його не-

дійсним на підставі вимог Цивільного та Господарського кодек-
сів України. Протилежну точку зору висловила Т. Боднар, яка 
зазначає, що правові наслідки недотримання порядку вчинення 
значного правочину не передбачені ані Законом про AT, ані Ци-
вільним кодексом України (далі - ЦК) та зауважує, що «такий 
підхід законодавця є цілком виправданий, оскільки встановлен-
ня можливості визнання правочину недійсним лише на підставі 
недотримання встановленого порядку прийняття рішення щодо 
його вчинення або попереднього схвалення може призвести до 
зловживання цим правом з боку товариства у разі настання для 
нього невигідних наслідків, пов’язаних з невиконанням або нена-
лежним виконанням умов правочину» [5, с.102]. Важко погоди-
тись з останньою позицією, оскільки порядок вчинення значного 
правочину є одним з тих юридичних механізмів, за допомогою 
якого захищаються права акціонерів від зловживань з боку вико-
навчого органу AT щодо неконтрольованого відчуження значної 
частини активів товариства.

На нашу думку, у даному випадку слід виходити з положень 
ЦК. Зокрема, відповідно до ч.1 ст. 215 ЦК, підставою недійсно-
сті правочину є недодержання в момент його вчинення стороною 
(сторонами) вимог ч.ч.1-3, 5, 6 ст.203 цього Кодексу. Якщо не-
дійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із 
сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на 
підставах, встановлених законом, такий правочин може бути ви-
знаний судом недійсним – оспорюваний правочин (п.3) [6].

Враховуючи вищенаведену норму, судам, вирішуючи спір про 
визнання значного правочину недійсним, належить встановити 
наявність саме тих обставин, з якими закон пов’язує недійсність 
правочинів, зокрема: відповідність змісту правочину вимогам 
Цивільного кодексу України, іншим актам цивільного законодав-
ства, а також моральним засадам суспільства; правоздатність сто-
рін правочину; свободу волевиявлення учасників правочину та 
відповідність волевиявлення їх внутрішній волі; спрямованість 
правочину на реальне настання правових наслідків, що обумов-
лені ним.
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При укладенні значних правочинів за Законом про АТ недо-
тримання вищенаведених вимог може трансформуватися у такі 
варіанти: 

1) значний правочин вчинений, проте питання його укладен-
ня взагалі не обговорювалося на загальних зборах;

2) значний правочин укладений, отримав схвалення загаль-
них зборів, проте акціонер в цих зборах участі не брав;

3) значний правочин вчинений, отримавши схвалення нагля-
дової ради, однак акціонер вбачає в ньому шкоду інтересам това-
риства.

Розглядаючи перший варіант, слід підмітити, що вчинення 
значних правочинів погоджується з компетентним органом саме 
перед укладенням, а не схвалюється (затверджується) згодом, як 
це передбачено пунктом «і» статті 41 Закону України «Про госпо-
дарські товариства»[7, с. 56]. Тому, за законом про АТ, вчинивши 
такий правочин без належного погодження із загальними збора-
ми акціонерів, виконавчий орган не має цивільної дієздатності 
щодо його здійснення, що у свою чергу, є підставою для визнання 
даного правочину недійсним. Така позиція узгоджується із на-
явною судовою практикою (Постанови Вищого господарського 
суду України від 28.03.2012 у справі № 61/420 та від 29.03.2011 у 
справі № 32/300-10) [8; 9].

Питання полягає в тому, хто заявить відповідний позов до 
суду. Згідно із частиною п’ятою статті 79 «Порядок одобрения 
крупной сделки» Федерального Закону Російської Федерації «Об 
акціонерних обществах» від 26 грудня 1995 р.: «крупная сделка, 
совершенная с нарушением тренований настоящей статьи, может 
бить признана недействительной по иску общества или акционе-
ра» [3]. Як бачимо, російське законодавство прямо надає право 
акціонерові оскаржити до суду незаконно укладений товариством 
правочин. Закон України про АТ, у свою чергу, таких прав для 
акціонерів (учасників) прямо не передбачає. 

Враховуючи відсутність чіткої норми з цього приводу, по-
чинаючи з 2003-2004 років практика господарських судів пішла 
шляхом повного заперечення законного інтересу акціонера на 

подання похідних позовів: Верховний Суд України зайняв пози-
цію, згідно з якою акціонери не належать до суб’єктів, котрі ма-
ють право оспорити договір, укладений ATз іншою юридичною 
особою, що подібні спірні договори не порушують передбачені 
законом права позивача-акціонера. До того ж акціонер не наділе-
ний суб’єктивним правом щодо здійснення повноважень власни-
ка майна AT [10,с. 65].Саме ця правова позиція Верховного Суду 
України фактично лягла в основу Рішення Конституційного Суду 
України від 01.10.2004 р. і №18-рп/2004 у справі за конституцій-
ним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного 
тлумачення окремих положень ч. 1 і ст. 4 Цивільного процесу-
ального кодексу України (справа про охоронюваний законом ін-
терес) [11], у якій Конституційний Суд України дійшов висновку, 
що легітимні інтереси AT формулюються його вищими органами 
і захищаються в суді не окремим акціонером, індивідуальні ін-
тереси якого можуть суперечити як інтересам інших акціонерів, 
так і законним інтересам усього товариства, а правлінням чи ін-
шими спеціально уповноваженими на це виконавчими органами 
останнього. Отже, охоронювані законом інтереси акціонерного 
товариства не можуть вважатися тотожними простій сукупності 
індивідуальних охоронюваних законом інтересів його акціонерів

Продовження вищевказаної позиції знаходимо у Рекомен-
даціях Вищого господарського суду України від 28.12.2007 р. № 
04-5/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді 
справ, що виникають з корпоративних відносин», відповідно до 
п.2.2.1 яких, суди у вирішенні спорів за позовами акціонерів про 
захист прав акціонерного товариства, в тому числі про визнання 
недійсними угод, укладених товариством, повинні досліджува-
ти, чи уповноважений акціонер на представництво інтересів ак-
ціонерного товариства. Відсутність такого уповноваження може 
бути підставою для відмови у задоволенні позову [12]. В такому 
ж сенсі висловився і Пленум Верховного Суду України в п. 11 
Постанови від 24.10.2008 р. №13 «Про практику розгляду суда-
ми корпоративних спорів», зазначивши, що акціонери (учасники) 
господарського товариства не вправі звертатися до суду за захи-
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стом прав та інтересів інших акціонерів (учасників) господар-
ського товариства та самого товариства поза відносинами пред-
ставництва, а також обґрунтовувати свої вимоги порушенням 
прав інших акціонерів (учасників) товариства [13].

Разом з тим, у ч.5 п. 5 Постанови від 6 листопада 2009 р. № 
9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнан-
ня правочинів недійсними» Пленум Верховного Суду України 
роз’яснює, що відповідно до статей 215 і 216 ЦК вимога про ви-
знання оспорюваного правочину недійсним та про застосування 
наслідків його недійсності, а також вимога прозастосування на-
слідків недійсності нікчемного правочину може бути заявлена як 
однією зі сторін правочину, так і іншою заінтересованою 
особою, права законні інтереси якої порушено вчиненням право-
чину [14].

У даному випадку, найбільш прийнятною є думка, що нео-
дноразово висвітлювалась у літературі, про наділення акціонерів 
правом подавати в суд позови в інтересах товариства та/ або своїх 
інтересах, якщо вони ігноруються виконавчим органом про укла-
данні правочинів від імені товариства, зокрема при укладанні 
значних правочинів[2, c.101].

Не слід також і забувати про можливість застосування судом 
за результатами справи пункту 1 частини 1 статті 83 Господар-
ського процесуального кодексу України – визнання договору не-
дійсним за власною ініціативою. Як зазначає В.Е.Беляневич, дана 
норма передбачає право господарського суду визнати недійсним 
повністю чи в певній частині пов’язаний з предметом спору до-
говір, який суперечить законодавству. У даному випадку йдеться 
про ситуацію, коли позовна вимога не полягає у визнанні дого-
вору недійсним. Договір повинен бути лише пов’язаний із пред-
метом спору, тобто позовна вимога ґрунтується на договорі, що 
його суд може визнати недійсним з власної ініціативи [15, c. 601]. 
При цьому,дана правова норма, надає суду право визнати договір 
недійсним, спираючись лише на невідповідність закону та пов’я-
заність з предметом конкретного спору, і не ставить можливість 
використання цього права в залежність від наявності заяви про 

це сторони, так само як і від наявності у неї права такої вимоги 
(Постанова Вищого господарського суду України від 01.04.2003 
року у справі № 14/142) [16].

Набагато складніше здійснити судовий захисту двох інших 
випадках. Зокрема, у Законі про АТ нічого не сказано про ситу-
ацію при якій значний правочин вчинений, отримав погодження 
загальних зборів, проте акціонер у них участі не брав. З одного 
боку, згідно із частина перша статті 68 Закону про АТ надає пра-
во вимоги викупу акцій тим акціонерам, які зареєструвалися для 
участі в загальних зборах і голосували проти прийняття остан-
німи рішення про вчинення товариством значного правочину. З 
іншого боку, оскарження такого рішення зборів до суду можливо 
тільки після вимоги викупу акцій, і це обмеження не поширюєть-
ся на тих акціонерів, які не брали участь в зборах. Скоріш за все, 
цим акціонерам буде відмовлено у викупі, оскільки не виконане 
вищевказана умова частини першої статті 68 Закону про АТ. При 
цьому у акціонера немає часу чекати відповідної відмови, адже 
термін оскарження рішень загальних зборів акціонерів становить 
3 місяці (ч.1 ст. 50 Закону про АТ). Тому, якщо акціонер не згідний 
з рішенням загальних зборів про вчинення значного правочину і 
не був присутнім на цих зборах, то йому варто відразу звернутися 
в суд. При цьому, можливі такі варіанти:

• оскарження здійснюється за мотивами порушення проце-
дури скликання і/або проведення загальних зборів акціонерів. В 
цьому випадку акціонер повинен посилатися на порушення своїх 
корпоративних прав і визначених норм Закону про АТ (за наявно-
сті таких порушень); 

• оскарження здійснюється за мотивами невигідності пра-
вочину для АТ. Порушення корпоративного права акціонера, у 
даному випадку, може бути обгрунтоване очевидним знецінен-
ням його акцій внаслідок різкого зменшення вартості активів. Як 
зазначають М.Белкин і Л. Белкин, при такій судовій тактиці пер-
спективним є посилання на недотримання виконавчим органом 
АТ принципу розумності, встановленого пунктом 6 статті 3 Гос-
подарського кодексу України. Зокрема у постанові від 8 грудня 
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2005р. по справі № 4/162-05 Вищий господарський суд України 
вказав, що згідно п. 6 ст. 3 ЦК України однією із засад цивільного 
законодавства є справедливість, добросовісність та розумність. В 
ч. 1 ст. 203 ЦК України передбачено, що зміст правочину не може 
суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодав-
ства, а також моральним засадам суспільства. В п. 1 ч. 1 ст. 83 
ГПК України господарському суду при прийнятті рішення надано 
право визнавати недійсним повністю або в певній частині пов’я-
заний з предметом спору договір, який суперечить законодавству. 
В результаті, Вищий господарський суд України залишив без змін 
рішення та постанову попередній інстанцій,якими визнано не-
дійсними явно невигідні для однієї із сторін умови договору, як 
такі що суперечать принципу розумності [7, с.58-59].

При цьому, основною проблемою являється складність дове-
дення суду явно невигідного для АТ правочину. 

Аналогічні аргументи можуть бути використанні й у разі, 
коли значний правочин вчинений, отримавши погодження нагля-
дової ради, проте акціонер убачає в ньому шкоду інтересам АТ. 

Висновки. Наявні прогалини в Законі про АТ ускладнюють 
перспективи оскарження в суді укладення товариством значних 
правочинів, однак вони не є перешкодою для можливого визнання 
їх недійсним за позовом відповідного суб’єкта, корпоративні пра-
ва чи інтереси якого порушенні у даному випадку. Оскільки в за-
коні прямо не передбачена їх недійсність, то їх слід кваліфікувати 
як оспорювані. При цьому, з проведеного дослідження вбачається 
необхідність доповнення чинного Закону про АТ статтею, яка б 
чітко встановлювала наслідки вчинення правочину з порушенням 
вимог цього закону та осіб наділених правом на його оскарження.
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Сліпенчук Н.А. Визнання значного правочину (договору) акціонерного 

товариства недійсним як спосіб захисту корпоративних прав
Дана стаття розкриває особливості значного правочину акціонерного това-

риства та з’ясовує правові наслідки невиконання порядку його вчинення, в тому 
числі можливості визнання правочину недійсним. 

Ключові слова: значний правочин, вчинення правочину, недійсність право-
чину, права та інтереси акціонера.

Слипенчук Н.А. Признание крупной сделки (договора) акционерного 
общества недействительным как способ защиты корпоративных прав

Данная статья раскрывает особенности крупной сделки акционерного об-
щества и обозначает правовые последствия невыполнения порядка его соверше-
ния, в том числе возможности признания сделки недействительной.

Ключевые слова: значительная сделка, осуществление сделки, недействи-
тельность сделки, права и интересы акционера.

Slipenchuk N.A. Recognition of significant transaction (contract) company 
void as a way to protect corporate rights

This article reveals features of the company’s significant transaction and 
clarifies the legal consequences of default procedure of its commission, including the 
possibility of recognizing the transaction invalid.

Key words: significant transaction, commit transaction, the invalidity of the 
transaction, the rights and interests of shareholders.

Ставнича І.М.

ПРАВОСУБ`ЄКТНІСТЬ УЧАСНИКІВ 
ЯК ОБ`ЄКТИВНА УМОВА ДІЙСНОСТІ 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

УДК 342
Постановка проблеми. Універсальність договору обумовле-

на його сутністю, яка полягає в тому, що в основі договору як 
правового явища лежить сукупність волевиявлення його сторін, 
реалізована у взаємній домовленості з метою реалізації власних 
інтересів. Зважаючи на роль договору у регулюванні суспіль-
них відносин, державою встановлюються особливі вимоги щодо 

здатності суб’єктів підприємництва укладати договори, змісту та 
форми останніх, визначення волі сторін та волевиявлення. Такі 
вимоги є суб`єктивними та об`єктивними умовами дійсності до-
говорів. Якщо договір не відповідає встановленим законом вимо-
гам, тоді виникають підстави для визнання договору недійсним.

Стан дослідження. Дослідження окремих питань даної 
проблеми проводили В.В.Луць, О.І.Зозуляк, С.О.Бородовський, 
С.М.Бервено.

Метою статті є дослідження проблеми правосуб`єктності 
сторін в контексті умов дійсності цивільно-правового договору.

Виклад основного матеріалу. Договір можна визначити як 
правомірний правочин взаємоузгодженої волі двох і більше сто-
рін, спрямованої на виникнення, зміну або припинення цивільних 
прав та обов`язків у формі зобов`язального правовідношення та 
на врегулювання відносин між цими сторонами шляхом закрі-
плення цих прав та обов`язків у визначеній законом формі. На-
ведене визначення поняття договору, безумовно, є небезспірним, 
але воно містить такі складові, які засвідчують наявність у дого-
ворі багатоманітності його змісту.

Цивільно-правовий договір сягає своїм корінням ще у часи 
римського приватного права, пройшовши тисячолітній шлях сво-
го розвитку. Римські юристи розглядали цивільно-правовий до-
говір як двосторонню угоду, в якій виражена воля двох сторін, 
спрямована на досягнення або припинення правового результату 
– виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків [ 9, c. 281].

Поняття «договір» вживається в декількох значеннях. Насам-
перед, договір належить до юридичних фактів, на основі яких 
виникають зобов`язання. Відповідно до ч.2 ст.11 і ч.2 ст.509 Ци-
вільного кодексу України (далі – ЦК) зобов`язання виникають із 
договорів та інших правочинів, передбачених законом, а також із 
договорів та інших правочинів, які хоч і не передбачені законом, 
проте й не суперечать йому. Договір є дво- чи багатостороннім 
правочином, тобто погодженою дією двох або більше сторін (ч.4 
ст.202 ЦК). Відповідно до ч.1 ст.626 ЦК договором визнається 
домовленість двох чи більше осіб, спрямована на встановлення, 
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зміну чи припинення цивільних прав та обов`язків. Тут терміну 
«домовленість» надається властиве йому значення як погоджено-
му волевиявленню двох чи більше осіб. [5, с.8 ]

Отже, договір врегульовує суспільні відносини. При цьому, 
суспільні відносини, які регулюються не втрачають свого фактич-
ного змісту, а лише видозмінюються, отримуючи додаткову влас-
тивість. Більше того, значення цивільно-правового договору все 
більше зростає, так як він допомагає усувати прогалини у праві, 
врегульовуючи ті суспільні відносини, які не врегульовані зако-
нодавством. Тенденція підвищення ролі договору просліджува-
лась і в XIX ст., так А.Фулльє, французький філософ, зазначав, 
що договір займає дев`ять десятих діючих кодексів, а коли-небудь 
йому будуть присвячені в кодексах всі статті від першої до остан-
ньої [1,c.105]

Феномен договору полягає у тому, що він виступає правовим 
засобом, у межах якого інтерес однієї сторони задовольняється 
тільки через інтерес іншої. Така ситуація породжує загальний ін-
терес сторін до укладення договору та його належного виконання 
[4, с. 32]. З огляду на це, як слушно зауважує С. О.Бородовський, 
договір, заснований на взаємній зацікавленості сторін, здатний 
забезпечити таку організацію, порядок та стабільність в еконо-
мічному обороті, яких неможливо досягти за допомогою найжор-
сткіших адміністративно-правових засобів [3, с. 7]. 

Незважаючи на те, що договір є не лише юридичним фактом, 
що забезпечує виникнення зобов`язального правовідношення, а й 
регуляторним механізмом, не варто недооцінювати ролі правових 
норм, що регулюють відносини суб`єктів договору. [2, с.13].

Відповідно до статті 203 ЦК передбачено такі загальні умо-
ви дійсності правочину (в тому числі і договору): 1) зміст пра-
вочину не може суперечити положенням цього кодексу, іншим 
актам законодавства, а також моральним засадам суспільства; 2) 
особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг ци-
вільної дієздатності; 3) волевиявлення учасника правочину має 
бути вільним і відповідати його внутрішній волі; 4) правочин має 
бути укладений у формі, встановленій законом; 5) правочин має 

бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що 
обумовлені ним; 6) правочини, що вчиняються батьками (усинов-
лювачами), не можуть суперечити правам та інтересам їхніх ма-
лолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Враховуючи вищенаведене, можна дійти висновку про те, що 
умови дійсності договору поділяються на:

- об`єктивні умови дійсності договору (відповідність змі-
сту договору актам законодавства, необхідний для укладення до-
говору обсяг правосуб`єктності осіб, встановлена законом форма 
договору);

- суб`єктивні умови дійсності договору (вільне волевияв-
лення учасника договору і відповідність його внутрішній волі, 
спрямованість договору на реальне настання правових наслідків, 
договори, що вчиняються батьками (усиновлювачами) не повинні 
суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх 
чи непрацездатних дітей).

Як відомо, укладати і здійснювати правочини можуть суб`єк-
ти цивільних прав. Таке право становить елемент їх цивільної 
правоcуб`єктності.

Поняття правосуб`єктності включає в себе правоздатність 
та дієздатність суб`єктів цивільних правовідносин (фізичних та 
юридичних осіб). Цивільна правоздатність – це здатність мати 
цивільні права та обов`язки. Цивільна дієздатність – це здатність 
своїми діями набувати цивільних прав і самостійно їх здійснюва-
ти, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 
невиконання.

Слід зазначити, що дієздатність суб`єктів цивільного права не 
завжди є абсолютною (повною). Так, повна дієздатність фізичних 
осіб настає з 18 років. Дієздатність юридичних осіб у певних сфе-
рах підприємницької діяльності виникає лише після отримання 
у встановленому порядку відповідної ліцензії. Дієздатність юри-
дичних осіб може обмежуватися законом (наприклад, юридичних 
осіб, утворених об`єднаннями громадян, політичними партіями) 
або засновниками підприємств відповідно до установчих доку-
ментів. Відсутність в учасника правочину достатньої дієздат-
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ності може перешкодити настанню за правочином очікуваного 
правового результату, в тому числі призвести до визнання його 
недійсним.[8, с.174].

Для розкриття поняття правосуб`єктності, на нашу думку, 
необхідно більш детально розглянути сутність правоздатності і 
дієздатності фізичних та юридичних осіб в контексті учасників 
цивільно-правового договору.

Зміст поняття «фізичної особи» розкривається у ст. 24 ЦК, за 
якою людина як учасник цивільних відносин вважається фізич-
ною особою.

Цивільна правоздатність згідно зіст. 25 ЦК – це здатність мати 
цивільні права та обов’язки. Така здатність визнається за всіма 
фізичними особами. Вона виникає в момент народження фізичної 
особи, а у випадках, встановлених законом, охороняються права 
зачатої, але ще не народженої дитини і припиняється з її смертю. 
Таким чином, правоздатність – це невід’ємна властивість кожної 
фізичної особи. Вона є правоздатною протягом всього свого жит-
тя незалежно від віку та стану здоров’я.

Для характеристики цивільної правоздатності принципове 
значення має закріплена чинним законодавством рівність прав 
фізичних осіб. Саме тому і правоздатність фізичних осіб закрі-
плюється як рівна для всіх і однакова для кожного незалежно від 
походження, соціального і майнового становища, расової та на-
ціональної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, 
роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. У 
ч.1 ст. 26 ЦК зазначено, що всі фізичні особи є рівними у здатно-
сті мати цивільні права та обов’язки.

Згідно зі ст.27 ЦК правочин, що обмежує можливість фізич-
ної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов’яз-
ки, є нікчемним. 

Щоб правоздатна фізична особа могла своїми власними дія-
ми використати, реалізувати свої права та обов’язки, вона повин-
на розуміти значення своїх дій. Розуміти значення своїх дій люди 
можуть лише з досягненням певного віку і за відсутності хвороб, 
які позбавляють їх можливості діяти розсудливо. Внаслідок цього 

закон встановлює ще одну властивість фізичної особи. Ця власти-
вість називається дієздатністю. Це є здатність своїми діями набу-
вати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов’язки (ст. 
30 ЦК). Мати дієздатність означає мати здатність особисто здійс-
нювати різні юридичні дії: укладати договори, видавати довіре-
ності тощо, а також відповідати за заподіяну майнову шкоду (по-
шкодження або знищення чужого майна, ушкодження здоров’я), 
за невиконання договірних та інших обов’язків.

Зміст дієздатності складає здатність фізичної особи своїми 
діями набувати цивільних прав і створювати цивільні обов’язки 
(правонабувальна здатність); здатність самостійно здійснювати 
цивільні права та виконувати обов’язки (правоздійснювальна або 
правовиконавча здатність); здатність своїми діями розпоряджати-
ся належними особі правами (праворозпорядчаздатність); здат-
ність нести відповідальність за протиправну поведінку (делік-
тоздатність). Можна сказати, що дієздатністю є надана фізичній 
особі можливість реалізації своєї правоздатності власними діями.

На відміну від правоздатності, яка рівною мірою визнається 
за всіма фізичними особами, дієздатність не може бути для всіх 
однаковою. Для того, щоб набувати прав і здійснювати їх влас-
ними діями, брати на себе і виконувати обов’язки, треба розум-
но мислити, розуміти зміст норм права, усвідомлювати наслідки 
своїх дій, мати життєвий досвід. Ці якості істотно різняться за-
лежно від віку фізичної особи, стану психічного здоров’я.

Враховуючи згадані фактори, закон розрізняє кілька різнови-
дів дієздатності: 1) повна; 2) часткова; 3) мінімальна; 4) обмеже-
на; 5) визнання громадянина недієздатним.

На практиці одним з поширених прикладів оспорювання в 
суді є вчинення правочину особою з обмеженою дієздатністю без 
дозволу органу опіки та піклування. У такому випадку відповідно 
до ст. 224 ЦК правочин є нікчемним.Право оспорювати правочин 
на цій підставі має особа, яка уклала правочин, а також за ст. 225 
ЦК таке право у разі її смерті надано особам, чиї права та інтере-
си порушені. У разі визнання сторони правочину недієздатною це 
право надано опікунові.
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У спорах щодо правочинів, вчинених фізичними особами за 
межами цивільної дієздатності, деякі суди неправильно розмежо-
вують підстави для визнання правочинів недійсними, помилково 
застосовуючи положення ст. 226 ЦК до правовідносин, що підпа-
дають під дію ст. 225 ЦК. Так, рішенням суду першої інстанції ви-
знано недійсним договір дарування кімнати у квартирі спільного 
заселення, укладений 7 грудня 2005 р. між С. та З. При цьому суд 
правильно встановив обставини справи і дійшов вірного виснов-
ку про те, що на час укладення спірного договору С. мала пси-
хічне захворювання, яке позбавляло її можливості усвідомлювати 
значення своїх дій та керувати ними, що підтверджено висновком 
судово-психіатричної експертизи, і тому договір дарування слід 
визнати недійсним. Суд також послався на те, що рішенням суду 
від 10 квітня 2006 р. С. визнано недієздатною і тому підставою 
для визнання договору дарування недійсним є ст. 226 ЦК. Апеля-
ційний суд у своїй ухвалі правильно відзначив, що недієздатною 
С. була визнана 10 квітня 2006 р. і лише з цього часу може йти 
мова про укладення договору недієздатною фізичною особою, а 
оспорюваний договір вчинено 7 грудня 2005 р., тому спір слід 
було вирішити на підставі ст. 225 ЦК.

Правила ст. 225 ЦК поширюються на ті випадки, коли немає 
законних підстав для визнання громадянина недієздатним, однак 
є дані про те, що в момент укладення правочину він перебував 
у такому стані, коли не міг розуміти значення своїх дій або ке-
рувати ними (тимчасовий психічний розлад, нервове зворушення 
тощо). Для визначення наявності такого стану на момент укла-
дення правочину суд призначає судово-психіатричну експертизу.

Розгляд вимог про визнання правочину недійсним з цих під-
став здійснюється з урахуванням як висновку судово-психіатрич-
ної експертизи, так й інших доказів, що підтверджують чи спро-
стовують доводи позивача про те, що в момент його укладення 
він не розумів значення своїх дій і не міг керувати ними.

Вимоги про визнання правочину недійсним у зв’язку з об-
меженою дієздатністю учасника правочину або укладенням його 
неповнолітнім (віком від 15 до 18 років) можуть бути заявлені 

лише батьками (усиновлювачами), піклувальниками таких непо-
внолітніх або піклувальниками осіб, обмежених у дієздатності 
внаслідок зловживання спиртними напоями чи наркотичними ре-
човинами.

З урахуванням усіх обставин такої справи суд повинен вста-
новити, чи знала або повинна була знати дієздатна сторона пра-
вочину про недієздатність, обмежену чи часткову дієздатність 
другої сторони. Якщо сторона знала або повинна була знати про 
зазначені обставини, то при визнанні правочину недійсним, крім 
приведення сторін у попередній стан, суд повинен зобов’язати 
дієздатну сторону відшкодувати другій стороні здійснені нею ви-
трати, втрату або пошкодження її майна.

У судовій практиці є випадки, коли правочин вчинявся осо-
бою, яку за рішенням суду було визнано обмежено дієздатною, 
проте правочин відповідав її інтересам, не порушував законних 
інтересів інших осіб та був вчинений у період стійкої ремісії пси-
хічного захворювання, що підтверджено судово-психіатричною 
експертизою. В такому випадку немає підстав для застосування 
ст. 225 ЦК для визнання правочину недійсним.

Що ж стосується правосуб`єктності юридичних осіб, то від-
повідно до ч.4 ст.87 ЦК юридична особа вважається створеною з 
дня її державної реєстрації і такою, що припинилася, з дня вне-
сення до єдиного державного реєстру запису про її припинення 
(ч.2 ст. 104 ЦК). Саме з фактом державної реєстрації пов’язується 
виникнення правосуб’єктності юридичної особи. А оскільки пра-
воздатність і дієздатність юридичної особи виникають одночас-
но (законодавець не дає нам підстав розмежовувати ці поняття 
в часі), момент її державної реєстрації є моментом виникнення 
у неї право- і дієздатності, а, отже, здатності до укладення до-
говорів. До цього моменту юридична особа нездатна бути носі-
єм цивільних прав та обов’язків. Підтвердженням правильності 
даної позиції можна вважати постанову Судової палати у госпо-
дарських справах Верховного Суду України від 28 січня 2002 р. 
у справі за позовом підприємства «Юг-Енерго» до ТОВ «Фірма 
«Гаск» про відшкодування збитків. В даній постанові вищою су-
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довою інстанцією було встановлено, що оскільки третє підприєм-
ство – контрагент позивача – не набуло цивільної правоздатності 
юридичної особи, укладені ним угоди не породжують будь - яких 
прав та обов’язків [7, с.101 - 103].

Іншою важливою умовою дійсності договорів, укладених 
юридичною особою, виступає її здатність до укладення догово-
рів (договороздатність). Новий ЦК у ст.91 закріпив положення 
про те, що юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та 
обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою 
можуть належати лише людині. З даної норми випливає наступ-
не: 1) правоздатність юридичної особи (в тому числі і її догово-
роздатність) визначається через правоздатність фізичної особи; 
2) правоздатність юридичної особи носить загальний характер. 
Втім, виникають певні сумніви з приводу такого рішення законо-
давця. По-перше, юридичній особі не можуть належати права, які 
за своєю природою належать тільки фізичній особі. Свого часу з 
даного приводу дуже влучно висловився Д.І.Мейєр: «Видається 
очевидним, що юридичній особі не можуть належати ті права, які 
тісно пов’язані із людською особистістю, наприклад, права, що 
випливають із союзу сімейного, оскільки дані права визначають 
статус чоловіка, батька, дитини, і, очевидно, що це все – поняття, 
які стосуються людини, через що про застосування їх щодо юри-
дичних осіб не може бути й мови» [6, c. 212].

Таким чином, для юридичної особи характерні права та 
обов’язки, що випливають із її природи як суб’єкта цивільного 
права, а тому правоздатність юридичної особи (в тому числі її 
договірна правоздатність) повинна визначатись специфікою при-
роди останньої.

Передумовою здійснення окремих видів діяльності є необхід-
ність одержання у передбаченому законом порядку ліцензії. Від-
повідно до ч.3ст.91 ЦК юридична особа може здійснювати окремі 
види діяльності,перелік яких визначається законом, після одер-
жання нею спеціального дозволу (ліцензії). Згідно Закону Укра-
їни «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 
від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ ліцензією є документ державного 

зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання на прова-
дження зазначеного в ньому виду діяльності протягом визначе-
ного строку за умови додержання ліцензійних умов. Згідно із ст. 
227 ЦК право чи неюридичної особи, вчинений нею без ліцензії, 
може бути визнаний судом недійсним. Разом з тим, правочин не 
має визнаватися недійсним, коли на момент вчинення правочину 
юридична особа не мала ліцензії, проте під час розгляду спору 
в суді отримала її. Якщо ж звернутися до судової практики, то 
слід зазначити, що такі правочини є оспорюваними. Позови про 
визнання їх недійсними і про застосування наслідків недійсності 
можуть бути заявлені тільки засновником (учасником) юридич-
ної особи, що не має ліцензії на заняття відповідною діяльністю, 
державним органом, що здійснює контроль за діяльністю такої 
юридичної особи, а також прокурором. Умовою для задоволення 
таких позовів є надання позивачем доказів, які підтверджують, 
що відповідач знав або згідно із законодавчим актом зобов’язаний 
був знати про невідповідність правочину вимогам законодавства, 
тобто що правочин укладений без ліцензії на заняття відповідним 
видом діяльності.

Висновки. Феномен договору полягає у тому, що він висту-
пає правовим засобом, у межах якого інтерес однієї сторони задо-
вольняється тільки через інтерес іншої. Така ситуація породжує 
загальний інтерес сторін до укладення договору та його належно-
го виконання. Універсальність договору обумовлена його сутні-
стю, яка полягає в тому, що в основі договору як правового явища 
лежить сукупність волевиявлень його сторін, реалізована у взаєм-
ній домовленості з метою реалізації власних інтересів. Тому саме 
договір, заснований на взаємній зацікавленості сторін, здатен за-
безпечити таку організацію, порядок і стабільність в економіч-
ному обороті, яких неможливо досягнути за допомогою найжор-
сткіших адміністративно-правових засобів. Договір визнається 
дійсним лише тоді, коли дотримано всі умови, як об`єктивні, так 
і суб`єктивні. До об`єктивних умов дійсності договору відносять 
зокрема і необхідний обсяг правосуб`єктності, що включає в себе 
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Ставнича І.М. Правосуб`єктність учасників як об`єктивна умова дійс-

ності цивільно-правового договору
В даній статті висвітлюється проблема визначення правосуб`єктності учас-

ників цивільно-правового договору в контексті умов дійсності договорів. Осо-
блива увага присвячена об`єктивним умовам дійсності договору.

Ключові слова: договір, правосуб`єктність, правоздатність, дієздатність, 
недійсність договору.

Ставнича И.М. Правосуб`ектность участников как объективное усло-
вие действительности гражданско-правового договора

В данной статье освещается проблема определения правосуб`ектности 
участников гражданско-правового договора в контексте русловий действитель-
ности договоров. Особое внимание уделено объективным условиям действи-
тельности договора.

Ключевые слова: договор, правосуб`ектнисть, правоспособность, дееспо-
собность, недействительностьдоговора.

Stavnycha I.М. Legal personality of participants as objectively true 
condition civil contract

In this article the problem of defining `s activity participants legal personality in 
civil contract in the context of the condition sofvalidity of contracts. Special attention 
is devoted to the objective condition sofvalidity of the contract.

Key words: contract, legal personality, legal capacity, capacity, the invalidity of 
the contract.

Федюк Л.В.

ЗМІСТ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА 
ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ

УДК 347.121.2
Право юридичної особи на ділову репутацію закріплене у ві-

тчизняному цивільному законодавстві (ст.94 Цивільного кодексу 
України), проте зміст його в ньому не розкривається. Регулюючи 
те чи інше особисте немайнове право, законодавець не може пов-
ністю розкрити його зміст у нормативному акті, тому це завдання 
покладається на наукові праці. У цій статті спробуємо з’ясувати, 
які правомочності складають зміст права юридичної особи на ді-
лову репутацію. 

Кожен суб’єкт права наділяється певною сукупністю особи-
стих (суб’єктивних) прав, що визначають його правове станови-
ще, і в їх число входить суб’єктивне право на ділову репутацію. 
До моменту порушення ділової репутації цивільне право охоро-
няє ці особисті немайнові відносини шляхом покладання загаль-
ного обов’язку утримуватися від їх порушення [1, с.19]. Ця по-
зиція не дає підстави говорити про існування суб’єктивних прав 
на ділову репутацію. Зміст суб’єктивного права слід розкривати 
насамперед через позитивні дії самого володільця суб’єктивного 
права [2, с.9]. Абсолютне право на ділову репутацію представляє 
собою можливість суб’єкта формувати, володіти, використовува-
ти і розпоряджатися належною йому діловою репутацією на свій 
розсуд та для свого інтересу шляхом вчинення системи юридич-
них і фактичних дій, а також вимагати від усіх третіх осіб утри-
муватися від порушень його права на ділову репутацію [3, с.128]. 
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Дане визначення розкриває фактично правомочності досліджува-
ного права, про які ми поговоримо.

В літературі також вказується, що право на ділову репута-
цію полягає в можливості отримати адекватну оцінку поведінки 
особи, а також правомочності на істинність інформації про факти 
поведінки особи, узгодженої з вимогами моралі [4, с.15-16]. Схо-
жа точка зору, згідно з якою ділова репутація є об’єктом права 
на достовірну суспільну оцінку не протиправної діяльності, яка 
полягає в тому, що громадянин, який реалізує не протиправні ін-
тереси, має право на те, щоб інформація, поширювана про нього, 
відповідала дійсності і не порушувала його право на ділову репу-
тацію [5, с.17]. Законодавець відображає іншу позицію до ділової 
репутації, що проявляється в особливому правовому регулюван-
ні, не обмежуючись лише її захистом.

Інші вчені об’єднують правомочності на визначення ділової 
репутації і по її використанню та відчуженню, а також правомоч-
ність вимоги відповідної поведінки від зобов’язаних осіб і право-
мочність на захист [6, с.10]. Але, на наш погляд, не варто вклю-
чати відчуження до складу правомочностей, оскільки особисті 
немайнові права мають таку ознаку як невідчужуваність.

Зміст особистого немайнового права не включає, за загаль-
ним правилом, здійснення позитивних цивільно-правових дій, 
хоча уповноважених суб’єкт на свій розсуд використовує належні 
йому особисті нематеріальні блага, об’єктивне право не визна-
чає, як повинен вести себе носій відповідних прав, а передбачає 
лише їх захист, коли вони вже порушені. Здійснення особистих 
немайнових прав має свою особливість в тому, що законом ви-
значаються не межі реалізації нематеріальних благ уповноваже-
ною особою, а встановлюються межі вторгнення сторонніх осіб в 
особисте середовище і, якщо ці межі порушуються, допускається 
застосування примусових заходів до їх відновлення [7, с.180]. Це 
викликає деякий сумнів, оскільки тут говориться про обмежен-
ня здійснення цього права захистом, ми не згідні й з четвертою 
рисою, оскільки знову є обмеження правової регламентації лише 
при посяганні на ділову репутацію.

Дослідниця права на ділову репутацію І.Ф.Коваль вказує, 
що право на ділову репутацію включає право суб’єкта на власні 
дії, право на чужі дії та право на захист ділової репутації. Ав-
торка приєднується до критичних заперечень щодо закріплення 
у ст. ст. 94, 299 Цивільного кодексу України права на недотор-
канність ділової репутації, а не права на ділову репутацію, що є 
більш широким поняттям і охоплює також можливість суб’єкта 
здійснювати різного роду не заборонені законом дії з формуван-
ня, використання ділової репутації, які стають об’єктом оцінки. 
Такі дії направлені на задоволення інтересу суб’єкта в досягненні 
конкурентних переваг, заснованих на результатах його діяльності, 
і отриманні, зрештою, більшого прибутку [8, с.8], але це стосовно 
комерційних юридичних осіб. В принципі, ми згідні з такими ви-
словлюваннями, проте правомочності ми будемо брати аналогіч-
ні з тими, які розглядати при дослідженні попередніх особистих 
немайнових прав юридичних осіб. 

При дослідженні змісту права на ділову репутацію, О.В.Син-
єгубов також стверджує, що зміст даного особистого немайново-
го права полягає не лише в праві кожного громадянина на недо-
торканність його ділової репутації (можливості жадати від всіх 
інших фізичних та юридичних осіб утримання від порушення 
цього права) та можливості судового захисту в разі порушення 
(негативний елемент), як це визначено у ст. 299 ЦК України, а й у 
можливостях своїми активними діями через відповідні правомоч-
ності по володінню, формуванню та користуванню здійснювати 
це право (позитивний елемент) [9, с.11]. Про позитивний харак-
тер пише і М.Н.Малєіна, яка відзначає, що їх структура схожа із 
структурою права власності. Зокрема, їх власники можуть воло-
діти і користуватися цими правами, проте розпорядження ними у 
формі відчуження неможливо [10, с.18]. 

Детальніше зміст права на ділову репутацію розглядає 
О.М.Дьяченко, яка пише, що його складають правомочності на 
формування, володіння, використання і розпорядження діловою 
репутацією, а також правомочність вимоги, адресований необ-
меженому колу осіб утримуватися від дій, що порушують його 
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право на даний нематеріальний об’єкт [3, с.129]. На наш погляд, 
не всі правомочності повинні мати місце в складі змісту права 
на ділову репутацію, тому розглянемо кожне з них в детальності. 

Правомочність формування ділової репутації є можливість 
особи утворювати таку шляхом поширення певних відомостей, 
здатних вплинути на створення свого позитивного вигляду в діло-
вому обороті і, в кінцевому рахунку, служити збільшенню прибут-
ковості власної справи. При цьому підкреслюється, що це процес, 
а не момент в часі, і займає він достатньо довгий період часу, тому 
з моменту державної реєстрації юридичної особи виникає, за сло-
вами авторки, не ділова репутація, а суб’єктивне право на неї [3, 
с.108]. Ми вважаємо, що правомочність формування не слід ви-
діляти окремо, оскільки вона фактично може розчинитися в пра-
вомочностях по використанню та зміні ділової репутації. Нако-
пичуючи і збільшуючи обсяг позитивних відгуків про юридичну 
особу, отримуючи схильність позитивних думок про неї, можна 
говорити про використання права на ділову репутацію. Якщо, на-
приклад, складалися негативні думки про діяльність юридичної 
особи, можна використовувати правомочність по зміні, таким чи-
ном сформувати позитивні відгуки про неї, тобто, можна змінити 
ділову репутацію юридичної особи.

Правомочність володіння діловою репутацією означає мож-
ливість мати її шляхом обліку на балансі. Володіння позитивною 
діловою репутацією є для комерційної юридичної особи необхід-
ною умовою її існування, входить до її інтересів [3, с.129, 109]. 
Позитивна ділова репутація є необхідною не лише для комерцій-
них юридичних осіб, а для всіх, і володіння не означає мати її 
шляхом обліку на балансі, її взагалі, на наш погляд, так матеріа-
лізувати не можливо.

Правомочність використання ділової репутації означає мож-
ливість вилучення з неї корисних властивостей в цілях зміцнення 
свого положення в діловому обороті, на ринку товарів, робіт і по-
слуг. Стверджується, що комерційна юридична особа використо-
вує приналежну її ділову репутацію в цілях отримання прибутку, 
шляхом вилучення її корисних властивостей [3, с.120]. Звичайно, 

для комерційних юридичних осіб головною ціллю є отримання 
прибутку, але для інших і цілі інші, тож використання ділової ре-
путації буде полягати в можливостях отримання інших благ, для 
яких ці юридичні особи створені й проводять свою діяльність. 
Використання позитивної ділової репутації сприяє тому, що з 
юридичною особою більше співпрацюють, укладають правочи-
ни, вони мають більше клієнтів, прихильників, партнерів, спо-
живачів тощо. Таке використання допомагає закріплювати своє 
становище в сфері діяльності, схожої з цією юридичною особою.

Правомочність розпорядження означає можливість визна-
чення фактичної та юридичної долі своєї ділової репутації, яка 
реалізується шляхом її зміни, зокрема, зміцнення. Зазначається, 
що правоволоділець може визначати фактичну долю своєї діло-
вої репутації шляхом вчинення як фактичних, так і юридичних 
дій. Фактичні дії суб’єкт систематично здійснює в процесі свого 
функціонування, реалізуючи заходи, спрямовані на поліпшення 
управлінських, фінансових і соціальних показників. Так, юри-
дична особа вчиняє фактичні дії, спрямовані на поліпшення сво-
єї ділової репутації, здійснюючи заходи щодо підвищення якості 
випущених товарів, вироблених робіт, послуг, що надаються. По-
кращує воно свою ділову репутацію також шляхом здійснення ін-
вестицій у розвиток юридичної особи, підвищуючи рівень умов 
праці своїх працівників і т. д. Зміна ділової репутації шляхом 
юридичних дій можлива в тих випадках, коли суб’єкт здійснює 
правочини, спрямовані на покращення своєї репутації з різни-
ми суб’єктами, які професійно займаються формуванням іміджу 
юридичної особи, головне місце в якому посідає ділова репута-
ція. В сучасних умовах можна вести мову про управління діловою 
(комерційною) репутацією, яке слід відносити до дій, спрямова-
них на визначення долі ділової репутації. Одним із способів фор-
мування та управління репутацією компанії є успішна установка 
контактів з численними інститутами споживачів, партнерів, дер-
жавних органів влади та суспільством в цілому [3, с.129, 122]. 

Таким чином, до змісту права юридичної особи на ділову 
репутацію включаються правомочності по володінню, користу-
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ванню і розпорядженню своєю діловою репутацією, що сумісно з 
конструкціями інших суб’єктивних прав.
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Федюк Л.В. Зміст права юридичної особи на ділову репутацію
Дана стаття присвячена дослідженню змісту права на ділову репутацію 

юридичної особи. В ній доводиться, що до змісту цього права входять право-
мочності по володінню, користуванню та розпорядженню діловою репутацією.

Ключові слова: особисті немайнові права, право на ділову репутацію.

Федюк Л.В. Содержание права юридического лица на деловую репу-
тацию

Данная статья посвящена исследованию содержания права на деловую 
репутацию юридического лица. В ней доказывается, что к содержанию этого 
права входят правомочия по владению, пользованию и распоряжению деловой 
репутацией.

Ключевые слова: личные неимущественные права, право на деловую ре-
путацию.

Fedyuk L.V. The content of the right of entity to business reputation
Thе article focuses on the study of the content of the right to business reputation 

entity. It argues that the content of this right includes the competence to eligibility for 
possession, use and disposal of business reputation. 

Key words: personal non property rights, the right to business reputation.

Яворська О.С.

ПЕРЕДАННЯ ВІДСТУПНОГО ЯК 
ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
УДК 347.133.74
Передання відступного уперше виділено у ст. 600 Цивільного 

кодексу України (далі ЦКУ) [1] як самостійну підставу припинен-
ня зобов’язання. На підставі аналізу наукових поглядів на при-
роду відступного, висловлених у працях Т. Боднар, О. Міхно, О. 
Первомайського, Я. Зейкан, А. Коструби [2] та ін., судової прак-
тики висловлені власні міркування щодо сутності відступного та 
його співвідношення зі схожими правовими поняттями у цивіль-
ному праві України.

 Зі змісту норм ст. 600 ЦКУ випливає: 1) передання відступно-
го вчиняється за згодою сторін основного зобов’язання; 2) пред-
метом відступного можуть бути гроші чи інше майно; 3) розмір, 
строки та порядок передання відступного встановлюється сторо-
нами. Практика застосування відступного породжують низку те-
оретико-прикладних проблем, що вимагають належного обгрун-
тування. Насамперед, йдеться про можливість застосування такої 
підстави припинення зобов’язання залежно від його виду та сут-
ності. Специфіка окремих договірних зобов’язань засвідчує необ-
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хідність чіткішої законодавчої регламентації передання відступ-
ного. Зокрема, у договорах постачання енергетичними та іншими 
ресурсами через приєднану мережу, контрактації сільськогоспо-
дарської продукції, договорах поставки для задоволення пріори-
тетних державних потреб, на державне замовлення, ураховуючи 
їх правову спрямованість, особливий суб’єктний склад, правовий 
режим об’єктів передання відступного мало б допускатися за пев-
них умов, оскільки таке може вплинути на інтереси третіх осіб, 
позначитися на поповненні державних матеріальних запасів, фо-
ндів, страхових резервів тощо, дестабілізувати відносини у тих чи 
інших сегментах ринку. Видається доцільним встановлення пря-
мих заборон чи особливих умов на передання відступного у спе-
ціальних нормативних актах чи нормах ЦКУ, що регламентують 
окремі види зобов’язань, а у ст. 600 ЦКУ обмежитися загальною 
вказівкою: зобов’язання припиняється за згодою сторін внаслідок 
передання боржником кредиторові відступного (грошей, іншого 
майна тощо), крім випадків, встановлених законом.

Передання відступного може ініціювати як боржник, так і 
кредитор. Відповідно сторонами правочину про передання від-
ступного можуть бути кредитор та боржник за основним зобов’я-
занням. При укладення договору на користь третьої особи (ст. 
636 ЦКУ) у разі наміру сторін основного зобов’язання припинити 
його переданням відступного потрібно ураховувати інтереси тре-
тьої особи. Виконання такого договору може вимагати як особа, 
яка уклала договір, так і третя особа, на користь якої укладено 
договір, якщо інше не встановлено договором або законом чи не 
випливає із суті договору. З моменту вираження третьою особою 
наміру скористатися своїм правом сторони не можуть розірвати 
або змінити договір без згоди третьої особи, якщо інше не вста-
новлено договором або законом (ч. 3 ст. 636 ЦКУ). Оскільки пере-
дання відступного фактично змінює предмет, строки та порядок 
виконання основного зобов’язання, то кредитор і боржник не мо-
жуть домовитися про нього без згоди третьої особи. 

Умова про передання відступного може фіксуватися у тексті 
основного договору, з якого виникло відповідне договірне зо-

бов’язання чи оформлятися окремим документом. Правочин про 
відступне має вчинятися з дотриманням правил про форму право-
чинів. Договір про відступне є укладеним з моменту досягнення 
сторонами домовленості з усіх істотних умов. Такими умовами, 
зокрема, будуть умови: 1) про предмет відступного. У якості від-
ступного можуть передаватися гроші з урахуванням правового 
режиму іноземної валюти; речі з урахуванням їх оборотоздатно-
сті (ст. 178 ЦКУ та спеціальні нормативні акти, якими встанов-
люються спеціальні вимоги та заборони щодо окремих об’єктів 
цивільного обороту); майнові права з урахуванням можливості 
їх відчуження, зокрема, положень ч. 2, 3 ст. 656 ЦКУ; 2) оцінка 
відступного. Як випливає зі змісту ст. 600 ЦКУ розмір відступ-
ного у співвідношенні з основним зобов’язанням визначається 
за домовленістю сторін. Передання відступного у більшому чи 
меншому розмірі щодо суми основного зобов’язання веде до його 
припинення, тому сторони мають усвідомлювати цей факт при 
визначенні розміру відступного; 3) порядок передання відступно-
го залежно від предмета. Якщо як відступне передаються гроші, 
то фактичне вручення готівкових коштів чи їх зарахування на ра-
хунок є моментом передання відступного. У разі передання май-
на як відступного слід ураховувати правила про момент набуття 
права власності за договором (ст. 334 ЦКУ). До набуття права 
власності на майно, що передається як відступне, не можна вва-
жати, що основне зобов’язання припинилося. Якщо як відступне 
передається нерухоме майно, то право власності на нього вини-
кає з моменту державної реєстрації права відповідно до Закону 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» [3]. Відповідно моментом припинення основного зо-
бов’язання буде момент державної реєстрації права на таке май-
но; 4) строки передання відступного. Т. Боднар вважає, що строк 
передання відступного може встановлюватися тільки до настання 
строку виконання основного зобов’язання та порядок передання 
відступного не може включати у будь-якій формі дії боржника по 
переданню всього або частини відступного після настання стро-
ку виконання основного зобов’язання [4, с. 120]. Видається, що 
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така позиція не узгоджується з договірним характером умови про 
відступне. Тому строки його передання на розсуд сторін можуть 
встановлюватися безвідносно до строків виконання основного 
зобов’язання. У тих випадках, коли строк виконання основного 
зобов’язання наступив і для кредитора є очевидним, що воно не 
буде виконаним, то не має підстав для виключення домовленості 
про передання відступного. Застосовувати цивільно-правові за-
соби відповідальності чи ініціювати домовленість про передання 
відступного – право кредитора; 5) підтвердження передання від-
ступного як оформлення розписки про одержання відступного, 
передання правопідтверджуючих документів на майно, передан-
ня відповідних документів, що забезпечують здійснення права, у 
разі якщо предметом відступного є право вимоги тощо. 

Передання відступного є багатогранним юридичним фактом: 
1) насамперед як підстава припинення основного зобов’язання; 
2) передання відступного звільняє боржника від обов’язку вико-
нання зобов’язання в натурі (ч. 2 ст. 622 ЦКУ); 3) припиняє право 
власності боржника (правоприпиняючий факт) і веде до набуття 
права власності на предмет відступного у кредитора (правовста-
новлюючий факт). У разі передання права як відступного воно 
припиняється у боржника і виникає у кредитора. Оскільки дого-
вори, спрямовані на передання права власності на нерухоме май-
но підлягають нотаріальному посвідченню, то у разі передання 
нерухомості як відступного, такий договір мав би теж посвідчува-
тися нотаріально. Також необхідними є відповідні зміни до зако-
нодавства, яке регламентує реєстрацію прав на нерухоме майно, 
що передається на підставі договору про відступне. 

У разі невиконання обов’язків з передання відступного на-
ступають наслідки, встановлені на випадок невиконання чи не-
належного виконання основного зобов’язання. У разі непередан-
ня відступного до боржника застосовуються цивільно-правові 
санкції, що передбачені за невиконання основного зобов’язання. 
Зокрема, нарахування штрафів, пені за прострочення повинно 
здійснюватися від суми (вартості) основного зобов’язання, а не 
суми (вартості) відступного. Тому кредитор може звернутися за 

захистом порушених прав відповідно до суті та умов основного 
зобов’язання, а не зобов’язання з передання відступного. Хоча у 
договорі про передання відступного сторони можуть зазначити 
власні особливі умови, що і підлягатимуть застосуванню у разі 
виникнення спору. Оскільки відступне передається взамін неви-
конаному, то у разі його непередання має виконуватися основне 
зобов’язання.

Одним з районних судів м. Києва розглядалася справа за 
позовом гр. «Х» до ПрАТ «У» про стягнення заборгованості та 
неустойки [5]. У судовому засіданні установлено, що відповід-
но до договору страхування відповідальності власників наземних 
транспортних засобів та на підставі страхового акту страхови-
ком (відповідачем у справі) було прийняте рішення про виплату 
потерпілій (позивачці) відшкодування у розмірі 48481 грн. Між 
позивачкою та відповідачем було укладено договір про припи-
нення зобов’язання переданням відступного у сумі 40000 грн. 
згідно з графіком та зазначенням кінцевого строку остаточної 
виплати. Відповідач не здійснив жодних виплат на користь пози-
вачки, тому вона звернулася до суду з відповідними позовними 
вимогами. Рішенням суду з відповідача стягнуто суму страхового 
відшкодування та пеню за прострочення виконання грошового 
зобов’язання. У мотивувальній частині судового рішення не на-
дано оцінки домовленості про відступне. А законність догово-
ру, за яким встановлювалася умова про передання відступного 
взамін виплати страхового відшкодування, викликає сумнів. На 
перший погляд видається, що сторони взаємно домовившись про 
передання відступного і припинення таким чином зобов’язання 
про виплату страхового відшкодування, діяли, опираючись на 
принцип свободи договору, норми ст. 600 ЦКУ. Але така взаємна 
домовленість, мотиви досягнення якої залишились поза межами 
судового дослідження, порушує права потерпілої. Погодившись 
на передання відступного, вона відмовилась від більшої суми від-
шкодування, яка належала їй цілком законно і яку, зрештою, суд 
своїм рішенням і стягнув з відповідача. Видається, що у грошових 
зобов’язаннях, що виникають з договору чи з інших юридичних 
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фактів (заподіяння шкоди, наприклад) не може йтися про пере-
дання відступного грошима меншої чи більшої суми. У будь-яко-
му разі передання відступного не може погіршувати становище 
кредитора (потерпілої сторони у деліктному зобов’язанні). Суд 
цілком вірно постановив рішення про стягнення суми страхового 
відшкодування, а не суми, зазначеної як відступне. 

Іншим судовим рішенням одного з районних судів Полтав-
ської обл. [6] було задоволено позовні вимоги про визнання права 
власності на будівлю за таких обставин. Між особою «N» та ТзОВ 
«К» укладено договір позики у розмірі 700000 доларів США, що 
еквівалентно 5600000 грн., що підтверджується розпискою від 15 
лютого 2012 року. У зазначений строк (до 29 лютого 2012 р.) сума 
боргу не була повернута і позивач (гр. «N») звернувся до суду про 
стягнення заборгованості. До початку слухання справи по суті 
було змінено предмет позову, а саме, позивач просив визнати за 
ним право власності на будівлю, що належить на праві власно-
сті відповідачу. Позивач зазначив, що вже після настання терміну 
повернення позики, а саме 20 березня 2012 р., між ним та відпо-
відачем було укладено договір про припинення зобов’язання пе-
реданням відступного. За умовами цього договору відповідач за 
домовленістю з позивачем змінив первісний предмет виконання 
зобов’язання щодо повернення позичених коштів іншим предме-
том – будівлею. Згідно акта прийому-передачі позивач прийняв 
від відповідача у власність вказану будівлю. Договором передба-
чено, що його виконання сторонами означає, що зобов’язання за 
розпискою від 15 лютого 2012 року про позику грошових коштів 
в розмірі 5600000 грн. вважається припиненим. За таких обста-
вин позивач просить визнати в судовому порядку за ним право 
власності на будівлю. Ураховуючи обставини справи, а також той 
факт, що сторонами укладено договір про передання відступно-
го в рахунок існуючого боргу, і відступне прийняте кредитором, 
суд дійшов висновку про законність та обґрунтованість позовних 
вимог і задоволив їх повністю. Видається, що за таких обставин 
сторони повністю скористалися свободою договору у найповні-
шому виразі та диспозитивними засадами ст. 600 ЦКУ. Лише для 

не юриста залишаться сумніви щодо законності таких оборудок. 
Разом з тим за відсутності норм про форму договору про від-
ступне практика окреслює і не зовсім добросовісні можливості 
застосування відступного як підстави набуття права власності на 
майно.

Передання відступного зовнішньо подібне з іншими право-
вими конструкціями.

Відступне і договір міни (ст. 715 ЦКУ). Зовнішньо передан-
ня відступного подібне до товарообмінних договорів, за якими 
кожна зі сторін зобов’язується передати другій стороні у влас-
ність один товар в обмін на інший. Але, якщо у договорах міни 
умова про предмет, ціну, строки, порядок передання товарів є до-
говірними домовленостями, без досягнення згоди з яких договір є 
неукладеним, то умова про відступне є додатковою домовленістю 
на випадок невиконання основного зобов’язання. При неспівмір-
ному обміні товарів може бути встановлена доплата за товар 
більшої вартості. Ураховуючи диспозитивний характер ст. 600 
ЦКУ, не виключена можливість часткового виконання основного 
зобов’язання з переданням відступного взамін частково невико-
наному. Як взаємне передання у власність товарів на виконання 
договору міни веде до припинення договірного зобов’язання, так 
і передання відступного припиняє відповідне зобов’язання. Але, 
якщо за договором міни взаємне передання товарів у власність 
спрямоване на виконання основного зобов’язання, то передання 
відступного спрямоване на його припинення без виконання ос-
новного.

Відступне і зустрічне виконання зобов’язання (ст. 538 
ЦКУ). Зустрічне виконання зобов’язання є виконанням сво-
го обов’язку однією зі сторін з одночасним виконанням другою 
стороною свого обов’язку. Зустрічне виконання зобов’язання пе-
редбачає попарну зміну ролей: «кредитор – боржник», «боржник 
– кредитор». Передання відступного боржником не обумовлене 
вчиненням будь-якого обов’язку кредитором. Правові наслід-
ки невиконання однією зі сторін у зобов’язанні свого обов’язку 
визначені у ч. ч. 2, 3 ст. 538 ЦКУ і полягають у тому, що у разі 



ЗБ
ІР

Н
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТА

Т
Е

Й
Яворська О.С. Передання відступного як підстава припинення цивільного зобов’язання

212 213

ЗБІРН
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТАТ

Е
Й

невиконання однією зі сторін свого обов’язку або за наявності 
очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов’язку 
у встановлений строк або виконає його у неповному обсязі, друга 
сторона має право зупинити виконання свого обов’язку, відмо-
витися від його виконання частково або у повному обсязі. Якщо 
зустрічне виконання обов’язку здійснено однією зі сторін, незва-
жаючи на невиконання другою стороною свого обов’язку, друга 
сторона повинна виконати свій обов’язок. Передання ж відступ-
ного як одностороння дія боржника і його прийняття кредитором 
веде до припинення основного зобов’язання.

Відступне і альтернативне зобов’язання (ст. 539 ЦКУ). 
Зовнішня подібність порівнювальних понять полягає у тому, що 
і відступне і альтернативне зобов’язання можуть встановлювати-
ся у тексті договору, з якого виникає основне зобов’язання. Як 
передання відступного, так і вчинення боржником однієї з двох 
або кількох дій у альтернативному зобов’язанні веде до його при-
пинення. Якщо ж відступне передається взамін невиконаному 
обов’язку (обов’язків) за основним зобов’язанням, то у альтерна-
тивному зобов’язанні боржник зобов’язаний вчинити одну з двох 
або кількох дій. Причому право вибору предмета зобов’язання 
належить боржнику, якщо інше не встановлено договором, ак-
тами цивільного законодавства, не випливає із суті зобов’язання 
або звичаїв ділового обороту.

Відступне і новація зобов’язання (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 604 ЦКУ). 
Передання відступного є відмінним і від новації зобов’язання, 
оскільки має наслідком припинення зобов’язання, тоді як при 
новації проходить зміна зобов’язання. Між тими ж сторонами за 
їхньою взаємною домовленістю замість первісного зобов’язання 
встановлюється нове. Договір про відступне не встановлює ново-
го зобов’язання.

Відступне і неустойка (ст.ст. 549-552 ЦКУ). Між ним є низ-
ка істотних відмінностей. 1) передання відступного має наслід-
ком припинення основного зобов’язання, тоді як встановлення 
неустойки веде до виникнення додаткового забезпечувального 
правовідношення, що покликане встановити додаткові гарантії 

захисту інтересів кредитора у разі невиконання чи неналежного 
виконання основного зобов’язання. 2) розмір, порядок та стро-
ки передання відступного встановлюються сторонами, тоді як 
неустойка може встановлюватися як законом, так і сторонами 
у договорі. 3) форма домовленості про відступне не визначена. 
Форма ж правочину про неустойку визначається імперативними 
нормами ст. 547 ЦКУ як проста письмова, недотримання якої має 
наслідком нікчемність правочину. 4) передання відступного при-
пиняє зобов’язання. Сплата ж неустойки, за загальним правилом, 
не звільняє боржника від виконання зобов’язання в натурі (ч. 1 ст. 
622 ЦКУ). 5) передання відступного може здійснюватися у будь-
якій формі за домовленістю сторін, неустойка стягується у формі 
штрафу або пені. 6) неустойка стягується у разі невиконання чи 
неналежного виконання основного зобов’язання, тоді як відступ-
не передається взамін виконання основного зобов’язання. Отже, 
сплата неустойки та передання відступного є різними юридични-
ми фактами, що мають і різні правові наслідки. 

Відступне і завдаток (ст.ст. 570, 571 ЦКУ). 1) передання 
відступного припиняє основне зобов’язання, передання завдатку 
спрямоване на забезпечення виконання основного зобов’язання 
і породжує додаткове (акцесорне) зобов’язання; 2) предметом 
відступного можуть бути гроші, майно, так і предметом завдатку 
є грошова сума або рухоме майно (нерухоме майно не може пе-
редаватися як завдаток); 3) форма домовленості про відступнене 
визначена. Форма ж правочину про завдаток визначається імпера-
тивними нормами ст. 547 ЦКУ як проста письмова, недотримання 
якої має наслідком нікчемність правочину; 4) відступне переда-
ється взамін невиконаному, тоді як завдаток видається боржником 
кредиторові у рахунок належних з нього за договором платежів, 
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконан-
ня. Фактично відступне у жодному разі не може передаватися до 
початку виконання за основним зобов’язанням. 5) відмінними є і 
правові наслідки порушення або припинення основного зобов’я-
зання, у якому встановлене відступне та завдаток. Передання від-
ступного звільняє боржника від обов’язку виконання зобов’язан-



ЗБ
ІР

Н
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТА

Т
Е

Й
Яворська О.С. Передання відступного як підстава припинення цивільного зобов’язання

214 215

ЗБІРН
И

К
 Н

АУ
К

О
В

И
Х

 С
ТАТ

Е
Й

ня в натурі, тоді як при порушенні зобов’язання, забезпеченого 
завдатком, з вини боржника, завдаток залишається у кредитора. 

Відступне і застава. 1) встановлення та передання відступ-
ного спрямоване на припинення зобов’язання, тоді як застава є 
способом забезпечення його виконання. Застава як і нші види за-
безпечення виконання зобов’язань породжує акцесорне зобов’я-
зання; 2) як предметом застави, так і предметом відступного може 
бути будь-яке майно. Але, якщо предмет відступного визначаєть-
ся домовленістю сторін, то предмет застави чіткіше визначений у 
законодавстві (ст. 576 ЦКУ, відповідні положення Законів України 
«Про заставу», «Про іпотеку»; 3) форма договору про заставу чіт-
ко визначена чк проста письмова за загальним правилом та пись-
мова з нотаріальним посвідченням, якщо предметом застави є 
нерухома річ. Форма ж домовленості про відступне не визначена; 
4) законодавчо урегламентована процедура звернення стягнення 
на предмет застави у разі невиконаня чи неналежного виконання 
основного зобов’язання, тоді як порядок, способи та строки пере-
дання відступного встановлюються за домовленістю сторін

Лаконічність законодавчої регламентації передання відступ-
ного надає сторонам повну свободу у визначенні предмета пере-
дання, умов, строків його проведення. З часом договірна прак-
тика зумовить необхідність чіткішого урегулювання передання 
відступного. Уже зараз очевидною є потреба у законодавчому 
встановленні випадків недопустимості, особливих умов, форми 
передання відступного з урахуванням виду, змісту зобов’язання, 
специфічного суб’єктного складу, предмету, наслідків припинен-
ня для третіх осіб тощо. 
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Яворська О.С. Передання відступного як підстава припинення цивіль-

ного зобов’язання
Автор аналізує теоретико-прикладні проблеми передання відступного як 

підстави припинення цивільного зобов’язання. Проведено порівняльну характе-
ристику відступного та неустойки, завдатку, застави, альтернативного зобов’я-
зання, новації.

Ключові слова: відступне, припинення зобов’язання, неустойка, завдаток, 
альтернативне зобов’язання.

Яворская А.С. Передача отступного как основание прекращения обя-
зательства

Автор анализирует теоретико-прикладные проблемы передачи отступного 
как основания прекращения гражданского обязательства. Наводится сравни-
тельная характеристика отступного и неустойки, задатка, залога, альтернатив-
ного обязательства, новации.

Ключевые слова: отступное, прекращение обязательства, неустойка, зада-
ток, альтернативное обязательство.

Yavorska O. S. Giving money or other estate as a ground for termination of 
obligation

The article deals with issues of giving money or other estate as a ground for 
termination of civil obligation. There were made comparative analysis between giving 
money or other estate and forfeit, deposit, mortgage, alternative obligation, novation. 

Key words: compensation, termination of obligation, penalty, earnest, alternative 
obligation.
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА. ЗЕМЕЛЬНЕ ТА 
АГРАРНЕ ПРАВО

Багай Н.О.

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ
УДК 349.42
Актуальність теми. Ефективність сільськогосподарської 

виробничої діяльності різних аграрних суб’єктів залежить від 
належного законодавчого забезпечення їх правового статусу, від 
максимального врахування специфіки їх виробничої діяльності 
у процесі правового регулювання. Спеціалізоване правове регу-
лювання суспільних відносин за участю окремих видів сільсько-
господарських товаровиробників забезпечують нормативні акти 
аграрного законодавства, прийняті з урахуванням особливостей 
правового статусу учасників аграрних відносин. До таких актів 
належать Закони України «Про колективне сільськогосподарське 
підприємство» [1], «Про сільськогосподарську кооперацію» [2] , 
«Про фермерське господарство» [3] .

Особливо важливе значення має розвиток законодавства про 
сільськогосподарську кооперацію, адже аграрні кооперативні 
утворення «найбільш повно відповідають забезпеченню еконо-
мічних, у тому числі земельних, прав громадян» [4, с.336].

Стан дослідження. Розвиток сучасного законодавства про 
сільськогосподарську кооперацію проаналізований у наукових 
працях О.В.Гафурової [5-6], Я.З.Гаєцької-Колотило [7-8], В.М.
Масіна [9], В.І.Семчика [10-11], Н.І.Титової [12-13], В.Ю.Урке-
вича [14-16], В.І.Федоровича [17-18] та інших учених. Зокрема, 

аграрно-правовою наукою досліджені проблеми законодавчого 
регулювання порядку створення та припинення діяльності сіль-
ськогосподарських кооперативів, організаційно-правові форми 
кооперації в сільському господарстві, типи сільськогосподарських 
кооперативів, правовий статус членів сільськогосподарських ко-
оперативів тощо. На основі проведеного аналізу представниками 
аграрно-правової науки обґрунтовано важливі наукові пропозиції 
щодо поліпшення законодавчого забезпечення правового статусу 
кооперативів у сільському господарстві.

Проте наприкінці 2012 року до Закону України «Про сіль-
ськогосподарську кооперацію» були внесені зміни, відповідно до 
яких Закон викладено в новій редакції [19]. При цьому цілковито 
змінено підхід до регулювання правового статусу сільськогоспо-
дарських кооперативів. У зв’язку з істотним оновленням зако-
нодавства в цій частині проблеми законодавчого забезпечення 
сільськогосподарської кооперації набули особливої гостроти та 
актуальності.

Метою статті є аналіз сучасного законодавчого забезпечен-
ня сільськогосподарської кооперації та обґрунтування напрямів 
подальшого розвитку законодавства про сільськогосподарські ко-
оперативи.

Нормативно-правові акти про сільськогосподарську коопе-
рацію є важливою складовою аграрного законодавства України. 
Належний розвиток цього законодавчого інституту сприятиме 
ефективному функціонуванню перспективної форми аграрного 
виробництва – сільськогосподарських кооперативів.

Cлід зазначити, що національне законодавство про сільсько-
господарську кооперацію з самого початку розвивалося не зовсім 
послідовно. Так, з великим запізненням, у 1997 році, було при-
йнято Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» [2], 
необхідність прийняття якого обґрунтовувалася Н.І.Титовою ще 
з 1991 року [12, с.21]. Крім того, загальні засади функціонуван-
ня і розвитку кооперативів були визначені аж у 2003 році (через 
6 років після прийняття спеціального Закону) при затвердженні 
нового Цивільного кодексу України [20], Господарського кодексу 
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України [21], Закону України «Про кооперацію» [22]. Зрозуміло, 
що такий «зворотний» порядок розвитку загального та спеціаль-
ного законодавства про сільськогосподарську кооперацію призвів 
до багатьох суперечностей та колізій між приписами згаданих 
нормативно-правових актів.

Нині Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» 
діє з великою кількістю змін та доповнень, що вносилися 10 ра-
зів. У листопаді 2012 року цей Закон викладено в новій редакції. 
Як було зазначено в Пояснювальній записці до відповідного за-
конопроекту, прийняття такого Закону мало на меті суттєво по-
кращити «законодавчі, податкові, фінансово-кредитні, економічні 
умови діяльності сільськогосподарських кооперативів та їх чле-
нів» [23]. Проте фактично нова редакція Закону усуває спеціа-
лізоване правове регулювання внутрішніх аграрних відносин в 
сільськогосподарських кооперативах.

Така уніфікація правового регулювання діяльності сільсько-
господарських та інших видів кооперативів, як справедливо за-
уважує В.Ю.Уркевич, є не зовсім виправданою, «оскільки сіль-
ськогосподарські кооперативи мають істотні відмінності як у їх 
правовому статусі так й при провадженні господарської діяльно-
сті, що мають враховуватися законодавством» [4, с.354]. 

Слід визнати, що дійсно, основні засади діяльності коопе-
ративів повинні визначатися загальним законом. Попри це, спе-
ціальний Закон «Про сільськогосподарську кооперацію» покли-
каний врегулювати внутрішньогосподарські відносини в таких 
кооперативах з урахуванням специфіки сільськогосподарського 
виробничого процесу. Необхідність спеціалізованого правового 
регулювання членських, трудових, земельних, майнових, органі-
заційних відносин у сільськогосподарських кооперативах обґрун-
товувалася впродовж багатьох років у працях вчених-юристів 
України (Я.З.Гаєцької-Колотило, О.В.Гафурової, В.М.Єрмоленка, 
В.М.Масіна, О.О.Погрібного, В.І.Семчика, О.М.Соніна, Н.І.Ти-
тової, В.Ю.Уркевича, В.І.Федоровича, В.З.Янчука та інших). 

Зокрема, українськими вченими доведена необхідність за-
конодавчого закріплення специфічних прав та обов’язків членів 

сільськогосподарських кооперативів [5-6; 13], особливостей по-
рядку створення та припинення сільськогосподарських коопера-
тивів [17-18], спеціального врегулювання земельних відносин в 
сільськогосподарських кооперативах [8; 17] тощо. В юридичній 
науці висловлювалися й пропозиції щодо необхідності прийняття 
окремих законів, що визначатимуть особливості правового стату-
су різних типів сільськогосподарських кооперативів [7, с.6].

 Проте чинна редакція Закону України «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» (ч.2 ст.2) містить положення про те, що 
«загальні принципи, поняття та норми утворення, забезпечення 
функціонування, управління та ліквідації сільськогосподарського 
кооперативу і кооперативних об’єднань, контроль за їх діяльніс-
тю, права та обов’язки їх членів, формування майна, фондів, цін і 
тарифів на продукцію та послуги, а також трудові відносини у та-
ких кооперативах та об’єднаннях регулюються Законом України 
«Про кооперацію» [2]. У зв’язку з цим навіть у висновку Голов-
ного науково-експертного управління щодо відповідного законо-
проекту було зазначено, що «за межами його дії залишилося ши-
роке коло питань з організації діяльності сільськогосподарських 
кооперативі» [24].

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» 
включає 6 розділів та 16 статей. Сама його структура свідчить про 
обмежене коло завдань цього законодавчого акта. Значна частина 
вміщених у Законі приписів стосується сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, зокрема визначаються особливос-
ті господарської діяльності обслуговуючих кооперативів, заходи 
щодо їх державної підтримки тощо. Тому, як відзначають вчені, 
Закон зараз «містить ухил у бік поширення саме сільськогоспо-
дарської обслуговуючої кооперації, фактично не підтримуючи 
розвиток кооперації виробничої» [16, с. 355].

Між тим, вірно зазначає Я.З.Гаєцька-Колотило, що «сільсько-
господарські кооперативи, особливо виробничі, мають свої, влас-
тиві лише їм, характерні особливості, що є похідними від особли-
востей землевикористання та використання праці в сільському 
господарстві та які накладають відбиток на їхній правовий статус 
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і становище» [8, с.197]. Зазначені особливості, на жаль, залиши-
лися поза увагою законодавця.

Законом практично не регулюються земельні, майнові, трудо-
ві та членські відносини в сільськогосподарських кооперативах, 
що потребують спеціалізованої правової регламентації. Аналізу-
ючи сільськогосподарський кооператив, В.Ю.Уркевич зазначає, 
що цей вид аграрних товаровиробників є «специфічно-аграрним, 
адже вони є сільськогосподарськими за своєю сутністю» [15, 
с.130]. Закономірно, що така «специфічно-аграрна» сутність сіль-
ськогосподарських кооперативів повинна знайти своє законодав-
че відображення.

Слід відзначити й окремі позитивні моменти нової редак-
ції Закону «Про сільськогосподарську кооперацію». По-перше, 
справді усунено деякі розбіжності між приписами загального та 
спеціального Законів, зайві дублювання в них; по-друге, розши-
рено можливості фізичних та юридичних осіб щодо членства в 
сільськогосподарських кооперативах; по-третє, чітко закріплено 
неприбутковий статус сільськогосподарських обслуговуючих ко-
оперативів та засади їх державної підтримки тощо.

Позитивним слід вважати й визначення напрямів підзакон-
ного нормативно-правового регулювання сільськогосподарської 
кооперації. Зокрема, Законом передбачені розробка та прийнят-
тя центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної аграрної політики (Міністерством аграрної 
політики та продовольства України), окремих підзаконних нор-
мативно-правових актів рекомендаційного значення: Примірних 
статутів сільськогосподарських кооперативів (щодо сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів Примірний статут 
був затверджений у 2003 році) та Примірних правил внутрішньо-
господарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючо-
го кооперативу.

Можна припустити, що спеціалізація правового регулюван-
ня суспільних відносин у сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативах здійснюватиметься на рівні Правил внутрішньогос-
подарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу. Проте навіть у такому разі відкритим залишається 
питання щодо спеціалізації правового регулювання внутрішніх 
аграрних відносини в сільськогосподарських виробничих коо-
перативах, адже Правила стосуватимуться лише обслуговуючих 
кооперативів. 

Важливим на сьогодні є поглиблення спеціалізації чинних 
нормативно-правових актів аграрного законодавства, в тому чис-
лі й актів, присвячених правовому статусу окремих суб’єктів 
аграрних відносин. Саме спеціалізовані правові норми стануть 
основою майбутнього кодифікованого акта аграрного законо-
давства. Тому Закон України «Про сільськогосподарську коопе-
рацію» повинен бути наповнений спеціалізованими правовими 
приписами, що регулюватимуть внутрішні аграрні відносини в 
сільськогосподарських кооперативах з урахуванням особливос-
тей сільськогосподарського виробничого процесу.

Висновки. Сучасне законодавство про сільськогосподарську 
кооперацію не відповідає потребам спеціалізованого правово-
го регулювання аграрних відносин за участю сільськогосподар-
ських кооперативів. Прийняття нової редакції Закону України 
«Про сільськогосподарську кооперацію» свідчить про звуження 
сфери аграрно-правового регулювання внутрішньокооператив-
них відносин, що є негативним явищем. 

Основним напрямом розвитку законодавства про сільсько-
господарську кооперацію повинно стати наповнення Закону спе-
ціалізованими правовими приписами щодо особливостей регу-
лювання членських, земельних, майнових, трудових відносин в 
сільськогосподарських кооперативах. Важливе значення матиме 
також своєчасна розробка підзаконних нормативно-правових ак-
тів, що визначатимуть особливості правового статусу окремих 
типів та видів сільськогосподарських кооперативів.

Напрями майбутніх наукових розробок. Подальші науко-
ві дослідження повинні стосуватися, на наш погляд, розробки 
пропозицій щодо змісту майбутніх законодавчих приписів, які 
визначатимуть особливості правового становища сільськогоспо-
дарських кооперативів.
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Багай Н.О. Проблеми сучасного розвитку законодавства України про 

сільськогосподарську кооперацію
Стаття присвячена аналізу сучасного законодавства про сільськогоспо-

дарську кооперацію в Україні. Автором виділено основні проблеми, пов’язані 
з внесенням змін до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». 
Досліджено співвідношення законодавства про кооперацію та законодавства 
про сільськогосподарську кооперацію. Обґрунтовано висновки щодо подальшо-
го розвитку аграрного законодавства, присвяченого визначенню особливостей 
правового становища учасників аграрних відносин.

Ключові слова: кооперація, сільськогосподарська кооперація, сільсько-
господарський кооператив, законодавство про сільськогосподарську коопера-
цію.

Багай Н.О. Проблемы современного развития законодательства 
Украины о сельскохозяйственной кооперации 

Статья посвящена анализу современного законодательства о сельскохозяй-
ственной кооперации в Украине. Автором выделены основные проблемы, свя-
занные с внесением изменений в Закон Украины «О сельскохозяйственной 
кооперации». Исследованы соотношения законодательства о кооперации и зако-
нодательства о сельскохозяйственной кооперации. Обоснованы выводы относи-
тельно дальнейшего развития аграрного законодательства, посвященного опре-
делению особенностей правового положения участников аграрних отношений.

Ключевые слова: кооперация, сельскохозяйственная кооперация, сель-
скохозяйственный кооператив, законодательство о сельскохозяйственной коо-
перации.

Bagay N.O. Problems of modern legislation of Ukraine about agricultural 
cooperation

The article analyzes the current legislation about agricultural cooperation in 
Ukraine. The author has identified the major problems associated with the amendments 
to the Law of Ukraine «On Agricultural Cooperation.» In this article correlation 
of legislation about cooperation and legislation about agricultural cooperation is 
investigated. There conclusions for further development of agrarian legislation 
devoted to the peculiarities of the legal status of members of agrarian relations are 
grounded.

Key words: cooperation, agricultural cooperation, agricultural cooperative, 
legislation about agricultural cooperation.

Окрепка А.І.

ЩОДО САМОРЕГУЛЮВАННЯ 
ЗЕМЛЕОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У США
УДК 349.41: 346.1
Вивчення зарубіжного досвіду делегування частини функцій 

державного регулювання до саморегулівних організацій є особли-
во актуальним на сьогодні, оскільки інтеграція України в світовий 
простір вимагає гармонізації національних інститутів з загально-
прийнятними міжнародною спільнотою. Однією з істотних ознак 
Європейського законодавства та США є зменшення ролі держа-
ви в регламентації суспільного життя та економічних відносин і 
передача своїх функцій громадським інституціям, з неодмінним 
закріпленням основних прав та обов’язків. Тому вдосконалення 
публічного регулювання господарської діяльності є невід’ємним 
компонентом соціально-економічного розвитку держави. Про-
грама економічних реформ «Заможне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефективна держава» на 2010–2014 роки 
затверджена Указом Президента України від 27 квітня 2011 року 
N 504/2011 вбачає основними кроками на шляху трансформації 
економіки формування режиму максимального сприяння націо-
нальному бізнесу шляхом зменшення втручання держави в еконо-
міку, зниження адміністративних бар’єрів для розвитку бізнесу, 
модернізація податкової системи й поглиблення міжнародної еко-
номічної інтеграції України. З цією метою пропонується часткове 
заміщення функцій державного регулювання саморегулюванням. 
Відповідно до цієї програми Національними планами дій перед-
бачено створення умов для розвитку саморегулівних організації 
(далі – СРО) і поступової передачі їм частини функцій держав-
ного регулювання та контролю. Так Пункт 185.2 Національного 
плану дій на 2012 рік, затверджений Указом Президента від 12 
березня 2012 передбачав скасування ліцензування господарської 
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою та землеоці-
ночних робіт та запровадження сертифікації спеціалістів, які ви-
конують такі роботи у термін до липня 2012 року. План дій був 
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виконаний лише частково. З 2 жовтня 2012 року був прийнятий 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення 
робіт із землеустрою та землеоціночних робіт», але не дивлячись 
на багатообіцяючу назву, зміни відбулись лише в організації робіт 
в сфері землеустрою, ліцензування землеоціночних робіт все ще 
є вимогою провадження господарської діяльності в даній сфері.

Тож метою даної статті є розгляд особливостей функціону-
вання інституту саморегулювання в сфері оціночної діяльності 
у США, визначення його основних переваг і можливих ризиків 
та формування пропозиції щодо адаптації інституту саморегулю-
вання в національну систему регулювання землеоціночної діяль-
ності.

Проблеми пов’язані із становленням інституту саморегулю-
вання в різних сферах підприємницької діяльності привертають 
увагу широкого кола дослідників як зарубіжних так і вітчизня-
них. Науково-теоретичну основу нашого дослідження склали 
праці Воскресенської Є. В., Крахмалєва Є. В., Лабінцева Є. І., Ло-
банової Є. І., Лобозинської С. М., Науменко А. В., Разнера Д. В., 
Саліна П. Б., Сердюка Т. В.

Інститут саморегулювання у світі відомий вже давно. Прото-
типом саморегулівних організацій вважають римські колегії, се-
редньовічні гільдії та цехи, які виникають в Західній Європі з ХІ 
по ХVІІІ століття. Цехи об’єднували майстрів однієї чи декількох 
подібних професій. Їх ціллю було закріплення правового поло-
ження ремісників та їх монопольне право виробництва або збуту 
певної продукції на певній території [25, c. 37]. 

Перші СРО починають виникати на початку 20 століття в 
США та Великобританії. Власне першою саморегулівною органі-
зацією в сучасному розумінні вважається Нью-Йоркська фондова 
біржа, яка створила систему правил поведінки на фондовому рин-
ку та контролювала за їх неухильним виконанням всіма її учас-
никами. Історія розпочинається 17 травня 1792, коли 24 брокери 
підписали Buttonwood Agreement – угода про встановлення фік-
сованого розміру комісійних та наданні один одному пільг під час 

переговорів з продажу цінних паперів [19, c. 230]. Даний договір 
був направлений на обмеження конкуренції на фондовому рин-
ку. Вперше термін «саморегулівна організація» (self-regulatory 
organization) був введений в законодавчий обіг у США законом 
«Про фондові біржі» в 1934 році. Однак жодна з таких організа-
цій цей термін в своїй назві не використовує.

Як відмічає Салін П. Б. поява СРО в США мала місце в ре-
зультаті еволюційного природнього процесу розвитку ринкових 
інститутів в економіці, необхідності впорядкування і регламента-
ції взаємовідносин держави та господарської діяльності та була 
викликана необхідністю. Поступово назріла потреба об’єднання 
учасників ринку за галузевою або професійною ознакою з ціллю 
вироблення єдиних правил і стандартів, представництва та захи-
сту інтересів членів організації перед державою. СРО виникають 
до того, як необхідність регулювання певних сфер професійної 
діяльності була усвідомлена державою. Внаслідок створення 
ефективної системи саморегулювання здійснення жорсткого 
контролю з боку держави стало просто не потрібним [22, c.34]

Система саморегулювання в сфері оціночної діяльності в 
США починає формуватися в 30-ті роки 20 століття. В 1932 р. 
був створений Інституту оцінки (Appraisal Institute) з резиденці-
єю в місті Вашингтоні, який на даний момент об’єднує в своїх 
лавах понад 23 тисяч чоловік в 60 країнах світу. Дана організація 
є визнаним в світі лідером в сфері професійної підготовки оціню-
вачів впродовж 50 років після заснування. Також Інститут оцінки 
займається науковою розробкою та вдосконаленням методології 
оцінки, видавництвом спеціалізованої літератури в даній сфері, 
інформаційним забезпеченням процесу оцінки, бере участь в роз-
робці законопроектів в сфері оцінки та формуванню державної 
політики [1]. 

Чільне місце в саморегулюванні даної сфери належить Аме-
риканській спілці оцінювачів (American Society of Appraisers), 
яка є багатопрофільною некомерційною міжнародною організа-
цію оцінювачів за різними напрямами. Ціллю спілки є вироблен-
ня суспільної довіри до професії через відповідність найвищим 
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рівням етичних та професійних стандартів. В своєму складі має 
наступні підрозділи: освітній фонд (з метою ознайомлення з пра-
вильним застосуванням методології оцінки), комітет політичних 
дій (бере участь в розробці законодавчих актів), та стипендіаль-
ний фонд (фінансово підтримує науковий вклад в розвиток оці-
ночної діяльності акредитованих оцінювачів) [3]. 

Професійне саморегулювання в США відіграє важливе зна-
чення в розвитку оціночної діяльності. СРО оцінювачів підвищу-
ють якість освіти, пропагують та підтримують розвиток науки та 
забезпечують конструктивний діалог між державними структу-
рами та оціночною спільнотою. Також на рівні СРО кращі мож-
ливості організації міжнародного спілкування та обміну досві-
дом з СРО інших країн. Можливе застосування дисциплінарних 
стягнень з осіб, які не дотримуються внутрішніх стандартів та 
професійна діяльність яких дискредитує СРО. На даний момент 
оцінювачі не зможуть отримати серйозне замовлення з оцінки від 
крупних компаній, якщо вони не нададуть підтвердження профе-
сійної освітньої підготовки та членства в одній із саморегулівних 
організацій, таких як Інститут оцінки або Американська спілка 
оцінювачів, що буде свідченням високої кваліфікації та позитив-
ної репутації оцінювача. Дані вимоги замовників слугують мо-
тивом отримання професіонального звання, наприклад, «Члена 
інституту оцінки». Тобто СРО розглядається як своєрідний ко-
лективний «бренд», ризик виключення з якою загрожує втратою 
клієнтів та можливо й професії взагалі.

Таким чином склалась певна культура здійснення оціночної 
діяльності та СРО стали незамінними учасниками ринку. СРО за-
безпечують такі переваги:

- саморегулювання є більш гнучким та забезпечує ефектив-
ний зворотній зв’язок професійної спільноти з керівними органа-
ми. Фахівці в певній галузі краще знають особливості та деталі 
провадження своєї професійної діяльності, тому можуть опера-
тивніше виявляти слабкі місця, прогнозувати перспективи роз-
витку професійної діяльності та формулювати більш досконалу 
стандартизацію. Саморегулювання працює швидше за державне 

регулювання, що сприяє упровадженню інноваційних досягнень 
в галузь або професію та швидкому реагуванню на конкретну си-
туацію. Члени СРО отримують повноваження впливати на нор-
мотворчість в своїй галузі;

- зменшення адміністративних бар’єрів у доступі до про-
фесії, тим самим держава зменшує витрати на утримання чи-
новницького апарату. Наприклад, з галузі, яка виводиться з-під 
ліцензування, доцільно вводити механізми саморегулювання, які 
б підтримували стандарти професії. СРО розглядається як один з 
ефективних способів боротьби з проявами корупції;

-  СРО забезпечують ефективних спосіб досудового вирі-
шення конфліктів. На базі СРО створюється третейські суди з ме-
тою розв’язання спорів між учасниками або споживачем послуг 
та учасником СРО. Функція третейського судочинства є особливо 
важливою, оскільки судова система не може забезпечити про-
фесійного судження відносно того чи іншого звіту з експертної 
оцінки. Тому процедуру експертизи та третейського розгляду по-
милок та недоліків оцінювачів потрібно створити самій СРО [13, 
c. 108];

- збільшує довіру споживачів до послуг, що пропонується 
учасниками СРО, оскільки тут діє принцип репутаційної відпо-
відальності, тому навіть компенсації за неякісне надання послуг 
споживач може швидше отримати від СРО, аніж при звичайному 
цивільному позові;

- забезпечується кращий зв’язок та обмін досвідом з між-
народною професійною спільнотою, забезпечує реалізацію освіт-
ньо-просвітницької функції в конкретній сфері.

Однак ці достоїнства СРО будуть знівельовані, якщо не вра-
хувати наступні ризики. Не виключенням були прецеденти, коли 
такі організації оцінювачів у США були зацікавлені лише в фі-
нансових вигодах, забуваючи при цьому основну мету діяльно-
сті. Такі організації не мають ні системи відбору кандидатів, ні 
перевірок їх діяльності, фактично членом такої організації може 
стати будь-хто, хто сплачує внески. Для оціночної спільноти зван-
ня присудженні такою організацією не мають ніякої ваги. Це слу-
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гуватиме підґрунтям для діяльності низько кваліфікованих та не 
добросовісних оцінювачів.

У зв’язку з кризою на ринку нерухомості в кінці 80-х та кра-
хом багатьох банків та фінансових установ США, які надавали 
кредити під заставу нерухомості, Конгрес США прийняв спеці-
альний закон «Про реформування, оздоровлення та контроль фі-
нансових інститутів» (Financial Institution Reform, Recovery and 
Enforcement Act – FIRREA) в 1989 році, або ж за не офіційною 
назвою «про спасіння позиково-ощадних асоціацій». Однією з 
причин кризи було визнано оцінювачів, які формували занижені 
дані про вартість об’єктів нерухомості, на котрих основувались 
фінансові установи-кредитори. Тому Розділом X цього закону по-
силювалось державне регулювання оціночної діяльності шляхом 
ліцензування, щоб не уповноважені на те державою оцінювачі не 
могли здійснювати оцінку для фінансових установ. З метою під-
вищення професіоналізму та формування громадської довіри до 
оціночної діяльності на федеральному рівні був створений спе-
ціальний орган – Фонд оцінки (the Appraisal Foundation), якому 
були делеговані повноваження з урегулювання оціночної діяль-
ності шляхом впровадження кваліфікаційних вимог до оцінюва-
чів та стандартів оцінки. Всі інші повноваження були залишені 
саморегулівним організаціям. Свою роботу Фонд оцінки здійс-
нює через два підрозділи – Раду з стандартизації оцінки (the 
Appraisal Standards Board) та Рада з кваліфікаційних вимог до оці-
нювачів (the Appraisal Qualifications Board). Рада з стандартизації 
оцінки займається розробленням та оновленням загальновизна-
них стандартів оцінки, відомих як «Єдині стандарти професійної 
оціночної практики» («Uniform Standards of Professional Appraisal 
Practice»). Дані стандарти були прийнятими також в Канаді, де-
яких країнах Південної Америки та Азії. Оновлення стандартів 
оцінки здійснюється кожні чотири роки, останнє було здійснене 1 
січня 2010 року. Кваліфікаційна рада встановлює мінімальні ви-
моги до рівня знань та практичних навичок, якими має володіти 
майбутній оцінювач. Тобто органи, що здійснюють екзаменуван-
ня оцінювачів на рівні штату у своїх вимогах повинні основу-

ватись на «Кваліфікаційних критеріях оцінювачів нерухомості» 
(«Real Property Appraiser Qualification Criteria»), розроблених 
кваліфікаційною радою. Кожен штат наділений повноваженнями 
по створенню спеціальних структур, що будуть проводити ліцен-
зування оцінювачів та екзаменування оцінювачів. Оцінювач має 
право проводити оцінку в тому штаті, в якому отримав ліцензію. 
В 35 штатах ліцензуванню підлягають всі види оціночних робіт, в 
інших лише ті, що передбачають оцінку для кредитних установ та 
для державного замовлення [6]. На думку практикуючого оціню-
вача з штату Каліфорнія, державний контроль пов’язаний з оцін-
кою нерухомості є досить слабким. На практиці штатний екзамен 
на отримання вищої ліцензії (в Каліфорнії – генеральний серти-
фікат) здати неважко. Оскільки ліцензування проводять державні 
органи, а саме державні службовці, які не є професіоналами в цій 
сфері. Це і призводить до появи на ринку некомпетентних оціню-
вачів, які мають штатну ліцензію [12].

Аналізуючи особливості саморегулювання в Західній Єв-
ропі Ерік Новак, Роланд Ротт та Тілл Генрі Мар відмічають, що 
регулювання корпоративного управління, яке ґрунтується на 
добровільному примусі є неефективним. В даний час ці країни 
шукають більш ефективне поєднання приватного та публічного 
регулювання, тобто мова йде про інакшу регулюючу стратегію – 
співрегулювання, яке має на меті досягнення приватними компа-
ніями цілей, визначених органами державної влади [4].

Таким, чином ми проаналізували переваги та недоліки ін-
ституту саморегулювання в сфері оціночної діяльності в США. 
Переконались, що не врахування ризиків саморегулювання може 
призвести до плачевних наслідків, однак, і за відсутності даного 
інституту держава не впорається з повноцінним регулюванням 
вузькогалузевої професійної діяльності або ж інакше регулюван-
ня перетвориться на тотальний контроль. На даний момент, США 
обрала оптимальне регулювання інституту оцінки шляхом пари-
тетного поєднання державного регулювання та саморегулювання 
як спроби скомбінувати позитивні сторони обох видів регулюван-
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ня. Дану модель регулювання можна охарактеризувати як співре-
гулювання.

Необхідність державного регулювання землеоціночної ді-
яльності в Україні була пов’язана з вибудовуванням ринкових 
економічних відносин та приватизацією державної власності. 
Таким чином виникнення оціночної діяльності було зумовлене 
об’єктивними потребами: забезпечити обіг речових прав на рин-
ку земель, забезпечити приватизаційні процеси державної та ко-
мунальної власності та захистити державні та приватні інтереси 
від продажу земельних ділянок не за ринковими цінами. Тому з 
метою пожвавлення формування даного інституту, оціночна ді-
яльність була фактично насаджена зверху. Соціально-економіч-
ною значущістю земельних ресурсів для держави та суспільства 
(відповідно до статті 14 Конституції України земля є основним 
національним багатством, що перебуває під особливою охороною 
держави) зумовлюють підвищений рівень вимог до здійснення 
землеоціночних робіт. Починаючи з 2001 року було запровадже-
не їх ліцензування. Однак на даному етапі інститут ліцензування 
вичерпав себе і лише гальмує розвиток ринку оціночних послуг. 
Ліцензування створює додаткові адміністративні бар’єри у до-
ступі до професії, однак не дає можливість визначити недобро-
совісного та не компетентного оцінювача. З метою організації 
прозорого конкурентного середовища необхідно усунути цю пе-
решкоду. Тобто система регулювання повинна бути зосереджена 
не на юридичних особах котрим видаються ліцензії, а на суб’єк-
тах, які безпосередньо формують судження про вартість земель 
та де професійна репутація конкретного оцінювача буде відігра-
вати провідну роль. Таким чином має змінитись об’єкт контролю. 

В даний момент вітчизняні СРО не відповідають тому розу-
мінню СРО, яке вкладається міжнародною спільнотою. Вони є 
громадськими організаціями та регулюються Законом України 
«Про громадські об’єднання». Такі організації не наділені правом 
здійснювати частину повноважень, делеговану державою. Як за-
значає Басова А. В. саморегулівні організації повинні здійснюва-
ти реалізацію частини публічно-правових функцій (нормотворчої, 

контрольної, охоронної, інформаційної), які стосуються не тільки 
членів СРО, але й державу і суспільство в цілому. Приватнопра-
вові функції (представницька, арбітражна, освітньо-просвітниць-
ка) спрямовані на задоволення внутрішніх інтересів [9]. Тобто тут 
мова йде про особливу природу СРО, яка є комерційною корпора-
тивною організацією за своєю організаційно-правовою формою, 
але наділена публічними функціями, та звільняє державу від ча-
стини їх виконання.

Крахмалєва Є. В. визначає умови функціонування саморегу-
лівних організацій, наголошуючи, якщо правова інфраструктура 
настільки добре відпрацьована, то звичка дотримуватись норм 
права може стати настільки стійкою, що дозволить державній сис-
темі значно знизити витрати на репресивний апарат, все більше 
розширюючи простір довіри [13]. Таким чином саморегулювання 
є ознакою та наслідком розвинутого громадянського суспільства, 
яке розглядають як «енергія суспільної самодіяльності і самоо-
рганізації громадян» [20, c. 28]. Однак, як зазначає Безродна В. 
Ф. в Україні інститути громадянського суспільства переважно ще 
занадто слабкі для того, щоб повноцінно виконувати свої функції, 
гарантувати реальну причетність громадян до формування дер-
жавної політики. А на першому місці серед обставин, що заважа-
ють формуванню дослідниця виділяє низький рівень правосвідо-
мості населення й відсутність фактичних гарантій для підтримки 
панування права [10, c. 12]. 

Враховуючи вище зазначене, на нашу думку, перехід до де-
леговано саморегулювання має бути максимально виваженим з 
наданням СРО лише частини державних повноважень, оскільки 
професійна спільнота повинна бути готовою до тієї відповідаль-
ності, що покладається на неї. Для початку модель має бути апро-
бована на міцність. А в майбутньому відповідно до результатів їх 
діяльності можна робити висновки про розширення сфери впли-
ву СРО на оціночну спільноту. До того ж дуже важко передбачити 
всі особливості делегованого саморегулювання, коли воно знахо-
диться в зародковому стані. 
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Встановлення оптимального співвідношення і взаємодії між 
публічними та приватними методами регулювання є однією із 
актуальних проблем розвитку і вдосконалення законодавства в 
сфері оціночної діяльності в сучасних умовах [11, c. 34]. Тому 
не потрібно розглядати модель державного регулювання та само-
регулювання як дві альтернативні моделі регулювання оціночної 
діяльності. Необхідно не просто одну модель замінити на іншу, а 
виділити достоїнства кожної, та скомбінувати їх так, щоб обидві 
були позбавлені недоліків. Так П. В. Крючкова зазначає, що спів 
регулювання – це паритетне регулювання певної сфери як про-
фесійною спільнотою так і органами державної влади [14, c. 54]. 
Тобто в даному випадку саморегулювання розглядається не як до-
повнення державного регулювання, а як дві рівноправні складові 
єдиного механізму координації оціночної діяльності. Саморегу-
лювання здійснює стандартизацію оціночної діяльності, а дер-
жавне регулювання надає правову підтримку їх впровадження та 
контролю за їх застосуванням 

Тож приходимо до наступних висновків. Відповідно до 
програми економічних реформ передбачається підвищення ролі 
СРО, зокрема в розглянутому випадку шляхом виведення з-під 
ліцензування землеоціночних робіт та делегування частини дер-
жавних функцій по їх врегулюванню СРО. Зарубіжний досвід 
демонструє, що наявність у системі національного регулювання 
оціночної діяльності СРО і розширення умов саморегулювання 
є гарантією високих професійних стандартів в даній сфері. Од-
нак, необхідне врахування і ряд можливих ризиків аби СРО не 
перетворилась в монополістичну забюрократизовану надбудову 
ринку оціночних послуг, яка покриває недобросовісних оцінюва-
чів. Основним завданням законодавця є не заміна однієї моделі 
регулювання на іншу, а їх комбінування аби виділити достоїнства 
кожної та забезпечити високі професійні стандарти в сфері зем-
леоціночної діяльності, тому мова йде скоріше про співрегулю-
вання.
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Окрепка А. І. Щодо саморегулювання земле оціночної діяльності у 

США
В статті розглянуто основні переваги та недоліки функціонування інституту 

саморегулювання оціночної діяльності в США. Проаналізовано можливі ризики 
переходу від державного регулювання господарської діяльності в сфері землео-
ціночних робіт до саморегулювання в Україні.

Ключові слова: оціночна діяльність, землеоціночна діяльність, саморегу-
лівні організації, державне регулювання, співрегулювання.

Окрепкая А. И. О Саморегулировании землеоцыночной деятельности 
в США

В статье рассмотрены основные преимущества и недостатки функциони-
рования института саморегулирования оценочной деятельности в США. Про-
анализированы возможные риски перехода от государственного регулирования 
хозяйственной деятельности в сфере землеоценочных работ к саморегулирова-
нию в Украине.

Ключевые слова: оценочная деятельность, землеоценочная деятельность, 
саморегулируемые организации, государственное регулирование, сорегулиро-
вание.

Okrepka A. I. About the self-regulation of land evaluation activity in the 
USA

The article deals with main pros and cons in the USA evaluation activities and 
functioning of self-regulation institute. Probable risks of the implementation of the 
self-regulation institute to the existing system of land evaluation of Ukraine are 
analyzed. 

Key words: evaluation activity, land evaluation activity, self-regulating 
organizations, state regulation, cooperated regulation.

Романко С.М. 

ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА : 
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ 
УДК 349.6
Міжнародне екологічне співробітництво України здійсню-

ється в рамках укладених відповідних міжнародних договорів 
- міждержавних, міжурядових і міжвідомчих, регульованих нор-
мами міжнародного права. Враховуючи, що у сучасному світі на 
фоні глобальної екологічної кризи надзвичайно активно відбува-
ється інтеграція господарських, технологічних та інформаційних 
структур, які все більше стають транснаціональними, міжнарод-
не екологічне співробітництво набуває надзвичайно важливого 
значення. Тому на сьогодні існує нагальна потреба розробки су-
часної стратегії зовнішньої екологічної політики України, яка б 
відповідала реаліям сьогодення, забезпечувала національні інте-
реси і сприяла б реалізації цілей збалансованого розвитку. 

Актуальність. Проблеми транскордонних забруднень при-
родних ресурсів та нераціонального природокористування – одні 
із найбільш нагальних і гострих проблем сучасності та вимагають 
участі усіх держав як на національному, так і на транснаціональ-
ному рівнях. Науковці справедливо стверджують, що екологічні 
проблеми не обмежені національними кордонами, вони мають 
загальнопланетарний характер [1]. 

Аналіз міжнародної екологічної політики отримав закріплен-
ня та аналіз у наукових працях А.П. Гетьмана [2], В.В.Костиць-
кого [3], Н.Р. Малишевої [4], С.М. Кравченко [5], П.Д. Пилипенка 
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[6], Ю.С. Шемшученка [7] та інших відомих українських вчених. 
Відносини України з Європейським Союзом також аналізували 
Н.М.Андрусевич, Н.А. Вінникова, Ю.В.Попович, Н.А. Громад-
ська, В.В. Дерега та інші вчені.

Мета даної статті полягає у дослідженні поняття «глобальна 
екологічна політика», її змісту, механізму забезпечення на рівні 
«Україна – Європейський Союз» та формулюванні висновків на 
підставі проведеного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вирішувати 
спільні екологічні проблеми сучасності покликана глобальна еко-
логічна політика. У законодавстві України відсутнє визначення 
глобальної екологічної політики. В цілому, «глобальний» у харак-
теристиці політики у більшості наукової літератури позначає її рі-
вень, а не якісну характеристику окремого явища. Можна визна-
чити глобальну екологічну політику як розв‘язання екологічних 
питань планетарного масштабу – потепління клімату внаслідок 
забруднення, руйнування озонового екрану, створення еталон-
них біосферних резерватів, планетарного моніторингу та багато 
інших; вироблення міжнародних угод і конвенцій, що є обов‘яз-
ковими до виконання і – регулюють міжнародні відносини у сфе-
рі використання світових ресурсів, у сфері зменшення загальних 
рівнів забруднення та інші. 

Міжнародно-правовий підхід до розуміння глобальної еколо-
гічної політики визначає останню як будь – які свідомі дії або 
бездіяльність, спрямовані на управління господарською діяльніс-
тю з метою запобігання, скорочення або пом’якшення шкідливих 
впливів на природу і природні ресурси і забезпечення незаподі-
яння шкоди людині внаслідок антропогенних змін у довкіллі [8]. 

Міжнародні організації вносять вагомий внесок в охорону 
навколишнього середовища. Зрозуміло, найбільш відчутну роль 
відіграють Організація Об’єднаних Націй та її спеціалізовані 
установи. ООН утворена у 1945 році і саме цей рік можна вва-
жати початком розвитку глобальної екологічної політики у світі. 
Також Україна ратифікувала основні документи, прийняті міжна-
родним співтовариством у екологічній сфері. 

Проте одним із основних центрів координації світових зу-
силь на сучасному етапі крім ООН, ЮНЕП та інших міжнарод-
них організацій та програм територіально та геополітично ви-
ступає Європейський Союз (далі – ЄС). Охорона навколишнього 
середовища займає важливе місце в сучасній європейській полі-
тиці. Основними напрямками співпраці України з ЄС на 1 березня 
2013 року визначено гармонізацію законодавства, зокрема перед-
баченого в рамках Угоди про асоціацію; врахування та реагування 
на зміни в екологічному законодавстві торговельного характеру 
з метою збереження позицій українських виробників на ринках 
Євросоюзу; взаємодію з питань екології на міжнародному рівні. 
Окремим стратегічним елементом співпраці є галузь альтерна-
тивної енергетики з урахування екологічного аспекту діяльності 
із видобутку альтернативного газу [9].

Інтеграція до ЄС є одним із пріоритетних напрямків зовніш-
ньої політки України, що підтверджується низкою політичних 
та нормативно-правових документів, зокрема Законом України 
«Про Концепцію загальнодержавної програми адаптації законо-
давства України до законодавства Європейського Союзу», Про-
грамою інтеграції України до ЄС, Стратегією інтеграції України 
до ЄС, Угодою про партнерство та співробітництво.

Для впровадження Плану дій Україна – ЄС Уряд України що-
року приймає відповідні заходи. Наприклад, План першочергових 
заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік [13] містить 71 
захід, 6 із яких уже виконано станом на 1 половину березня 2013 
року. Серед виконаного - проект постанови Кабінету Міністрів 
щодо використання у 2013 році коштів, що надійшли від ЄС в 
рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка 
впровадження Енергетичної стратегії України» та проект поста-
нови Кабінету Міністрів щодо використання у 2013 році коштів, 
що надходять від ЄС в рамках виконання Угоди про фінансування 
програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України 
в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії». 
За даними Мінприроди, Україні залишилося адаптувати до між-
народних екологічних норм близько 150 стандартів. У 2013-му 
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році планується адаптувати 20 стандартів якості, спрямованих, 
насамперед, на унормування концентрації шкідливих речовин в 
навколишньому середовищі: воді, повітрі, землі. Також будуть 
впроваджені стандарти Кіотського протоколу.

Висновки. Варто відзначити, що Україна демонструє пози-
тивні зміни у напрямку адаптації міжнародного законодавства 
та права ЄС до українського законодавства. Проте є і недоліки, 
зумовлені загальною екологічною кризою в Україні, нераціональ-
ним природокористуванням, відсутністю ефективного економі-
ко-правового механізму охорони довкілля, відсутності підґрунтя 
для впровадження світових та європейських природоохоронних 
практик та імплементацією європейського законодавства у вигля-
ді транспонування, але шляхом простого перекладу норм ЄС без 
врахування екологічних, політичних, економічних та інших реа-
лій України. 

З огляду на це Україні слід вжити таких заходів:
- активізація діяльності відповідних органів державної та 

виконавчої влади щодо законодавчого, інформаційного та тех-
нічного забезпечення інтеграції екологічної складової в галузеві 
політики;

- активізація діяльності неурядових громадських організацій 
шляхом впровадження екологічної освіти та просвіти;

- забезпечення на практиці реальних механізмів інформуван-
ня населення й впровадження принципів і положень Директив ЄС 
та Орхуської конвенції;

- створення умов для політичної пріоритетності вирішення 
екологічних проблем, економічної відповідальності бізнесу і про-
мисловості за задану екологічну шкоду;

- в залежності від виду діяльності, що призводить до забруд-
нення навколишнього середовища передбачити вжиття відповід-
них заходів для запобігання, обмеження або ліквідування таких 
наслідків;

- забезпечення своєчасного та повного виконання заходів, 
передбачених у Законі України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики на період до 2020 року» у сфері 

посилення дієвості економічних інструментів екологічної політи-
ки та Національному плані дій з охорони навколишнього природ-
ного середовища на 2011-2015 рр.;

- при розробці проектів концепцій, програм, законодавчих 
актів з формування і удосконалення екологічної політики вико-
ристовувати позитивний досвід країн світу та ЄС, положення 
міжнародних стратегій та підходів у цій сфері.
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Європейського Союзу
Стаття присвячена дослідженню поняття глобальної екологічної політики, 

механізму її реалізації на рівні України та Європейського Союзу. Автор аналізує 
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глобальну екологічну політику як окреме явище, що базується на принципах 
сталого розвитку та діяльності міжнародних організацій. Як висновок, пропону-
ється активізація діяльності відповідних органів державної та виконавчої влади 
щодо законодавчого, інформаційного та технічного забезпечення інтеграції гло-
бальної екологічної складової в національну екологічну політику та вдоскона-
лення екологічного законодавства у цій сфері.

Ключові слова: глобальна екологічна політика, національне законодав-
ство, співпраця, Європейський Союз.

Романко С.Н. Глобальная экологическая политика: сотрудничество 
Украины и Европейского Союза

Статья посвящена исследованию понятия глобальной экологической поли-
тики, механизма реализации на уровне Европейского Союза и Украины. Автор 
анализирует глобальную экологическую политику как явление, базирующееся 
на принципах устойчивого развития и деятельности международных организа-
ций. Как вывод, предлагается активизация деятельности соответствующих ор-
ганов государственной и исполнительной власти по законодательному, инфор-
мационного и технического обеспечения интеграции глобальной экологической 
составляющей в национальную экологическую политику и совершенствования 
экологического законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: глобальная экологическая политика, национальное зако-
нодательство, сотрудничество, Европейский Союз.

Romanko S.M. Global environmental policy: cooperation between Ukraine 
and the European Union

The article investigates the concept of global environmental policy, its mechanism 
of implementation at the level of European Union and Ukraine. The author analyzes 
the global environmental policy as a separate phenomenon, based on the principles of 
sustainable development. As a conclusion, it is proposed to revitalize the relevant state 
executive and the legislative, informational and technical support integration of global 
environmental component of the national environmental policy and improvement of 
environmental legislation in this area.

Key words: global environmental politics, national legislation, cooperation, The 
European Union.

ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 
ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Кернякевич Ю.В.

ЗАБОРОНА ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ТА КОН-
СТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 349.2
Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Аналіз історії становлення та розвитку права на працю дозво-
ляє зробити висновок, що в межах рабовласницького і феодально-
го способів виробництва, побудованих на фактично необмеженій, 
заснованій на примусі праці, існування права на працю не мало 
під собою жодних економічних, соціально-політичних і організа-
ційно-правових підстав, що доводить в своєму дисертаційному 
дослідженні М.М. Пурей. Він також зазначає, що необхідні еко-
номічні передумови для використання вільної праці склалися на 
початку епохи індустріалізації. Але до виникнення радянського 
законодавства, не дивлячись на численні спроби, на жаль, ідея 
права на працю не одержала доступу до діючого правопорядку 
[1, с. 7].

В епоху соціалістичної системи право на працю зазвичай 
розглядалося як суб’єктивне право фізичної особи. Разом з тим, 
тогочасне законодавство передбачало ще й обов’язок радянських 
громадян працювати на благо Вітчизни. Зокрема, КЗпП РСФРР 
1918 року встановлював для всіх працездатних осіб загальну тру-
дову повинність. 

Кодекс законів про працю 1922 року, який відмінив загальну 
трудову повинність, в той сам час залишив державі право понов-
лювати її у виняткових випадках за особливим розпорядженням 
уряду. А, отже, примусова праця не завжди була заборонена.
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Лише Конституція УРСР 1937 року визначила зміст поняття 
«праця», що можна вважати першим кроком на шляху визнання її 
не як обов’язку, а як права. Та на жаль, реалії воєнного часу зму-
сили органи влади ухвалити низку нормативних актів, спрямо-
ваних на вирішення питань обороноздатності країни. Так, з 1942 
року розпочалася мобілізація, котра поширювалася на все пра-
цездатне міське населення у віці від 16 до 55 років, крім вагітних 
жінок та жінок, що мають малолітніх дітей. Поновлена трудова 
повинність оголошувалася для виконання важливих державних 
завдань оборонного значення, будівельних робіт, засобів зв’язку 
тощо. Залучати осіб до трудової повинності дозволялося на строк 
до двох місяців. Навіть було передбачено кримінальну відпові-
дальність за ухилення від «обов’язку працювати» [2 , с. 12]. 

Після розпаду Радянського Союзу в умовах переходу до рин-
кової економіки відбулися зміни в законодавстві, в результаті яких 
в Конституції України 1996 року було закріплено конституційне 
право громадян на працю, підґрунтям якого стали відповідні нор-
ми Загальної декларації прав людини 1948 року та Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права 1966 року і Міжна-
родного пакту про економічні, соціальні та культурні права 1966 
року.

Конституційна норма, що закріплює право на працю, зна-
йшла своє відображення в такому галузевому принципі трудового 
права як свобода праці і заборона примусової праці. З точки зору 
В.І. Міронова його зміст дає можливість виділити наступні юри-
дично значимі обставини:

1) вільне волевиявлення при прийнятті на роботу, в процесі 
реалізації і припиненні трудових правовідносин;

2) відсутність примусу при укладенні трудового договору і 
в процесі виконання трудової функції працівником [3, с. 88-89]. 

Тобто, на всіх стадіях існування трудових правовідносин – чи 
то в момент виникнення, чи зміни, чи припинення, - сторонам 
необхідно дотримуватися принципу свободи праці та заборони 
примусової праці.

Заборону примусової праці можемо також розглядати як одну 
з конституційних засад трудового права [4,с. 92]. Водночас, це є 
одна з гарантій реалізації права на працю. 

Згідно з п.1 ст. 2 Конвенції № 29 Міжнародної організації 
праці 1930 р. примусова чи обов’язкова праця означає будь-яку 
роботу або службу, що вимагається від будь-якої особи під загро-
зою якогось покарання, для котрої ця особа не запропонувала до-
бровільно своїх послуг [5, с. 124]. 

Низка науковців розмежовують поняття «примусова» та 
«обов’язкова» праця. Наприклад, В.В. Жернаков з цього приво-
ду відзначає, що примусова праця відрізняється від необхідної 
(обов’язкової) за такими ознаками:

1) в необхідній праці немає «автора» примусу – це об’єктивні 
обставини, а в примусовій є суб’єкт примусу – особа або орган, в 
компетенцію якої входить організація праці в самому широкому 
розумінні (в тому числі служба);

2) в необхідній праці немає механізму забезпечення – санкцій. 
Вона відбувається завдяки усвідомленню необхідності або корис-
ності праці, в примусовій же праці є механізм примусу, який є її 
обов’язковим елементом та характеризується наявністю юридич-
ного зв’язку між “повноважним” та «зобов’язаним» суб’єктами;

3) необхідна праця має утилітарний характер – людина одер-
жує користь, вона необхідна для неї. Примусова ж не завжди 
носить такий характер і переважно виконується в інтересах дер-
жави, суспільства, підприємства, роботодавця. А, отже, є необхід-
ною саме для них, а не для людини;

4) необхідна праця характеризується значним ступенем збігу 
зовнішніх та внутрішніх факторів щодо її виконання. Примусова 
– характеризується меншим ступенем збігу зовнішніх факторів та 
внутрішнього переконання людини [6, с. 36-37].

Іншими словами причиною необхідної праці є внутрішнє 
бажання чи переконання особи-працівника, зумовлене зовнішні-
ми чинниками (обставинами). Доречним з цього приводу є твер-
дження про те, що єдиним диктатором, який примушує до праці, 
не питаючи власника робочої сили: хочеться тому працювати, 
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щоб жити, чи ні – є потреби, аж до злиднів [7, с. 35]. А примусову 
працю зумовлює воля суб’єкта примусу. При цьому добровільна 
згода працівника на таку працю відсутня.

У п. 2 ст. 2 Конвенції № 29 МОП подається також перелік 
робіт, що не охоплюються терміном «примусова чи обов’язкова 
праця». До них належать:

1) будь-яка робота чи служба, що її вимагають на підставі за-
конів про обов’язкову військову службу і застосовують для робіт 
суто воєнного характеру;

2) будь-яка робота чи служба, що є частиною звичайних гро-
мадянських обов’язків громадян повністю самоврядної країни;

3) будь-яка робота чи служба, що її вимагають від якої-небудь 
особи внаслідок вироку, винесеного рішенням судового органу, 
при умові, що ця робота чи служба виконуватиметься під нагля-
дом і контролем державних властей і що зазначена особа не буде 
віддана або передана в розпорядження приватних осіб, компаній 
чи товариств;

4) будь-яка робота чи служба, що її вимагають в умовах над-
звичайних обставин, тобто у випадках війни або лиха, або загрози 
лиха, як-от пожежі, повені, голод, землетрус, сильні епідемії чи 
епізоотії, навали шкідливих тварин, комах чи паразитів рослин і 
взагалі обставини, що ставлять під загрозу або можуть поставити 
під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього або частини 
населення;

5) дрібні роботи общинного характеру, тобто роботи, що ви-
конуються для прямої користі колективу членами цього колек-
тиву і які тому можуть вважатися звичайними громадянськими 
обов’язками членів колективу при умові, що саме населення або 
його безпосередні представники мають право висловити свою 
думку про доцільність цих робіт [5, с. 124-125].

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 
листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при 
здійсненні правосуддя», як і норма ч. 3 ст. 43 Конституції Укра-
їни, закріплює, що не вважається примусовою працею військова 
або альтернативна (невійськова) служба, а також робота, що ви-

конується особою, чи служба, яку вона несе за вироком чи іншим 
рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про над-
звичайний стан. 

Згідно з положеннями Конвенції № 105 МОП про скасування 
примусової праці 1957 р. кожний член Міжнародної організації 
праці, який її ратифікує, зобов’язується скасувати примусову або 
обов’язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми:

а) як засобу політичного впливу чи виховання або як засобу 
покарання за наявність чи за висловлювання політичних погля-
дів, чи ідеологічних переконань, протилежних усталеній політич-
ній, соціальній, чи економічній системі;

б) як метод мобілізації і використання робочої сили для по-
треб економічного розвитку;

в) як засіб підтримання трудової дисципліни;
г) як засіб покарання за участь у страйках;
д) як захід дискримінації за ознаками расової, соціальної і 

національної приналежності чи віросповідання [8, с. 627-628].
У чинному законодавстві України визначення поняття при-

мусової праці відсутнє. У зв’язку з цим, Пленум Верховного Суду 
України в своїй постанові № 9 від 1 листопада 1996 р. «Про за-
стосування Конституції України при здійсненні правосуддя» ре-
комендує судам при розгляді трудових спорів виходити з того, що 
ч. 3 ст. 43 Конституції України використання примусової праці 
заборонено. Тому не можуть застосовуватись як такі, що супере-
чать Конституції України, правила статей 32, 33, 34 КЗпП Украї-
ни, відомчих положень чи статутів про дисципліну тощо, які пе-
редбачають можливість тимчасового переведення працівника без 
його згоди на іншу роботу в порядку дисциплінарного стягнення, 
у разі виробничої необхідності або простою, а також можливість 
виконання ним роботи, не передбаченої трудовим договором [9, 
с. 169-175].

Враховуючи рекомендації постанови Пленуму ВСУ Законом 
України від 24.12.1999 р., спірні положення з Кодексу законів про 
працю України були виключені або ж приведені у відповідність 
їх конституційними положеннями. Тому передбачені у чинній ре-
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дакції КЗпП України випадки тимчасових пререведень працівни-
ків на іншу роботу без згоди працівника не суперечать міжнарод-
ним стандартам у цій сфері. Зокрема, Європейська Конвенція про 
захист прав людини та основних свобод, передбачаючи заборону 
примусової і обов’язкової праці, допускає виняток з цього прави-
ла щодо робіт, які проводяться в стані крайньої необхідності та 
стихійного лиха (ст. 4), що за змістом і спрямованістю збігаєть-
ся із випадками тимчасового переведення, закріплених в ст. 33 
КЗпП України. 

Враховуючи те, що в ст. 9 Конституції України зазначено, що 
чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодав-
ства України, то, як слушно зазначає Т.В. Парпан, можна ствер-
джувати, що норма, яка не вважає примусовою або обов’язковою 
працею роботу в стані крайньої необхідності і стихійного лиха, є 
частиною національного законодавства [10, с. 133].

Наслідками стихійного лиха та крайньої необхідності, як 
правило, є введення правового режиму надзвичайного стану, який 
спрямований на забезпечення безпеки громадян у разі стихійного 
лиха, аварій і катастроф, епідемій і епізоотій, а також на захист 
прав і свобод громадян, конституційного ладу при масових пору-
шеннях правопорядку, що створюють загрозу життю і здоров’ю 
громадян або при спробі захоплення державної влади чи зміни 
конституційного ладу України шляхом насильства.

Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” 
передбачає у виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю 
проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт, можли-
вість тимчасового переведення або залучення на добровільній 
основі працездатного населення і транспортних засобів громадян 
для виконання зазначених робіт за дозволом відповідного керів-
ника аварійно-рятувальних робіт та за умови обов’язкового забез-
печення безпеки праці. При цьому забороняється залучення непо-
внолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно 
вплинути на стан їх здоров’я [11].

Як бачимо, підстави тимчасового переведення працівників 
на іншу роботу в порядку ч. 2 ст. 33 КЗпП України співпадають 
з випадками, коли допускається залучення працівників до вико-
нання аварійно-рятувальних робіт внаслідок введення правового 
режиму надзвичайного стану. 

Закон України «Про правовий режим надзвичайниого стану» 
у ст. 38 передбачає також гарантії для осіб, переведених на робо-
ту, не обумовлену трудовим договором, а також залученим для 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних обставин. Зокрема, їм 
гарантується оплата праці відповідно до чинного законодавства, 
але не менше заробітної плати за основним місцем роботи. 

У контексті досліджуваного питання доцільно нагадати, що 
до 1991 року в Україні до осіб, що вчинили дисциплінарне пра-
вопорушення, застосовувалось дисциплінарне стягнення у формі 
тимчасового переведення на іншу роботу. Вже у 1991 році зі ст. 
147 КЗпП України відповідні положення були виключені. Однак, 
тимчасове переведення на нижчеоплачувану роботу чи понижен-
ня в посаді як вид дисциплінарного стягнення продовжує застосо-
вуватися і сьогодні в окремих відомствах та службах. Наприклад, 
ст. 9 Дисциплінарного статуту прокуратури України, серед видів 
дисциплінарних стягнень передбачає пониження в посаді [12]. 

Свого часу А. Андрушко та Р.І. Кондратьєв висловлювали 
думку надати роботодавцю право за серйозні проступки звіль-
няти працівника або ж тимчасово переводити на нижчу посаду. 
Тому на переконання цих авторів, коли йдеться про тимчасове 
переведення на іншу роботу (посаду), в порядку дисциплінарно-
го стягнення без згоди працівника, але з наступним поверненням 
його на попередню роботу, то такий захід, враховуючи особли-
ві вимоги до дисципліни праці окремої категорії працівників, не 
може розглядатися як застосування примусової праці [13, с. 32]. 

Вважаємо, що вищенаведена наукова позиція є хибною. Тому 
всі статути та положення, які ще передбачають такий вид дис-
циплінарного стягнення, необхідно привести у відповідність до 
норм чинного КЗпП України, скасувавши цей вид дисциплінар-
ного стягнення.
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Відсутність у чинному КЗпП України положення про заборо-
ну примусової праці, спробували компенсувати розробники про-
екту Трудового кодексу України. Так, ст. 5 Проекту передбачає, 
що забороняється застосування примусової праці, тобто праці, 
для якої особа не запропонувала добровільно своїх послуг і вико-
нання якої вимагається від неї під погрозою покарання, застосу-
вання насильства тощо, у тому числі:

– як засобу політичного впливу чи виховання або як засобу 
покарання за наявність або висловлювання певних політичних 
поглядів чи ідеологічних переконань;

– з метою підтримання трудової дисципліни;
– як методу мобілізації працівників та використання праці 

для потреб економічного розвитку;
– як засобу будь-якої дискримінації;
– як засобу покарання за участь у страйках.
Водночас за проектом не вважається примусовою працею:
– військова або альтернативна (невійськова) служба, якщо 

робота має суто військовий чи службовий характер;
– робота, яка виконується особою за вироком чи рішенням 

суду за умови, що вона виконується під наглядом і контролем від-
повідного органу державної влади;

– робота, що виконується відповідно до законів про воєнний 
і надзвичайний стан [14].

Порушення заборони застосування примусової праці призве-
ло до виникнення такого явища як незаконне переміщення людей 
і торгівля ними як живим товаром («трафік»). 

«Трафік» здійснюють найчастіше злочинні угрупування тран-
снаціонального характеру, які шляхом обману, а іноді й насиль-
ства, вивозять людей з рідних міст, перетворюють їх на піврабів, 
змушують примусово працювати. З «трафіком» тісно пов’язані 
експлуатація праці працівників-мігрантів, комерційна сексуальна 
експлуатація, експлуатація домашніх працівників, боргова залеж-
ність [15, с. 492]. 

На боротьбу з цими видами діяльності, які часто пов’язані 
із використанням примусової праці, спрямовані Конвенції ООН 

і МОП, які врегульовують працю працівників-мігрантів; Конвен-
ція ООН 1949 року про боротьбу з торгівлею людьми і експлуата-
цією проституції третіми особами, Конвенція МОП № 182 “Про 
заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм ди-
тячої праці” та ін.

Як свідчить статистика, в Україні зростає кількість людей, 
залучених до примусової праці. Про це йдеться у доповіді Між-
народної організації праці, що готується та публікується кожні 
чотири роки. Ще 2004 року в нашій країні кількість випадків тор-
гівлі людьми з метою сексуальної експлуатації вдвічі перевищу-
вала кількість випадків торгівлі з метою примусової праці. Проте 
вже 2007 року кількість жертв трудової експлуатації впритул на-
близилась до кількості жертв сексуальної експлуатації. Окреслю-
ється тенденція до того, що у найближчому майбутньому показ-
ники зрівняються, а невдовзі використання безкоштовної робочої 
сили переважатиме. 

Відтак, враховуючи масштаби проблеми примусової праці, 
пропонуємо в Трудовому кодексі України передбачити юридичну 
відповідальність роботодавця за використання такої.
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Кернякевич Ю. В. Заборона примусової праці та конституційні гаран-

тії її забезпечення
У статті розглядається правова природа права на працю та визначається 

поняття примусової праці. Розмежовується необхідна і примусова праця. До-
сліджується питання допустимості тимчасових переведень працівників на іншу 
роботу без їх згоди. А також подаються пропозиції щодо закріплення в законо-
давстві юридичної відповідальності за використання примусової праці. 

Ключові слова: право на працю, примусова праця, необхідна праця, тимча-
сове переведення працівників на іншу роботу. 

Кернякевич Ю.В. Запрет принудительного труда и конституционные 
гарантии его обеспечения

В статье рассматривается правовая природа права на труд и определяется 
понятие принудительного труда. Разграничивается необходимый и принуди-
тельный труд. Исследуется вопрос о допустимости временных переводов ра-
ботников на другую работу без их согласия. А также содержатся предложения 
по закреплению в законодательстве юридической ответственности за использо-
вание принудительного труда.

Ключевые слова: право на труд, принудительный труд, необходимый труд, 
временный перевод работников на другую работу.

Kernyakevych Y.V. Prohibition of forced labour and constitutional 
guarantees of its security

The article examines the legal nature of the right to work and defines the concept 
of forced labour. Delimited necessary and forced labour. It investigate the question of 
admissibility of temporary transfers of employees to other work without their consent. 
Also submitted proposals in relation for strengthening the legislation of legal liability 
for the use of forced labour.

Key words: right to work, forced labour, necessary labour, temporary transfer of 
employees to other work. 
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-
ПРАВОВОЇ, КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧОЇ ТА КРИМІНОЛОГІЧНОЇ 
(ПРОФІЛАКТИЧНОЇ) ПОЛІТИКИ

Богатирьова О.І.

СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПРОБАЦІЇ У 
СУЧАСНОМУ ЗАРУБІЖНОМУ ПРАВІ

УДК 343.2
Постановка проблеми. За Філософським словником «сут-

ність (есенція) – філософська категорія, що виражає головне, 
основне, визначальне у предметі, таке що зумовлене глибинни-
ми, необхідними, внутрішніми зв’язками й тенденціями розвитку 
і пізнається на рівні теоретичного мислення» [12].

Сутність – це внутрішній зміст предмета, який виражається 
в єдності всіх його багатоманітних властивостей і відносин. Про 
сутність поняття не можна говорити у відриві від його змісту.

Зміст поняття становлять ознаки, які відтворюють якість 
предмета і відрізняють його від інших схожих предметів. Для 
з’ясування змісту необхідно відповісти на питання «Яке воно є?» 
або «Чим воно є?». Зміст не очевидний, він не даний нам у сло-
ві безпосередньо, тобто із нього не видно, які ознаки складають 
зміст, виражений цим поняттям. Зміст може бути установлений 
(розкритий) тільки за допомогою визначення поняття.

З’ясування змісту понять має важливе значення для пізнання 
й практики. Доти, доки ми не встановимо зміст поняття, яке нас 
цікавить, його ознаки, нам не зрозуміти властивості предмета, що 
виражається цим поняттям, ми не зможемо точно визначити його 
сутність і чітко відмежувати цей предмет від суміжних із ним, 
допускатимемо невизначеність у мисленні, сплутуванні понять та 
плутанині явищ дійсності.

Тому, мета статті полягає у з’ясуванні сутності інституту 
пробації з метою його правильної інтерпретації в Україні.

Основний зміст статті. Правові, організаційні та функціо-
нальні особливості пробації багато у чому обумовлені національ-
ними розумінням змісту цього інституту. Переважна частина оз-
нак пробації у різних країнах в основному збігається.

За визначенням, яке наведене у підручнику «Сучасне амери-
канське кримінальне право»: «Пробація (від англ. probation-ви-
пробування) – форма умовного засудження, що отримала велике 
поширення у практиці судів Великобританії, США і деяких ін-
ших держав [11].

Англійський вчений Лісон С. ще у 1914 році визначив проба-
цію як систему, яка надає злочинцям можливість реформуватися. 
Замість того, щоб бути покараними, ці злочинці умовно звільня-
ються під нагляд досвідченого соціального працівника, відомого 
як офіцер пробації. Упродовж певного часу він здійснює нагляд 
за злочинцями, намагаючись змінити певні риси останніх. Після 
завершення пробаційного періоду суд переглядає справу кожного 
злочинця. Якщо суд переконується, що злочинець виконав свої 
обов’язки, він звільняється від покарання» [10]. 

У «Словнику іноземних слів, що увійшли до складу росій-
ської мови» пробація (лат., від probare – досліджувати, випробо-
вувати) – випробування, дослідження, доказ.

Резолюція Ради ООН з економічних і соціальних питань 
(1951 р.) характеризувала пробацію як «режим поміщення на ви-
пробувальний термін певної частини засуджених» і рекоменду-
вала її для широкого використання у національній кримінальній 
юстиції країн з різними правовими системами [1, с. 8].

Відповідно до понять, визначених у Європейських Прави-
лах по пробації, «пробація відноситься до процесу виконання у 
суспільстві покарань та заходів, передбачених законом і призна-
чених правопорушнику. Вона включає широке коло заходів та 
засобів виховного впливу, таких як нагляд, контроль і надання 
допомоги, метою яких є залучення засудженого до суспільного 
життя, а також забезпечення безпеки суспільства» [5]. 
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З даних визначеннь стає зрозумілим, що інституту пробація 
– це досить широке поняття, воно охоплює всі види пробацій-
ної активності у сфері кримінальної юстиції: досудові доповіді, 
нагляд, допомогу, діяльність у процесі виконання альтернативних 
заходів, діяльність у виправних установах, діяльність з попере-
дження злочинів.

Також інститут пробації можна розглядати як своєрідний 
міст між суворою системою кримінальної юстиції, що функці-
онує на формально-юридичних засадах, та системою соціаль-
ної роботи, яка не може обмежуватися «прокрустовим ліжком» 
нормативно-правового регламентування. Саме у цьому полягає 
унікальність пробації як концепції з відповідним філософським 
обґрунтуванням [3, с. 5-6].

Казахстанський вчений Гета М.Р. визначає пробацію як осо-
бливу форму соціально-правового контролю, засновану на випро-
буванні засуджених без позбавлення їх волі або в умовах їх звіль-
нення від покарання [2, с. 11]. 

Одне з визначень пробації звучить наступним чином: «орга-
нізація і виконання діяльності з надання психо-соціальної та ін-
шої допомоги, нагляд за особами, які перебувають у стадії кри-
мінального переслідування або під час виконання кримінальних 
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також заходи по 
корекції соціальної поведінки особи, яка перебуває під наглядом».

Існує також така думка, коли під поняттям «пробація» маєть-
ся на увазі різні форми роботи з умовно засудженими, які дозволя-
ють їм безболісно соціалізуватися, пройти курс соціально-психо-
логічної реабілітації методами залучення до життя у суспільстві. 

Відповідно до закону Республіки Молдови «Про пробацію» 
(2008 р.) «Пробація – організація і виконання діяльності по на-
данню психосоціальної та іншої допомоги, а також нагляд за осо-
бами, які перебувають на стадії кримінального переслідування 
або при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних із поз-
бавленням волі, звільнені від кримінального покарання та пере-
слідування, а також заходи щодо корекції соціальної поведінки 
особи, яка знаходиться під наглядом» (ст. 2) [7].

У Законі Латвійської Республіки «Про Державну службу про-
бації» (2003 р.) пробація визначається як «нагляд за клієнтом про-
бації та корекція його соціальної поведінки з метою запобігання 
повторного вчинення порушення закону». У свою чергу нагляд 
– заходи з метою інтегрування клієнта пробації у суспільство та 
забезпечення поваги клієнтом пробації вимог правових норм [6]. 

Інститут пробації також визначають як систему контролю та 
надання соціальної допомоги особам, що відбувають покарання у 
суспільстві, а також особам, які звільнилися з місць позбавлення 
волі (у тому числі, звільнені умовно-достроково з місць позбав-
лення волі).

Зокрема, у Франції інститут пробації вважається альтерна-
тивним видом покарання (накази про пробацію), і під нею ро-
зуміється умовне засудження, що супроводжується наглядом. У 
Болгарії, даний інститут розглядається у першу чергу як один із 
видів покарання у болгарській кримінально-виконавчій системі.

Тому, як свідчать зарубіжні джерела в одних державах законо-
давець визначає застосування пробації як покарання (наприклад, 
Швеція, Фінляндія, Латвія), в інших – відносить до інших заходів 
кримінально-правового характеру (наприклад, Англія, Данія), у 
третіх – пов’язує застосування цього заходу із звільненням від 
покарання (наприклад, Естонія), а у деяких країнах взагалі не по-
значає природу даного інституту (наприклад, США) [8].

Отже, інститут пробації – це термін, що прийшов до нас із 
західних правових систем. Специфіка інституту пробації поля-
гає у тому, що загальноприйнятого терміна для його позначення 
не існує. Пробація – це одночасно і новостворений соціальний 
інститут, що працює разом з пенітенціарною системою і багато-
функціональна система, що реалізується як процес виконання 
кримінального покарання; як процес виправлення та розвитку 
особистості засудженого; як форма соціально-правового контр-
олю; міра попередження правопорушень під час відбування по-
карання і рецидиву злочинів після звільнення, а також засіб ре-
соціалізації засуджених. Що свідчить про багатогранність цього 
інституту.
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Пробація є складною системою, соціально спрямованою на 
збереження цілісності особистості та недопущення її остаточної 
руйнації в умовах обмеження або позбавлення волі і своєрідним 
методом роботи зі злочинцями при всій невідворотності кримі-
нального покарання за вчинений злочин; способом гуманізованої 
ресоціалізації правопорушників, особливо неповнолітніх осіб. 
Пробація є цілісною системою, яка працює з правопорушниками 
з метою їх реабілітації та трансформації у законослухняних чле-
нів суспільства. 

У багатьох Кримінальних кодексах Англії, США, Швеції ін-
ститут пробації також включений у систему видів покарань. В 
англосаксонських країнах на початку свого розвитку пробація 
означала роботу з умовно засудженими, в ході якої на них покла-
далося виконання певних обов’язків і вони поміщалися на певний 
термін під індивідуальний нагляд спеціальної посадової особи. 

Тобто, термін «пробація» вживався також в іншому значенні 
– як інститут, що супроводжує умовне засудження, або відстроч-
ку винесеного вироку [4, с. 37]. Проте у подальшому у законодав-
стві більшості країн, зокрема США та Англії, проста відстрочка 
(умовне засудження) і відстрочка ускладнена (пробація) були за-
кріплені в якості самостійних санкцій, що не дозволяє говорити 
про їх тотожність.

На відміну від держав англо-саксонської системи, у країнах, 
де пробація включає усебе такі заходи, як корекція поведінки та 
надання моральної та матеріальної підтримки правопорушникам, 
інститут пробації виходить далеко за межі суто правового регу-
лювання.

Сутність менше піддається змінам, ніж його зміст .
Сутність пробації у різних країнах фактично єдина. Незва-

жаючи на відмінності у поглядах і особливості законодавчого 
оформлення у кожній окремій державі сутність пробації полягає 
у примусовому нагляді з боку співробітників служби пробації за 
поведінкою засудженого, встановленні певних обмежень і ви-
конанням обов’язків, покладених на нього судом, корекції його 
поведінки, сприянні у соціальній адаптації та попередження вчи-

нення ним повторних злочинів. Сутність пробації також виража-
ється й у здійсненні заходів, розрахованих на надання допомоги 
засудженому. 

Англійській вчений П. Лейленд визначає сутність пробації 
наступним чином: «На період, визначений судом, правопорушни-
ка віддають під нагляд кваліфікованого офіцера пробації. Отже, 
як альтернативу в’язниці використовують професійне керівниц-
тво й підтримку. Правопорушникам пропонують на офіційній ос-
нові поради та допомогу. Невиконання пробаційного наказу може 
скінчитися в’язницею або виправним закладом для молоді. 

Піднаглядний має регулярно зустрічатись з пробаційним 
наглядачем. Пробація може передбачати: життя в пробаційному 
гуртожитку, відвідування пробаційних центрів удень, лікування 
психічних хвороб у разі постанови про психіатричну пробацію, 
утримання від участі у певній діяльності. Пробацію можна поєд-
нувати з постановами про виконання громадських робіт. Проба-
цію завжди вважали за корисну форму реабілітації». 

Одночасно з цим сутність пробації полягає й у випробуванні 
особи, яка вчинила злочин, тобто з’ясуванні можливості (чи не-
можливості) виправлення особи без застосування кримінального 
покарання [9, ].

Раніше сутність пробації зводилася лише до обов’язку пра-
вопорушника просто підтримувати контакт зі співробітником 
служби пробації, що призвело до кризи цього інституту як раз 
у тих країнах, де він глибоко укорінився і де вважався «основою 
альтернативних заходів покарання». До категорії сутності мають 
належати такі якісні риси, без яких взагалі немає того предмета, 
про сутність якого йдеться. До сутнісних якостей пробації слід 
віднести нагляд, вправлення правопорушників, допомогу у соці-
альній адаптації, реабілітації, включаючи заходи з працевлашту-
вання, наданням допомоги у забезпеченні житлом, проходження 
різних програм корекції і реабілітації, призначених судом тощо.

Сутність пробації щонайкраще розкривається через її прин-
ципи – принцип підтримки застосування пробації громадськістю; 
принцип координованого співробітництва; принцип про одержан-
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ня згоди правопорушника щодо застосування до нього пробації; 
принцип соціальної інтеграції правопорушника у суспільство; 
принцип мінімального втручання у приватне життя правопоруш-
ника тощо.

Висновок. Таким чином, у праві зарубіжних країн інститут 
пробації визначається, у першу чергу, як вид покарання або вид 
звільнення від відбування покарання із випробуванням. 

Пробація як вид покарання полягає у покладенні певних об-
межень щодо реалізації засудженим своїх прав і свобод, в установ-
ленні спеціального нагляду за його поведінкою та має виражений 
каральний, виправний і превентивний зміст. У другому випадку 
пробація – це умовне невиконання призначеного покарання або 
умовне не призначення покарання з призначенням засудженого 
на певний період часу під нагляд спеціальних органів. 

У разі призначення пробації саме винесення вироку відкла-
дається на період пробації. Якщо не дотримані встановлені умо-
ви, справа переходить у стадію винесення вироку за початковий 
злочин. У разі відстроченого тюремного ув’язнення суд встанов-
лює строк покарання у виді позбавлення волі, але відкладає його 
виконання на період пробації. 

Отже, сутність пробації полягає у здійсненні, з одного боку, 
нагляду та контролю, з іншого – індивідуальної роботи із пра-
вопорушником, його супроводі та підтримці, й сконцентрована 
більше на виправленні ніж на покаранні, що обумовлено її ресо-
ціалізаційним спрямуванням. У цілому ж пробація за кордоном 
на сьогоднішній день являє собою скоріше соціальний інститут, 
спрямований на надання допомоги особам, які вчинили правопо-
рушення, ніж кримінально-правовий інститут.
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Богатирьова О. І. Сутність інституту пробації у сучасному зарубіжному 

праві
У статті автор намагається на основі вивчення зарубіжного права з’ясувати 

сутність інституту пробації з метою його правильної інтерпретації в Україні.
Ключові слова: інститут пробації, зарубіжне право, сутність.
Богатирьова О. И. Сущность института пробации в современном зару-

бежном праве
В статье автор пытается на основе изучения зарубежного права выяснить 

сущность института пробации с целью его правильной интерпретации в Украи-
не.

Ключевые слова: институт пробации, зарубежное право, сущность.
Bogatyriova O.I. The essence of the institution of probation in modern 

foreign law
In the article the author tries on the basis of the study of foreign law to figure out 

the essence of probation institute with the aim of its correct interpretation in Ukraine.
Key words: institute of probation, foreign law, the essence.
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Йосипів А.О.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРГІНАЛЬНИХ ГРУП ТА 
ЗЛОЧИННОСТІ

УДК: 343.9.01
Постановка проблеми. До недавнього часу у вітчизняній 

кримінологічній літературі були відсутні роботи, присвячені ана-
лізу злочинності осіб, що відносяться до категорії маргінальних.

Як зазначає Садков Є.В., головне полягає в тому, що таке 
явище, як маргінальність, безсумнівно служить однією з причин 
злочинності. Тісний взаємозв’язок між маргінальністю і злочин-
ністю безперечний і виглядає цілком виразно. В даному випадку 
мова йде не тільки про кількісні показники ступеня взаємозв’язку 
зазначених соціальних явищ, статистичної (кореляційної та функ-
ціональної) залежності, а й про якісні характеристики [1,с. 45].

В контексті загальнотеоретичних аспектів попередження 
маргінальної злочинності, безпосереднім об’єктом кримінологіч-
ного вивчення є сама маргінальна особистість, або різні контин-
генти і типи маргінальних осіб. При цьому кримінологічно важ-
ливо враховувати «взаємозв’язок різних рівнів і різнопорядкових 
сутностей в єдиній структурі особистості злочинця, яка визнача-
ється системою взаємозв’язків людини і суспільства» [2, с. 5].

Стан дослідження. У кримінологічній науці проблема маргі-
нальності знайшла своє відображення в роботах В.М. Волосеви-
ча, А.Ю. Голодняк, В.М. Дрьоміна, М.В. Краснова, В.В. Лунєєва, 
Е.Ф. Побєгайло, Є.В. Садкова, Р.Ф. Степаненко, О.М. Черниша, 
М.О. Черниш, Ю.О. Стрелковською та ін. Але не зважаючи на 
існуючі наукові розробки, проблема маргінальної злочинності та 
взаємозв’язку злочинності із маргінальніми групами надалі зали-
шається поза належної уваги науковців. 

Виклад основних положень. У Радянському Союзі понят-
тя «маргінальність» не мало широкого розповсюдження, його 
не було ні в словнику В.Даля, ні в словнику С.Ожегова. Лише в 
70-і роки минулого століття радянські соціологи Е.А.Старіков, в 
90-і роки М.А.Червінска, П.П.Червінскій та інші визначали мар-

гінальну особистість і маргінальну поведінку як антигромадське 
соціальне явище, яке не відповідає суспільним нормам моралі [3, 
с. 153, 4, с. 235].

У «Декларації прав трудящих і експлуатованого народу», яка 
повністю увійшла до Конституції 1918 року, вказувалося на те, 
що з «метою знищення паразитичних прошарків суспільства і ор-
ганізації господарства вводиться загальна трудова повинність». 
Декрет РНК РРФСР «Про порядок загальної трудової повиннос-
ті» від 20.01.1920г. установив «повсюдне і постійне залучення до 
суспільно корисної праці осіб, які такою не займаються [5].

Необхідність боротьби з маргінальним способом життя вини-
кла вже тоді, і в Кримінальному Кодексу 1926 року з’явилася ст. 
192 КК РРФСР, відповідно до якої притягували до кримінальної 
відповідальності, наприклад, осіб, що порушують паспортний ре-
жим. У той же час, для одержання паспорта, постановою ВЦВК 
РРФСР від 27.12.1932г. «Про встановлення єдиної паспортної 
системи в СРСР і обов’язкової прописки паспортів [ 6].» в числі 
документів, необхідних для отримання прописки, передбачалося 
наявність довідки з місця роботи або навчання.

Адміністративна відповідальність за антигромадський спо-
сіб життя у формі бродяжництва, жебрацтва та дармоїдства впер-
ше була встановлена Указом Президії Верховної Ради СРСР від 
23.07.1951г. «Про заходи по боротьбі з антигромадськими пара-
зитичними елементами», згідно з яким особи, що ведуть такий 
спосіб життя, посилалися з їх постійного місця проживання у від-
далені райони країни, з обов’язковим залученням їх до праці за 
місцем поселення.

Ще в 1918 році при відділах соціального забезпечення райо-
нів міст були створені спеціальні розподільники для жебраків і 
волоцюг, які в 1956 році були реорганізовані в спец приймальни-
ки при відділах міліції у великих містах і столиці, а в 1970 році 
були перейменовані у приймальники-розподільники в системі 
МВС СРСР. На першому етапі вони виконували функції по збо-
ру і направленню хворих до лікувальних установ, а також попе-
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реджали жебраків і волоцюг про неприпустимість і припинення 
такого способу життя.

Незважаючи на вжиті державою заходи по боротьбі з ан-
тигромадськими (як їх тоді називали) елементами, до 1960 р. в 
країні не зменшилася суспільна небезпека, що виходить від них, 
у зв’язку з чим назріла необхідність внесення до чинного КК 
РРФСР ст.209, яка передбачає відповідальність за бродяжництво, 
жебрацтво, дармоїдство. Подібні статті були включені і в Кримі-
нальні кодекси інших республік.

Указом Президії Верховної Ради РРФСР від 25.02.1970г. 
«Про внесення змін до Указу Президії Верховної Ради РРФСР 
від 04.05.1961г» і тотожними Указами інших союзних республік 
була встановлена кримінальна відповідальність за бродяжництво 
та жебракування з більш жорстокими санкціями. Наприклад, в 
ст.209 частини першої - 2 роки, а по частині 2-4 роки позбавлення 
волі.

У ці роки відбулася зміна керівництва країни, коли після так 
званого «застійного» періоду органи влади очолив Ю.В.Андро-
пов, тоді більш активно стали застосовуватися каральні заходи 
державного примусу. В цей же час, держава впливає на осіб, 
які займаються бродяжництвом, жебрацтвом і дармоїдством, не 
лише за допомогою кримінального закону, їм надається допомога 
в працевлаштуванні, оформленні та отриманні документів, що за-
свідчують особу, направлення на лікування, тощо.

Але все-таки основним завданням, що стояло тоді перед 
органами внутрішніх справ, було своєчасне виявлення маргіна-
лів і проведення з ними індивідуальної профілактичної роботи. 
Одночасно з роботою з виявлення, профілактики та припинення 
антигромадського способу життя, що проводилася правоохорон-
ними органами, велися і кримінологічні дослідження з вивчен-
ня причин і умов, що сприяють веденню маргінального способу 
життя. Однак саме поняття і сутність маргіналізма розглядалися 
кримінологами, як правило, фрагментарно, обмежуючись лише 
загальною констатацією такого явища як маргіналізм, або аналі-
зом тільки його окремих форм або видів.

На думку Е.Ф.Побегайло: «маргінальне середовище являє со-
бою нестійку соціальну, декласовану і напівдекласовану соціаль-
ну групу, як правило, включає в себе нероб, волоцюг, алкоголіків, 
наркоманів, соціально неадаптованих суб’єктів з кримінальним 
минулим, які значно ускладнюють кримінологічну обстановку» 
[7, с. 36, 37]. На наш погляд, не викликає сумніву декласування 
маргінального середовища, що складається із зазначених автором 
елементів, в той же час ми не стали б стверджувати, що маргі-
нальна особистість неодмінно характеризується «кримінальним 
минулим». Так, з досліджень проведених Степаненко Р.Ф., ми 
спостерігаємо, що лише 37% осіб, притягнутих до кримінальної 
відповідальності за бродяжництво, жебрацтво і дармоїдство, ра-
ніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Отже, су-
димість не є необхідною передумовою маргінальності [ 8, с.124].

 З точки зору Ю.Ф. Кваші, маргінальними називаються гро-
мадяни, які «віддають перевагу негативній соціальній поведінці, 
проте ще не стали на злочинний шлях [9, с. 234].». Тим самим, 
автором не враховується можливість ведення маргінального спо-
собу життя особами раніше судимими і такими, що не стали на 
шлях виправлення. Хоча, як показують дослідження, найбільше 
число злочинів (близько 60%) вчиняється протягом 1 року після 
звільнення з місць позбавлення волі, і більш того, близько 20% 
рецидивістів скоюють нові злочини ще перебуваючи в місцях 
позбавлення волі [10, с. 388].

Маргінальна особистість може формуватися і в силу об’єк-
тивних, не залежних від конкретної людини причин, але при 
цьому, для ведення цією людиною маргінального способу життя 
необхідна наявність іншого, не менш значимого ніж відчуження 
критерію - делінквентної поведінки (різновид девіантної поведін-
ки з антисоціальною спрямованістю.

Аналізуючи злочинність взагалі, її поширеність, структуру, 
динаміку, зовнішні та внутрішні характеристики, в тому чис-
лі різні аспекти її детермінації, можна прийти до висновку, що 
саме маргінальний спосіб життя в значній мірі її зумовлює. Так, 
на думку А.І.Долговой, «злочинність знаходиться на піку нега-
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тивних соціальних відхилень [11, с.57].», таких як: алкоголізм, 
наркоманія, проституція, безробіття, бездомність і т.д. Тому, ана-
лізуючи співвідношення маргіналізму і злочинності на основі 
загальної теорії злочинності, її детермінації і причинності слід 
зупинитися на розгляді закономірностей маргінальної злочинно-
сті, тобто сукупністю злочинів, скоєних особами, що ведуть мар-
гінальний спосіб життя.

Взаємозв’язок маргінальності та злочинності може трактува-
тися не тільки у вигляді припущення, що маргінал в силу ряду 
обставин схильний до правопорушень, вчинення злочинів, але і у 
вигляді припущення, що маргінал, який перебуває на «околиці», 
на «дні» соціального життя («люмпени» , «бичі», «бомжі», повії, 
жебраки і т.п.), меншою мірою захищений у правовому відношен-
ні, ніж інші, і частіше стає жертвою злочинів різного роду. Втім, 
умови життя маргіналів подібного роду є такими, що грань між 
віктимністю чи злочинністю зникає, Стати жертвою злочину або 
самим злочинцем в даному випадку ними нерідко сприймається 
як норма, в порядку речей [ 7, с. 34].

Безумовно, всі негативні процеси, що відбуваються в суспіль-
стві не можуть не позначитися на його членах, так чи інакше при-
зводячи до маргіналізації її окремих членів, в тому числі і до вчи-
нення ними правопорушень та злочинів. Тобто, існує безумовний 
звязок між маргіналізацією та злочинністю. Стрелковська Ю.О. 
зазначає, що існує і зворотній зв’язок - вплив злочинності на мар-
гіналізаційні процеси в Україні. Під взаємодетермінацією маргі-
нальності та злочинності вона пропонує розуміти процес взаємо-
обумовлювання, взаємовизначення зазначених явищ [12, с. 145 ].

У науковій літературі існують різні думки щодо криміноген-
ності маргінальності. Так, А.Ю. Голодняк зазначає, що сама по 
собі маргінальна поведінка не обов’язково є злочинною, але май-
же завжди - криміногенною [13, 56]. Із цього питання висловлю-
ються О.М. Черниш та М.О. Черниш: маргіналізм є криміноген-
ним завжди; як суспільне явище він має у своєму розпорядженні 
комплекс, тобто всі без винятку умови, що породжують злочин-
ність [14c. 53]. З цього приводу ми зазначимо, що дана точка 

зору є занадто категоричною, і скоріше можна стверджувати, що 
маргіналізм завжди може стати криміногенним в силу посилення 
впливу на осіб, що ведуть маргінальний спосіб життя негативних 
явищ. Оскільки не кожен алкоголік чи наркоман є злочинцем, і 
далеко не кожна особа, що відбула покарання повторно вчиняє 
злочин. 

Маргінальна злочинність безумовно залежить від загальних 
тенденцій злочинності, і якщо ми спостерігаємо зростання зло-
чинності взагалі, то аналогічно простежується і збільшення чис-
ла злочинів, скоєних особами, що ведуть маргінальний спосіб 
життя.

Разом з тим криміногенність маргінальності завжди залежить 
від особливостей особистості, а в кінцевому підсумку - від умов її 
формування, виховання, зовнішніх впливів на протязі всього жит-
тя індивіда. У цьому сенсі стан маргінальності, як зазначається 
в кримінології, - це прикордонний стан індивіда, який опинився 
на межі антигромадської поведінки, але саме по собі такий стан 
ще не дає підстав для уявлення про неминучість його переходу в 
антигромадську поведінку [15, с. 3]. У той же час не можна не-
дооцінювати активності злочинного світу по залученню в свою 
сферу маргінальних верств. Як показує практика боротьби зі зло-
чинністю та проведені кримінологічні дослідження, маргінали є 
зручним і дешевим «матеріалом» для організованих злочинних 
груп. У цих випадках вони виконують роль так званих «шісток». 
Вони виконують незначні завдання, пов’язані з «наводкою», «пі-
дігравання» в заздалегідь запланованих ситуаціях, виконанням 
дрібних доручень і т.п. Їх частка в матеріальній вигоді, отрима-
ної від злочинів, дуже незначна. Нерідко їх примушують взяти на 
себе відповідальність за ті злочини, які вони не скоювали. До лав 
організованих груп злочинців потрапляли і відомі спортсмени, 
що втратили фізичну форму, але ще здатні застосувати свою силу 
в операціях злочинної групи [ 7, с. 13].

На тлі катастрофічного зниження життєвого рівня основної 
маси населення, його слабкої адаптації до ринку відбувається сер-
йозна поляризація доходів, що підсилює криміногенність маргі-
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нальності. Диференціація доходів не має аналогів в європейських 
країнах і може оцінюватися як безпрецедентна.

Особливе значення для вивчення маргінальності, як особли-
вого соціального феномена, що має, безумовно, і чисто криміно-
логічне значення, має проблема безпритульності, яка посилилась 
з моменту зростання міграції та процесу приватизації житла, до 
якої активно підключилися кримінальні елементи.

 Кримінологічний аналіз показує, що в загальному масиві 
злочинів, скоєних даною категорією осіб, переважають в основ-
ному злочини проти власності, а також крадіжки, що цілком зро-
зуміло: не маючи місця проживання, люди, як правило, позбавле-
ні постійних джерел доходу, роботи. Життя «на вулиці» наводить 
в кінцевому рахунку до незворотних наслідків.

Алкоголь залучає бездомного в порочне коло. Його спожи-
вання є необхідною умовою участі в групі, не об’єднаної жодни-
ми цілями, і часто залучення в соціальні зв’язки з навколишнім 
світом. Але при цьому матеріальні ресурси бездомного виснажу-
ються, фізичний і психічний стан деградує.

Групова згуртованість, що досягається за допомогою спіль-
ного споживання алкоголю, відповідає потребам індивіда в пси-
хологічному захисті з боку групи. Однак, оскільки безпритуль-
ні перебувають «на вулиці», наслідком вживання алкоголю стає 
ще більша вразливість перед громадським осудом. Навіть якщо 
бродяга і вирішив почати нове життя, робить зусилля по влашту-
ванню на роботу, споживання алкоголю зводить ці зусилля нані-
вець.

Певну занепокоєність викликає зростання іншого виду мар-
гінальної злочинності, збільшення числа злочинів, скоєних неле-
гальними мігрантами, вимушеними переселенцями та біженця-
ми.

Одним з найбільш поширених видів маргінальної злочин-
ності є рецидивна злочинність. Підвищена суспільна небезпека 
рецидивної злочинності полягає в тому, що вона виражає таку 
якість злочинності, як її стійкість, засвідчуючи про наполегливо-
му небажанні осіб вести себе відповідно до загальноприйнятих 

в суспільстві нормами. Рецидивісти «вбирають» у себе всі вла-
стивості і характеристики маргінальної особистості, посилюючи 
їх найбільшою морально-правової занедбаністю. Вони несуть в 
суспільство свої антигромадські погляди і норми поведінки, про-
пагують кримінальну «субкультуру», тим самим, надаючи згуб-
ний вплив на морально нестійких осіб, особливо неповнолітніх 
маргіналів, втягуючи їх у злочинну діяльність.

Тісний взаємозв’язок маргінального способу життя та ре-
цидивної злочинності підтверджується кримінологічними до-
слідженнями. Так, серед осіб раніше судимих, особливо велика 
частка маргіналів, які не мають постійного джерела доходів, без-
робітних та осіб, без певного місця проживання. Висока частка 
рецидивістів, знову залучаються до кримінальної відповідаль-
ності серед осіб, які систематично зловживають спиртними на-
поями, наркотичними засобами, що мають психічні аномалії, як 
правило, на ґрунті алкоголізму.

Крім того, подальшої деградації маргінальних осіб, що ско-
юють злочини сприяють зловживання ними спиртних напоїв та 
наркотичних засобів.

Так, за даними МВС Україні, питома вага осіб, які вчинили 
злочини у стані сп’яніння (із загального числа осіб, які вчинили 
злочини) зріс з 19,8% у 1999 році до 26,6% в 2004 році. А питома 
вага злочинців, які перебували в стані наркотичного сп’яніння з 
0,6% в 1999 році до 0,9 в 2003 р.

Таким чином, визначивши поняття маргінального способу 
життя, а також відзначивши його взаємозв’язок зі злочинністю 
та її окремими видами, можна констатувати, що маргінальна зло-
чинність має тенденції аналогічні із загальною злочинністю. У 
той же час, її якісні характеристики залежать як від детермінації і 
причинності злочинності взагалі, так і від властивостей конкрет-
ної особистості і її соціально-психологічних особливостей.

Говорячи про взаємозв’язок злочинності та маргінальних 
груп не можна оминути увагою таку групу маргіналів, як непо-
внолітні. 
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Асоціальна поведінка підлітків-маргіналів є криміногенним 
фактором і базою для розвитку загальної злочинності.

Злочинність зазначеної категорії осіб має не тільки загальні 
риси, що відносяться як до злочинності неповнолітніх, так і до 
злочинності в цілому, а й свої особливості, внаслідок чого під-
літки-маргінали потребують особливих заходів профілактичного 
впливу.

Слід зазначити, що органами внутрішніх справ у 2010р. ви-
явлено 226,6 тис. осіб, які вчинили злочини, з них – 6,2% (з числа 
виявлених осіб) – неповнолітні.

За даними Держкомстату, у 2010р. в підрозділах кримінальної 
міліції у справах дітей перебувало на обліку: 4133 неповнолітніх, 
які не працювали і не навчались; 5756 – мали одного з батьків; 
785 – не мали батьків; 1117 – проживали в школах інтернатах та 
дитячих будинках; 7669 – проживали в неблагополучних сім’ях; 
1839 – систематично залишали сімї, школи – інтернати, дитячі 
будинки; 6435 – схильні до вчинення правопорушень, бродяж-
ництва, жебрацтва; 2168- схильні до вживання алкогольних напо-
їв, наркотичних речовин.

Поведінка підлітків-маргіналів по своїй суті є асоціальною, 
починаючи від їх несанкціонованого місця перебування і неви-
значеного місця проживання, невизначеного роду занять, відсут-
ності законних джерел існування, і до способів добування цих 
самих засобів до життя, які у маргінала не можуть бути легальні, 
так як ніхто не візьме безпритульного чи бродяг на законну ро-
боту. Підлітки-маргінали риються в баках зі сміттям, збирають 
порожні пляшки, крадуть, грабують п’яних, дівчатка-бродяжки 
займаються проституцією. При цьому кожен безпритульний-мар-
гінал має об’єктивно конституційне правом на житло, хоча реаль-
но це право, як і інші конституційні права, у нього не реалізовані.

Як показали результати дослідження, найбільш характерни-
ми формами антигромадської поведінки підлітків з маргінальною 
середовища виступають пияцтво, токсикоманія, наркоманія, же-
брацтво, вимагання, статева розбещеність, проституція, нехту-
вання моральними заборонами і цінностями, зухвала поведінка 

за гранню суспільної моралі (зовнішній вигляд, одяг або його 
відсутність, манера поведінки), хуліганство. До криміногенних 
факторів, що сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми-мар-
гіналами, можна віднести: 1) ухилення від суспільно-корисної 
діяльності (не працює і не навчається), 2) наявність у підлітка 
психічної аномалії, що не виключає осудності (психічне захво-
рювання, психологічна занедбаність, конфліктність), 3) тривале і 
інтенсивне вживання підлітком спиртних напоїв та наркотичних 
засобів, 4) підвищена сугестивність підлітка, що сприяє підпо-
рядкування його впливу антигромадської середовища; 5) низь-
кий освітній та культурний рівень батьків; негативний вплив на 
підлітка з боку батьків або осіб, що їх замінюють; 6) вчинення 
в минулому правопорушень і злочинів; 7) недостатній контроль 
за поведінкою підлітків з боку державних та соціальних органів; 
8) самооцінка підлітком свого протиправного поводження. Поєд-
нання негативних властивостей особистості та навколишнього 
середовища створює реальні передумови для вчинення злочину 
певного виду.

Вживання алкоголю в маргінальному середовищі - неодмін-
ний атрибут.

Пияцтво тягне до злочину, а злочин - до пияцтва. При цьому 
до 16 років до вживання спиртного долучилися 86,9% підлітків, 
не зайнятих навчанням або роботою, в той час як після 16 років 
практично 98% підлітків з маргінального середовища систематич-
но вживають спиртні напої. Антигромадська поведінка підлітків з 
маргінального середовища, схильного до алкогольного сп’яніння, 
проявляється в комплексі «традиційного розгальмовування», що 
включає в себе лайку, бійки, прояви хуліганства в нетверезому 
вигляді тощо.

Інша сторона пияцтва обертається ще й тим, що для пияц-
тва потрібні чималі кошти, а це призводить до крадіжок, грабежу, 
розбою, або вживання підлітками сурогатних засобів, що призво-
дять до серйозних фізіологічних і психічних, часом незворотних 
наслідків або навіть до смерті.
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Висновок. Маргінальна поведінка особистості являє собою 
приклад поведінки людини, що відхиляється від норми, що зна-
ходиться на кордоні правомірної і неправомірної поведінки. Така 
поведінка допускає для суб’єкта можливість вчинення правопо-
рушення або правомірного вчинку. Негативність маргінального 
поведінки полягає в двох аспектах. По-перше, правопорушення, 
вчинені членами певних маргінальних груп, що негативно впли-
вають на стан законності та правового порядку в країні. По-друге, 
внутрішня психологічна та зовнішня соціальна напруга маргіна-
лів, що відносяться до груп ризику (які не вчиняли раніше і, мож-
ливо, не вчинять і в майбутньому правопорушення), викликана 
незалежними від людини обставинами, ущемляє соціально-пра-
вовий статус особи і створює передумови для переходу до непра-
вомірних або асоціальних вчинків.
1. Садков Е.В. Маргинальность и преступность / Е.В.Садков. - М.: 

Юрид. институт МВД РФ, 2000. С. 123
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ВНИИ МВД СССР, 1982. - С.5.
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Йосипів А.О. Взаємозв’язок маргінальних груп та злочинності
Досліджується взаємозв’язок маргінальності та злочинності, визначається 

ступінь криміногенності маргінальності, з’ясовується залежність маргінальної 
злочинності від загальних тенденцій злочинності, від особливостей особисто-
сті, від умов її формування, виховання, зовнішніх впливів на протязі всього жит-
тя індивіда.

Ключові слова: маргінальність, злочинність, криміногенність маргіналь-
ності, особистість маргінала, ступінь криміногенності, взаємозв’язок маргі-
нальних груп та злочинності.

Йосыпив А.А. Взаимосвязь маргинальных групп и преступности
Исследуется взаимосвязь маргинальности и преступности, определяется 

степень криминогенности маргинальности, уясняется зависимость маргиналь-
ной преступности от общих тенденций преступности, от особенностей лично-
сти, условий ее формирования, воспитания, внешних влияний на протяжении 
всей жизни. 

Ключевые слова: маргинальность, преступность, криминогенность мар-
гинальности, личность маргинала, степень криминогенности, взаимосвязь мар-
гинальных групп и преступности. 

Yosypiv A.O. The relationship of marginality and crime
Investigation of the relationship of marginality and crime, determination of the 

criminality of marginality degree, clarification of the dependence of the total marginal 
crime trends crime on personality features, on conditions of its formation, education, 
external influence during all the life of the individual.

Key words: marginality, criminality, the criminality of marginality, marginal 
individual, the degree of criminality, relationship of marginalized groups and crime.
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Лихова С.Я., Рибальченко Г.Г.

МОВА ВОРОЖНЕЧІ ЯК ОЗНАКА 
ПОРУШЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН 
ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ 
НАЛЕЖНОСТІ АБО СТАВЛЕННЯ ДО РЕЛІГІЇ

УДК 343.435 (075) 
Суспільство являє собою самодостатнє об’єднання людей, 

які пов’язані класовими та національними відносинами між со-
бою. З огляду на постійний розвиток та багатоманітність цього 
об’єднання, людина, яка є його унікальною складовою частиною, 
має сформувати в своїй свідомості певне ставлення до проблем, 
що в ньому виникають та виробити здатність належним чином 
реагувати на них. Проте, скільки б не існувало людство, між ок-
ремими його групами завжди існували ментальні відмінності. Це 
стало підґрунтям для виникнення національних, расових та релі-
гійних конфліктів і вчинення відповідних злочинів. 

Незважаючи на поширення такого феномену як «мова ворож-
нечі» у багатьох сферах публічного та приватного життя людини, 
та велику кількість дискусій про можливість чи неможливість її 
законодавчого регулювання та заборони, - сьогодні досі не існує 
єдиного загального визначення того, що саме розуміється під тер-
міном «мова ворожнечі». 

 Свобода слова проголошується відповідно до пункту 1 статті 
10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: 
«Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право вклю-
чає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і переда-
вати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і 
незалежно_від_кордонів» [1]. Числені дослідження виявили, що 
в Україні набуває поширення термін «мова ворожнечі». Поняття 
«мова ворожнечі» активно увійшло у мовний обіг України з 2006-
2007 років. Якщо ж говорити конкретно про сферу захисту прав 
людини, то тут це словосполучення має своє визначення. А саме 
– під поняттям «мова ворожнечі» розуміються некоректні вислов-

лювання на адресу етнічних, конфесійних чи певних соціальних 
груп як спільнот і на адресу конкретних людей як представників 
цих спільнот. Проте із невпинним розвитком суспільства зміст та 
значення цього терміну постійно уточнюється.

В українській мові немає однозначного варіанту його пере-
кладу: так, з англійської мови термін «hate speech» перекладаєть-
ся як “мова ворожнечі”, проте інколи можна помітити й інший 
варіант – “мова ненависті”; тлумачення поняття при цьому не 
змінюється. Інтернет-портали в сфері протидії расизму, ксено-
фобії та нетерпимості в Україні зазначають, що мова ворожнечі 
(або «hate speech») в широкому розумінні – це будь-яке самовира-
ження з елементами заперечення принципу рівності всіх людей у 
здійсненні їх права. Мова ворожнечі описує, ієрархічно зіставляє 
різноманітні групи людей та оцінює особисті якості конкретних 
осіб на підставі їх належності до тієї або  іншої групи. 

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи «Про наклеп-
ницькі висловлювання» від 30.10.1997 № R(97)20 дає таке ви-
значення «мови ворожнечі»: під терміном «мова ворожнечі» слід 
розуміти всі види висловлювань, котрі поширюють, розпалюють, 
підтримують або виправдовують расову ненависть, ксенофобію, 
антисемітизм та інші форми ненависті, викликані нетерпимістю, 
в тому числі нетерпимістю, що виявляється у формі агресивного 
націоналізму та етноцентризму, дискримінації меншин і ворожо-
го ставлення до них, а також іммігрантів та осіб, що за своїм по-
ходженням належать до іммігрантів. У цьому сенсі поняття «мова 
ворожнечі» поширюється на всі висловлювання, які спрямовані 
проти якоїсь однієї особи або якоїсь визначеної групи осіб [2]. 

Так, в статті 4 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх 
форм расової дискримінації визначено: « Держави-учасниці за-
суджують будь-яку пропаганду і всі організації, які ґрунтують-
ся на ідеях або теоріях переваги однієї раси чи групи осіб пев-
ного кольору шкіри або етнічного походження або намагаються 
виправдати, або заохочують расову ненависть і дискримінацію 
в будь-якій формі, і зобов’язуються вжити негайних і позитив-
них заходів, спрямованих на викорінення всякого підбурювання 
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до такої дискримінації чи актів дискримінації» [3]. Криміналь-
ним законодавством України передбачено покарання за дискри-
мінацію на расовому та етнічному ґрунті. Зокрема, у статті 161 
Кримінального кодексу України встановлена відповідальність за 
умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової та 
релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної 
честі та гідності або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми 
релігійними переконаннями [4]. 

Під розпалюванням національної, расової або релігійної во-
рожнечі і ненависті розуміється розповсюдження будь-яких ідей і 
поглядів, що підривають довіру і повагу до певної національнос-
ті, раси або релігійного віросповідання, а також викликають зне-
вагу або почуття ненависті до традицій, культури, способу життя, 
релігійних обрядів громадян даної національності чи раси тощо. 
Це також може бути поширення різноманітних закликів, вигаду-
вань, що формують у людей почуття озлобленості, відчудження 
і викликають національну ворожнечу або розбрат [5]. Окремим 
проблемним питанням є практичне застосування КК України у 
цій сфері. Зміст зазначеної статті викликав багато нарікань щодо 
складності доказування прямого умислу та конструкції правової 
норми. Про певні проблеми із застосуванням статті 161 КК свід-
чить і статистика. У період з 1991 до 2010 року в Україні було 
зареєстровано лише 42 злочини (у 1991- 2003 роках – 17 злочинів, 
з 2003 до 2010 року – 25 злочинів, відповідальність за які перед-
бачені статтею 161 КК України [6]. 

На перший погляд здається, що діяння, склад якого перед-
бачений в диспозиції ст. 161 КК України, якщо порівнювати із 
іншими категоріями злочинів (вбивствами, тілесними ушкоджен-
нями, зґвалтуваннями) практично не вчинюється. Але реально це 
не так. Справа в тому, що у більшості насильницьких нападів на 
іноземців працівники правоохоронних органів не встановлюють 
мотиви і порушують справи за іншими, більш «зрозумілими» і 
«звичними» статтями.

Наприклад, у листопаді 2011 року до Головного слідчого 
управління МВС України надійшло звернення Регіонального 

Представника Управління Верховного Комісара ООН у справах 
біженців (УВКБ ООН) Ольдріхта Андрусека та Голови Представ-
ництва Міжнародної організації з еміграції (МОМ) Манфреда 
Профці щодо інциденту, який мав місце 1 листопада 2011 року в 
м. Луганську, у результаті якого від хуліганських дій групи осіб 
постраждали студенти-іноземці Луганського національного уні-
верситету імені Т. Шевченка. Групи українських молодиків одяг-
нених у маски із застосуванням бейсбольних біт пошкодили скля-
ні вітрини та торгівельне обладнання кіоску «Шаурма Фастфуд 
Стамбул», після чого направилися до гуртожитку Луганського 
університету, де заподіяли тілесні ушкодження громадянину Індії 
Бехара М. В., громадянам Азербайджанської Республіки Керму 
О. З. і Дадешову І. Е.

Всім підозрюваним у цьому злочині, а їх було близько семи 
осіб (окремі із них оголошені у розшук) було пред’явлене обви-
нувачення у хуліганстві, а не у приниженні людської гідності, у 
розпалюванні расової ворожнечі, адже всі постраждалі були іно-
земцями  [7]. 

Це дає змогу стверджувати, що формулювання статті 161 КК 
України унеможливлює кримінальне переслідування підозрю-
ваних у пропаганді національної та расової ворожнечі. Відкриті 
прояви ксенофобії (особливо словесні) практично неможливо до-
вести в суді, оскільки потерпілій особі необхідно надати докази, 
що її права були порушені саме через її національну  або расову 
приналежність. Вагомим поштовхом до розпалювання мови во-
рожнечі став Інтернет, оскільки Всесвітня мережа є найефектив-
нішим способом комунікації різних груп людей з ідентичними 
поглядами. Основною особливістю Мережі є те, що зміст ви-
словлювань, які розповсюджуються на сайтах з відповідною те-
матикою, практично неможливо контролювати правоохоронним 
органам. Цей факт дає змогу стверджувати про наявність свободи 
слова в Інтернеті, що, відповідно, провокує молодь до її викори-
стання в образливих цілях, в тому числі і в сфері пропаганди екс-
тремізму. Інформація, яка поширюється на таких форумах та її 
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обговорення, як правило, провокують агресію в реальному житті, 
що призводить до фатальних наслідків. 

Основними джерелами поширення мови ворожнечі в Інтер-
неті є: - сторінки спільнот у соціальних мережах; - веб-сторінки 
організацій та партій; - веб-сторінки неформальних локальних 
угрупувань; - блоґи з відповідною тематикою, створені окремими 
особами.   Зазвичай, такі сайти не обмежуються виключно по-
грозливими повідомленнями; також на них розміщуються віде-
оматеріали з фіксацією способів насильства над іноземцями та 
заклики до вчинення відповідних дій. Сучасна ситуація дозволяє 
констатувати, що Всесвітня мережа є вагомим стимулятором до 
поширення ксенофобії, що значно ускладнює боротьбу з викорі-
ненням цього явища.   Експерти зазначають, що засоби масової 
інформації також роблять певний внесок в поширенні «мови во-
рожнечі». Якщо говорити про журналістів, то найчастіше це по-
рушення базових професійних стандартів: подача неперевіреної 
інформації, використання лексики, що спирається на стереотипи 
і упередження типу «всім відомо, що», або «експерти стверджу-
ють». Натомість, не наводиться жодного факту, який би обґрунту-
вав зазначені приклади. Журналісти, здійснюючи ідейний вплив 
на соціум, часто порушують основну мету ЗМІ, а точніше – на-
дають інформацію, спотворену власними стереотипами. Яскра-
вим прикладом таких порушень є: акцент на етнічній приналеж-
ності злочинців в кримінальній хроніці, створення негативного 
образу окремої національності або її представників, твердження 
про моральні недоліки тієї чи іншої національності. Як резуль-
тат, замість протидії проявам ксенофобії, мас медіа вдаються до 
створення її завуальованої форми, інакше кажучи, легітимізують 
«мову ворожнечі».  Внаслідок цього частина суспільства,«вжи-
ваючи» таку інформацію,втрачаєусвідомлення таких понять як 
«толерантність» та «терпимість»,в результаті чого деформуєть-
ся думка певних груп людей.   Говорячи про поширення «мови 
ворожнечі», варто зауважити як вищеперераховані чинники 
впливають на свідомість українців. Результати соціологічних до-
сліджень, які щороку проводяться в Україні, демонструють на-

скільки не толерантним є населення. В розумінні українського 
суспільства досі залишається стереотип, що ксенофобія та расизм 
– це виключно фізична розправа над представниками інших ет-
нічних груп. При цьому суспільство не замислюється над тим,що 
вербальні образи це також прояв ксенофобських настроїв. Так, 
наприклад, негативне ставлення до іноземців в сімейному колі, 
оточенні колег по роботі, друзів є пасивним фактором, що про-
вокує злочинну  поведінку, засновану на  ненависті до  людей ін-
шої  раси та  національності.    Останній звіт Європейської комісії 
проти расизму та нетолерантності по Україні (четвертий моніто-
ринговий цикл) було ухвалено 8 грудня 2011 року і оприлюднено 
21 лютого 2012 року [8]. На підставі детального аналізу ситуації 
Комісія розробила низку рекомендацій, серед яких українській 
владі пропонується вжити таких заходів, спрямованих на поси-
лення конституційних та інших положень, для протидії расизму 
та расовій дискримінації:

- забезпечити постійне відстеження, реєстрування та належ-
не реагування на випадки расистських інцидентів у системі кри-
мінальної юстиції;

- ухвалити всеохоплююче антидискримінаційне законодав-
ство, яке б стосувалося всіх сфер життя;

- у максимально стислі строки визначити орган центральної 
влади, відповідальний за координацію діяльності з протидії ра-
сизму та расовій дискримінації; його штат повинен мати належ-
ний рівень обізнаності з цими питаннями і має бути забезпечений 
адекватними людськими та фінансовими ресурсами для ефектив-
ного виконання своїх функцій; в його роботі активну участь бра-
тимуть представники громадянського суспільства;

- владні структури повинні активізувати свої зусилля задля 
відвернення та покарання насильства та інших злочинів, скоєних 
на расовому ґрунті, зокрема шляхом посилення моніторингу ді-
яльності неонацистських та скінхедівських угруповань.

  Окремий блок аналізу ситуацій та відповідних рекомендацій 
стосується найбільш уразливих груп меншин, до яких, на думку 
ЄКРН, належать роми, мігранти, біженці та шукачі притулку, іно-
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земні студенти (зокрема, вихідці з країн Африки, Азії, Близького 
Сходу та Кавказу – представники так званих «видимих меншин»), 
а також кримські татари та мусульмани [8].   У вересні 2011 року 
Україна звітувала перед Комітетом ООН з ліквідації расової дис-
кримінації щодо виконання положень Конвенції ООН про лікві-
дацію усіх форм расової дискримінації [3]. За результатами оці-
нювання звіту України та альтернативних звітів щодо України з 
боку неурядових та міжнародних організацій були сформульовані 
19 зауважень та рекомендацій для України, 6 з яких стосувалися 
різних аспектів діяльності правоохоронних органів. Були назва-
ні, поряд з іншими, такі проблеми в діяльності правоохоронних 
органів: часте ігнорування міліцією повідомлень про расистські 
напади; расистське ставлення до іноземців з боку окремих спів-
робітників правоохоронних органів; серед представників міліції 
і прокуратури відсутнє розуміння того, чому такі злочини є не 
лише злочинами проти конкретної особи, а спрямовані проти 
всього суспільного ладу; непряма дискримінація з боку право-
охоронних органів (етнічний профайлінг – безпідставна пере-
вірка документів у представників «видимих меншин», незаконне 
дактилоскопіювання та фотографування представників ромських 
громад) [9]. 

Можна з впевненістю констатувати, що у сфері криміналізації 
діянь, що вчиняються на ґрунті національної, расової чи релігій-
ної ворожнечі, існує низка проблем, які відображаються у звітах 
і доповідях міжнародних інституцій та громадських організацій. 
Загальною тенденцією, яка спостерігалася протягом здійснення 
числених моніторингів, є низький рівень офіційних показників 
щодо правопорушень, скоєних на ґрунті нетерпимості. Тобто це 
означає, що показники не відображають реальну ситуацію в кра-
їні. Таким чином, основною проблемою протидії расизму та ксе-
нофобії в Україні в ракурсі розслідування злочинів, що вчиняють-
ся з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, є 
проблема порушення кримінальної справи за відповідною стат-
тею КК України. 

  Як підсумок, хотілося б зауважити, що проблему поширен-
ня расової, національної чи релігійної ворожнечі варто, в першу 
чергу, викорінювати з власної свідомості. Це в однаковій мірі сто-
сується як політиків та працівників правоохоронних органів, так 
і пересічних громадян. Створення дієвого механізму забезпечен-
ня кожній особі свободи від дискримінації на будь-якому ґрунті, 
аналіз зарубіжного досвіду, а головне – уникнення використання 
в своєму лексиконі «мови ворожнечі» допоможе виховати в су-
спільстві повагу до прав людини та толерантності. Особливий 
акцент варто зробити на терміні «толерантність», який є не лише 
етичною категорією, а й принципом міжнародного права. Адже її 
неможливо забезпечити державним примусом, варто лише розпо-
чати з «перевиховання» власного світогляду. 
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Лихова С.Я., Рибальченко Г.Г. Мова ворожнечі як ознака порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності 
або ставлення до релігії

Розглядаються проблеми дискримінації за ознаками расової, етнічної на-
лежності та релігійних переконань. Також визначено причини та умови, що 
сприяють поширенню явища «мова ворожнечі» як прояву ксенофобії. При цьо-
му досліджується проблема неналежної кваліфікації злочинних діянь, передба-
чених ст. 161 КК України та аналізуються рекомендації міжнародних організа-
цій в цій сфері.

Ключові слова: мова ворожнечі, ксенофобія, кримінальна відповідаль-
ність, діяльність правоохоронних органів.

Лиховая С.Я., Рыбальченко А.Г. Язык вражды как признак нарушения 
равноправия граждан в зависимости от их рассовой, национальной при-
надлежности или отношения к религии.   

Рассматриваются проблемы дискриминации по признакам рассовой, этни-
ческой принадлежности и религиозных убеждений. Также определены причины 
и условия, способствующие распространению явления «язык вражды» как про-
явления ксенофобии. При этом исследуется проблема ненадлежащей квалифи-
кации преступных деяний, предусмотренных ст. 161 УК Украины и анализиру-
ются рекомендации международных организаций в этой сфере.

Ключевые слова: язык вражды, ксенофобия, уголовная ответственность, 
деятельность правоохранительных органов.

Lychova S.Y., G. G. Rybalchenko. Hate speech as a sign of violation of 
citizens’ equality regardless of their race, nationality or religion.

The problems of discrimination based on race, ethnicity or religious beliefs. 
The article also identified the causes and conditions conducive to the spread of 
the phenomenon of «hate speech» as a manifestation of xenophobia. At the same 
time there is a research of the problem of inadequate training of criminal acts under 
Art. 161 of the Criminal Code and reviewed the recommendations of international 
organizations in this field.

Keywords: hate speech, xenophobia, criminal penalties, law enforcement 
activities.

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
СУДОЧИНСТВА

Круль С.М.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
ДОВІДКОВИХ ДАНИХ НА СТАДІЇ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

УДК 343.12
Актуальність теми дослідження. Останні десятиліття в сві-

ті проходить процес формування інформаційного суспільства, а 
тому все активніше розвиваються сучасні інформаційні техно-
логії, які впроваджуються і в сферу кримінального судочинства. 
Інформація стала вирішальним чинником у багатьох галузях сус-
пільного життя. Саме інформація сьогодні є продуктом наукової 
та творчої діяльності, необхідним компонентом у ході наукових 
досліджень. Зростає потреба у засобах структурування, нако-
пичення, зберігання, пошуку, обробки та передачі інформації – 
задоволення саме цих потреб і є метою створення та розвитку 
інформаційних систем, мереж і технологій. У прагненні до суміс-
ного використання ресурсів обчислювальних та інформаційних 
центрів (бібліотек, програм, криміналістичних обліків) виникає 
необхідність її включення до світових інформаційних мереж [4, 
с.8].

У криміналістиці вивченням цієї проблеми знайшло відобра-
ження в працях таких вчених як Ю.П. Алєнін, В.П. Бахін, Р.С.Бєл-
кін, П.Д. Біленчук, Т.С. Волчєцька, І.Ф. Герасімов, В.Г.Гончаренко, 
Г.А. Густов, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, В.А. Журавель, Г.Ю.Жир-
ний, Г.О. Зорин, А.В. Іщенко, Н.І. Кліменко, О.Н. Колесніченко, 
В.О. Коновалова, В.С. Кузьмічьов, В.К. Лисиченко, В.П.Лисицин, 
І.М. Лузгін, В.Г. Лукашевіч, Г.А. Матусовський, В.О. Образцов, 
М.А. Погорецький, І.В. Постіка, А.Р. Ратінов, М.В. Салтєвський, 
М.О. Селіванов, Шепітько, М.П. Яблоков та ін.
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Мета та завдання статті. На підставі теоретичного осмис-
лення та аналізу наукової літератури, розробити методику вико-
ристання інформаційно-довідкового забезпечення при розсліду-
ванні злочинів. Для досягнення цієї мети були поставлені такі 
завдання:

- проаналізувати інформаційно-довідкове забезпечення 
при розслідуваннях злочинів

- запропонувати використання інформаційно-довідкового 
забезпечення при таких розслідуваннях.

Реформування кримінального процесуального законодав-
ства, швидке поширення інформації, розвиток комп’ютерних, 
інформаційних систем та технологій має негативний аспект: від-
криває шлях до антисоціальної та злочинної поведінки. Сучасні 
комп’ютерні системи та інформаційні технології містять в собі 
нові дуже досконалі можливості для вчинення невідомих раніше 
правопорушень, а також для скоєння традиційних злочинів, але 
нетрадиційними засобами [6, с.141]

Починаючи з моменту надходження до правоохоронних ор-
ганів інформації про скоєння злочину і занесення її до єдиного 
реєстру, проводяться слідчі (розшукові) дії, особа яка їх здійснює 
знаходиться у центрі фактичної обстановки, що постійно зміню-
ється і обумовлює різноманітний підхід слідчого у визначенні 
своєї лінії поведінки, виборі алгоритму (кола і послідовності) 
застосування невідкладних слідчих дій і оперативно-розшукних 
заходів, форм взаємодій з іншими службами органів внутрішніх 
справ, тощо. 

Обізнаність слідчого у типових слідчих ситуаціях дозволяє 
йому і оперативному працівнику визначати основні напрямки 
майбутньої роботи на 

досудовому розслідуванні, конкретизувати тактичні завдання 
на даний момент та прийняти невідкладні рішення [3, с.16].

Для суттєвого полегшення процесу досудового проваджен-
ня оперативні працівники, слідчі, прокурори використовують 
інформаційні системи. Як вказує В.В. Бірюков, будь-який облік 
становить інформаційну систему, в якій сконцентровано певну 

інформацію стосовно об’єктів обліку. Ця інформація відображе-
на на відповідних носіях і має конкретне цільове призначення – 
сприяти розкриттю злочинів. Будь-яка окрема система нижчого 
рівня є складовою системи вищого рівня і входить як складова до 
загальної системи, що об’єднує всю групу обліків, призначенням 
яких є створення умов для розкриття злочинів [5, c.317 ]. 

Практично всі вчені одностайні в тому, що криміналістичні 
обліки є різновидами інформаційно-пошукових систем. Як зазна-
чає В.Ю. Шепітько - «Будь-який вид криміналістичного обліку 
- це фактично інформаційно-пошукова система» [9, с .123.] «Не-
залежно від призначення обліків усі вони є різновидами інформа-
ційно-пошукових систем» [7. с. 199], - підкреслює А.Я. Драпкін.

Що ж до криміналістичних обліків то інформація, яка скла-
дає масиви таких обліків, є специфічною за призначенням, що, 
у свою чергу, окреслює коло об’єктів обліку. З одного боку, це 
звичайні об’єкти матеріального світу, які оточують нас у повсяк-
денному житті: люди, різноманітні предмети та явища. З іншого 
- саме виходячи з цілей криміналістичної реєстрації це об’єкти, 
інформація стосовно яких може сприяти розкриттю злочинів.

На сучасному етапі питання, щодо доказового значення ін-
формації, яка отримана від використання криміналістичних облі-
ків викликає неоднозначну оцінку серед науковців та практичних 
працівників. Слід зазначити, що більшість науковців схиляються 
до думки, що криміналістичний облік - це наукова система ре-
єстрації певних об’єктів та їх ідентифікаційних ознак для запо-
бігання злочинам, їх розкриття, розшуку і впізнання врахованих 
об’єктів. Його система і використання засновані на суворому до-
триманні законності. 

Так, згідно з діючими інструкціями, в разі отримання пози-
тивного результату перевірки за масивами обліків фахівець екс-
пертно-криміналістичного підрозділу складає довідку встановле-
ної форми з грифом «До кримінальної справи не прилучати», яку 
надсилає до відповідної оперативної служби.

Працівники останньої інформують про це слідчого, який 
проводить слідчі дії.
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 Він виносить постанову про призначення криміналістичної 
експертизи, яку надсилає до того ж самого експертно-криміналіс-
тичного підрозділу для виконання.

Організація і використання криміналістичних обліків, як 
однієї із складових інформаційно-довідкового забезпечення, за-
сновано на суворому дотриманні законності та регламентуються 
нормами чинного КПК України, Законом України «Про оператив-
но-розшукову діяльність» та іншими діючими нормативно-право-
вими актами. Зокрема, п.18 ст.8 зазначеного закону встановлює, 
що підрозділи які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 
мають право створювати і застосовувати інформаційні системи, 
а відповідно до ч.11 ст.9 підрозділи, що використовують автома-
тизовані інформаційні системи в оперативно-розшуковій діяль-
ності, повинні забезпечити можливість видавати дані про особу 
на запит органів досудового розслідування, прокуратури, суду. В 
місцях зберігання інформації повинна бути гарантована її досто-
вірність та надійність охорони [2].  

На жаль, діючий КПК навіть не згадує криміналістичні об-
ліки, хоча проти доказового значення такої інформації ніхто не 
заперечує. В ч.2 ст. 91 КПК, вказується, що доказування полягає 
у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення об-
ставин, що мають значення для кримінального провадження [1]. 
Залишається невизначеним, яким чином орган дізнання, слідчий 
або суд можуть використовувати результати перевірок у процесі 
доказування. Виглядає нелогічним, що слідчий має право долучи-
ти до кримінальної справи довідку про наявність у підозрюваного 
попередньої судимості, а про результати перевірки за дактилоско-
пічними обліками – ні [8, с. 13]. 

Важливим є те, що інформація про результати перевірки на-
дається у письмовій формі і тільки її ініціатору. Відповідно до 
ч.11 ст.9 Закону України «Про ОРД» такі ініціатори є виключно 
органи досудового розслідування, прокуратури та суду. На нашу 
думку, дана норма не відповідає ч.3 ст.93 КПК України де зазна-
чено, що сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів 
шляхом витребування та отримання від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, органі-
зацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відо-
мостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; 
ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 
слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також 
шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання 
суду належних і допустимих доказів [1]. 

Виходячи із змісту ч.2 ст. 84 процесуальними джерелами до-
казів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. 
Тому таку інформацію можемо віднести до такого процесуально-
го джерела доказів як документи. 

Отже, довідки органів, які ведуть криміналістичний облік, 
після їх приєднання до справи, використовуються в судочинстві 
як докази. Виходячи з норм чинного КПК України ці довідки-до-
кази повинні відповідати таким вимогам як належності та допу-
стимості (ст. 85-86 КПК України).
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Круль С.М. Використання інформаційно-довідкових даних на стадії до-

судового розслідування
В даній статті проаналізовано особливості використання інформаційно- до-

відкових даних на стадії досудового розслідування. Розглянуто значення інфор-
маційно-довідкових даних як доказів у кримінальному провадженні.

Ключові слова: інформаційно-довідкові дані, досудове розслідування, до-
кази, кримінальне провадження.

Круль С.М. Использование информационно- справочных данных на 
этапе досудебного расследования

В данной статье проанализировано особенности использования информа-
ционно-справочных данных на этапе досудебного расследования. Рассмотрено 
значение информационно-справочных данных как доказательств в криминаль-
ном производстве.

Ключевые слова: информационно-справочные данные, досудебное расс-
ледование, доказательства, криминальное производство.

Krul S.M. Using information and reference data in pre-trial investigation
This article analyzes the features of the use of information and reference data 

in pre-trial investigation. Examined the role of information and reference data as 
evidence in criminal proceedings.

Key words: information and reference data, pre-trial investigation, evidence, 
criminal proceedings.

Лотоцький М.В.

УГОДА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ: 
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ

УДК 347.965
Постановка проблеми. Процеси демократизації в суспіль-

стві, безумовно, пов’язані з проведенням відповідних законодав-
чих реформ з метою створення реального механізму забезпечен-
ня прав людини і громадянина. Забезпечення цих прав знайшло 
відображення у кримінальній та кримінально-процесуальній га-
лузях права, зокрема, в Кримінальному процесуальному кодек-

сі України (далі - КПК-2012) [8]. Наділення в ньому учасників 
сторін обвинувачення та захисту рівними правами є яскравим 
підтвердженням прагнення законодавця наблизити норми вітчиз-
няного законодавства до європейських норм. 

Інститут угод у кримінальному судочинстві є втіленням кон-
цепції відновлювального правосуддя хоча і має відмінності з та-
ким ним. Зазначена концепція судочинства покликана сприяти 
досягненню консенсусу між його сторонами, врегулюванню со-
ціального конфлікту. Головна мета інституту угод в кримінально-
му провадженні не встановлення істини у справі, а задоволення 
інтересів сторін. 

Угоди в українському кримінальному судочинстві були впер-
ше запровадженні Кримінальним процесуальним кодексом Укра-
їни 2012 року (далі КПК-2012) [8]. Аналіз норм КПК-2012, нау-
кових публікацій, що регламентують умови і порядок укладення 
угоди про визнання вини, приводить до висновку про те, що в 
Україні немає досвіду правозастосування цього інституту, а ок-
ремі положення цього нормативно-правового акту потребують 
вдосконалення та змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як уже було зазна-
чено вище, в Україні з об’єктивних причин мало публікацій, які 
висвітлюють теорію та практику по такій важливій і актуальній 
темі в українському кримінальному судочинстві як провадження 
на підставі угод. Висвітленням інституту угод у кримінальному 
судочинстві присвячені праці таких науковців як Є.М.Блажів-
ський, М. В. Головизнин, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, 
Ю.М. Дьомін, В. Т. Нор, В. П. Пшонка, А. В. Портнов, В. Я. Тацій, 
М. І. Хавронюк, М.Є. Шум, Т. С. Якімець та інші. 

Постановка завдання. В зв’язку з впровадженням в укра-
їнське законодавство інституту укладення угод у кримінальному 
судочинстві виникає необхідність у більш повному та ґрунтовно-
му дослідженні цього інституту з метою узагальнення порядку 
укладення угод про визнання винуватості.

 Виклад основного матеріалу дослідження. Складна, довго-
тривала, громіздка процедура судового вирішення кримінальних 
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справ вимагає істотних матеріальних витрат, прискорює прова-
дження, сприяє порушенню процесуальних строків розгляду та 
вирішення кримінальних справ, відволікає великого числа людей 
(свідків, експертів, потерпілих і т.д.) від основної роботи на пе-
ріод провадження кримінальної справи, затягує відшкодування 
шкоди потерпілим. 

Однак дотримання цієї процедури в багатьох випадках має 
сенс, оскільки сприяє законності, справедливості, об’єктивності 
та обгрунтованості прийнятих судом рішень, забезпечення прав 
і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочину, 
захисту особи від незаконного і необґрунтованого звинувачення, 
обмеження прав та свобод і тому подібне. На думку фахівців, пе-
релічені вище проблеми (хоча би частково), мав вирішити КПК-
2012, зокрема Глава 35 «Кримінальне провадження на підставі 
угод» яка є новелою в українському кримінально-процесуально-
му законодавстві [8]. 

Інститут кримінального провадження на підставі угод крити-
кується науковцями, як такий, що суперечить ч. 1 ст. 62 Консти-
туції України (Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, 
одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі 
сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь) 
[5, с. 15]; ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (Кожен, кого обвинувачено у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його 
вину не буде доведено в законному порядку) [4].

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду (зокрема, Російської 
Федерації), то глава 40.1 Кримінального процесуального кодексу 
РФ передбачає особливий порядок ухвалення судового рішення 
при укладанні досудової угоди про співпрацю. Даний порядок (за 
задумом законодавця) повинен зіграти позитивну роль в успіш-
ному розслідуванні групових злочинів, у викритті і притягнення 
винних у скоєнні замовних вбивств, фактів бандитизму наркозло-
чинів і корупційних злочинів [9, с. 62]. 

В. І. Бояров з приводу інституту укладення угод у кримі-
нальному провадженні зазначає, що концепція погоджувальних 

процедур має своє коріння в теорії компромісів, перш за все, як 
інститут боротьби із злочинністю. Тобто розвиток інституту по-
годжувальних процедур у кримінальному судочинстві повинен, 
по-перше, підвищувати ефективність боротьби із злочинністю, а 
по-друге, сприяти зменшенню витрат на цю державну діяльність 
[1, с. 39]. 

Ст. 468 КПК-2012 передбачає два види процесуальних угод у 
кримінальному провадженні: 

- угода про примирення між потерпілим та підозрюваним 
чи обвинуваченим;

- угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваче-
ним про визнання винуватості [8, с. 179].

Слід зазначити, що перелічені вище види угод суттєво від-
різняються від процедури «медіації», коли у ході кримінального 
провадження прокурор або орган дізнання, а також слідчий суддя 
або суд за власною ініціативою та за згодою обвинуваченого (під-
судного) і потерпілого може направити справу до організації чи 
установи або приватного медіатора для вирішення її по суті.

Інститут укладення угоди про визнання винуватості серед 
науковців має як адептів так і опонентів, які негативно вислов-
люються з приводу укладення таких угод в кримінальному судо-
чинстві.

Для обвинуваченого перевагами укладення угоди про визнан-
ня винуватості є: звільнення від покарання; уникнення невизна-
ченості щодо покарання у суді; у деяких випадках – застосування 
альтернативного покарання або його зниження. Перевагами угоди 
про визнання винуватості для прокурора є такі: можливість змен-
шення бюджетних витрат та економія процесуального часу; зни-
ження навантаження прокуратури на прокуратуру за підтримання 
державного обвинувачення; внесок у ефективність системи кри-
мінального судочинства; певною мірою усувається перспектива 
дальших апеляцій [6, с. 328].

Важливо відзначити, що досудова угоду про співпрацю у 
Кримінальному процесуальному кодексі РФ це - передбачена по-
ложеннями глави 401 КПК РФ «досудова угода про співпрацю» є 
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самостійним процесуальним документом, що представляє собою 
угоду, що укладається між прокурором і підозрюваним або обви-
нуваченим про погодження його дій в цілях сприяння слідству у 
розкритті та розслідуванні злочину, викритті і кримінальному пе-
реслідуванні інших співучасників злочину, розшуку майна, добу-
того в результаті злочину. За своєю правовою природою «досудо-
ве угода про співпрацю» не може бути визнано аналогом «угоди 
про визнання провини» [2, с. 10]. 

В ч. 4 ст. 469 КПК-2012 законодавець передбачив випадки 
укладення угод про визнання винуватості. Угода про визнан-
ня винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинува-
ченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних 
проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких 
злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи 
суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання вину-
ватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь по-
терпілий, не допускається. Не укладається угода про визнання 
винуватості у кримінальному провадженні щодо тяжких та осо-
бливо тяжких злочинів за винятком кримінального провадження 
у формі приватного обвинувачення. А ч. 2 ст. 469 КПК-2012 [8, с. 
179] передбачає, що така угода може бути укладена за ініціати-
вою прокурора або підозрюваного (обвинуваченого). Відповідно 
угода про визнання винуватості може бути укладена вищепере-
ліченими суб’єктами на протязі досудового розслідування почи-
наючи з повідомлення особі про підозру (з часу появи у справі 
підозрюваного) та на протязі судового провадження – до виходу 
суду до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Причому, про-
курор (слідчий за погодженням з прокурором) вручаючи особі 
письмове повідомлення про підозру (п. 7 ч. 2 ст. 277 КПК-2012) 
[8, с. 114] повинен роз’яснити йому право ініціювати укладення 
угоди про визнання винуватості. Слідчий не може бути стороною 
при укладені угод про визнання винуватості.

Процедуру провадження на основі угод про визнання вину-
ватості можна поділити на чотири етапи за статями КПК-2012[8]: 

1) ініціювання та укладення угоди (ст. 469);

2) загальний порядок судового провадження на підставі угод 
(ст. 474);

3) вирок на підставі угоди (ст. 475);
4) наслідки невиконання угоди (ст. 476).
Зміст угоди про визнання винуватості передбачений ст. 472 

КПК-2012. В угоді про визнання винуватості зазначаються її сто-
рони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова 
кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону Укра-
їни про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного 
кримінального провадження обставини, беззастережне визнання 
підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні 
кримінального правопорушення, обов’язки підозрюваного чи 
обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального пра-
вопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домов-
леності мали місце), узгоджене покарання та згода підозрюва-
ного, обвинуваченого на його призначення або на призначення 
покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, 
наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 
473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди [8, с. 180]. Якщо 
сторони цієї угоди не дійшли згоди її може бути і не укладено.

Угода про визнання винуватості після її затвердження судом 
може стати остаточною у такому кримінальному провадженні, 
тому прокурор повинен врахувати всі чинники, щоб криміналь-
не покарання передбачене угодою було необхідне і достатнє для 
виправлення особи, запобіганню вчинення нових злочинів [10, с. 
23].

Важливим є положення частини 6 ст. 469 КПК про те, що у 
разі недосягнення згоди щодо укладення угоди факт її ініціюван-
ня і твердження, що були зроблені з метою її досягнення, не мо-
жуть розглядатися як відмова від обвинувачення або як визнання 
своєї винуватості [12].

Відповідно до ч.1 ст. 474 КПК-2012, якщо угоди досягнуто 
під час досудового розслідування, обвинувальний акт з підписа-
ною сторонами угодою про визнання винуватості невідкладно 
надсилається до суду прокурором [8, с. 181]. Але прокурор має 
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право відкласти направлення обвинувального акта та угоди до 
суду, якщо прокурору буде необхідно провести слідчі дії, інші 
дії для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені із 
спливом часу, адже суд в майбутньому може і не затвердити угоду. 

Із аналізу ч. 1 ст. 314 КПК-2012 випливає, що суд не пізніше 
п’яти днів з дня надходження угоди про визнання винуватості до 
суду повинен призначити підготовче судове засідання, в яке ви-
кликає учасників судового провадження [8, с. 128].

Угода (як скорочена та спрощена форма розгляду криміналь-
них справ) не передбачає наявності всього процесу слухання 
справи у суді. Відповідно до цієї процедури неповного судового 
розгляду з’ясовуються питання добровільності та справжності 
волевиявлення особи стосовно укладення угоди та заявлення кло-
потання про визнання винуватості. У зв’язку з цим не застосову-
ються всі процесуальні гарантії, передбачені для повного судово-
го розгляду [7, с. 983]. 

У підготовчому судовому засіданні суд з’ясовує думку учас-
ників судового провадження щодо можливості затвердження уго-
ди про визнання винуватості та вирішує клопотання, заявлені 
ними. Першим думку щодо такої можливості та наявності / від-
сутності підстав для прийняття рішення (затвердження угоди) ви-
словлює прокурор, а потім – обвинувачений (захисник). 

У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти 
одне із таких рішень: затвердити угоду про визнання винувато-
сті чи про примирення або відмовити у затвердженні угоди в разі 
встановлення підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК, та поверну-
ти кримінальне провадження прокурору (якщо угоду досягнуто 
під час досудового розслідування) для його продовження, або при-
значити судовий розгляд для проведення судового провадження 
в загальному порядку. Перед затвердженням угоди про визнання 
винуватості чи про примирення суд згідно з вимогами частин 4-6 
ст. 474 КПК зобов’язаний з’ясувати, чи розуміє обвинувачений 
права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження 
угод, характер кожного обвинувачення, вид покарання й інші за-
ходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди 

судом, а також зобов’язаний переконатися, що укладення угоди є 
добровільним. У разі необхідності (якщо суд має сумніви щодо 
відповідності угоди вимогам закону) затвердження угоди може 
бути перенесено на іншу дату. Якщо ж суд переконається, що уго-
да може бути затверджена, він відповідно до ст. 475 КПК ухвалює 
вирок, яким затверджує угоду, і призначає узгоджену сторонами 
міру покарання. Такий вирок має відповідати загальним вимогам 
до обвинувальних вироків із урахуванням особливостей, перед-
бачених зазначеною статтею [3, с. 11].

Законодавець встановив вичерпні підстави коли суд відмов-
ляє в затвердженні угоди. Ці випадки передбачені ч. 7 ст. 474 
КПК-2012: 

1) умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та / або 
закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація 
кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо 
якого передбачена можливість укладення угоди;

 2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства;
 3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін 

або інших осіб;
 4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення 

угоди не було добровільним, або сторони не примирилися;
 5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих 

на себе за угодою зобов’язань;
 6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості [8, 

с. 181].
Якщо суд відмовить в затвердженні угоди, тоді досудове роз-

слідування або судове провадження здійснюється у загальному 
порядку. Сторони кримінального провадження в цьому випадку 
не можуть повторно укласти угоду про визнання винуватості та 
звернутися до суду для її затвердження.

При відсутності підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК-2012 
суд зобов’язаний затвердити угоду про визнання винуватості. Ви-
рок суду постановляється на основі угоди в нарадчій кімнаті. По-
становляючи вирок на підставі угоди, суд призначає узгоджену в 
договорі міру покарання.
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У разі невиконання угоди про визнання винуватості проку-
рор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду з 
клопотанням про скасування вироку. Ухвала про скасування ви-
року, яким була затверджена угода, або про відмову в скасуванні 
вироку може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Висновки. Таким чином, укладення угоди про визнання вину-
ватості повинно сприяти розкриттю злочинів та викриттю винних 
в їх вчиненні, прискоренню досудового розслідування та судового 
провадження, поліпшенню становища підозрюваного та обвину-
ваченого, попередженню злочинів та інше. Однак, на нашу думку, 
для вдосконалення кримінального провадження на підставі угод 
про визнання винуватості до КПК-2012 слід внести ряд змін. Зо-
крема, ч. 6. ст.469 КПК-2012 викласти у такій редакції: «У разі 
недосягнення згоди щодо укладення угоди факт її ініціювання і 
твердження, що були зроблені з метою її досягнення, не можуть 
розглядатися, як відмова від обвинувачення або як визнання своєї 
винуватості. Якщо угода втратила юридичну силу, то документи, 
інформацію, які надала особа для укладення цієї угоди, не мо-
жуть бути використанні для її обвинувачення».

Разом з тим, положення п. 2 ч. 7 ст. 474 КПК-2012 «суд від-
мовляє в затвердженні угоди, якщо умови угоди не відповідають 
інтересам суспільства» пропонуємо вилучити з КПК-2012. На 
нашу думку, ніякий суд не може точно визначити - відповідає уго-
да інтересам суспільства чи ні. 

Вважаємо, що при укладенні угоди та її затвердженні не за-
безпечується рівності сторін у кримінальному провадженні. Зі 
сторони обвинувачення угоду укладає професійний юрист – про-
курор. Тому вважаємо за потрібне доповнити ч. 2 ст. 52 КПК-2012 
підпунктом 7: «щодо осіб кримінальне провадження відносно 
яких здійснюється на підставі угод – з моменту ініціювання такої 
угоди». Таким чином, при укладенні угод про визнання винувато-
сті участь адвоката буде обов’язковою.
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Наукова стаття присвячена новому інституту в українському криміналь-

ному процесі – кримінальному провадженню на підставі угод, зокрема, в ній 
висвітлюється процесуальний порядок та умови укладення угоди про визнання 
винуватості. 
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ный порядок заключения

Научная статья посвящена новому института в украинском уголовном про-
цессе - уголовному производству на основании соглашений, в частности, в ней 
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!
До друку в збірнику приймаються наукові статті, які раніше 

не були опубліковані в інших виданнях. При їх підготовці необ-
хідно дотримуватися вимог Постанови ВАК України «Про під-
вищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК 
України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1 щодо змісту наукових статей. 
Структура статті повинна складатися з наступних частин: поста-
новка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій, фор-
мулювання мети статті, виклад основного матеріалу, висновки, 
список літератури.

Разом зі статтею слід надавати рекомендацію кафедри (відді-
лу) вищого навчального або наукового закладу та рецензію кан-
дидата чи доктора юридичних наук.

Рукопис має бути виготовлено українською мовою та віддру-
ковано шрифтом Times New Roman 14 на принтері, з розміщен-
ням рядків тексту через півтора інтервали, із відступами 20 мм. 
Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці 
статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні 
статей слід дотримуватися ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стан-
дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліогра-
фічнвй запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання».

На початку рукопису авторам необхідно зазначати індекс УДК 
(Універсальної десяткової класифікації), а після даних про автора 
та назви статті наводити анотації на неї українською, російською 
та англійською мовами. Анотації мають супроводжуватися пере-
кладом прізвища, імені автора та назви статті на відповідну мову 
(у збірнику анотації,  ключові слова друкуються в кінці опубліко-
ваного матеріалу). 

Автор статті несе відповідальність за достовірність викла-
дених відомостей, цитат і посилань на літературні джерела, пра-
вильність визначення індексу УДК і перекладів анотацій на стат-
тю. У тексті статті посилання на використані літературні джерела 
слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратни-
ми дужками, згідно з переліком джерел. Авторські пояснення і 
приклади слід наводити в дужках безпосередньо в тексті статті. 
Всі матеріали подаються у двох примірниках, один з яких має 
бути підписаний автором. Загальний обсяг статті не повинен пе-
ревищувати 24 тисяч друкованих знаків (разом із пробілами), тоб-
то приблизно 12 сторінок тексту. До рукопису необхідно додавати 
його електронну копію, записану у вигляді окремого електронно-
го документа на стандартному диску або надіслану електронною 
поштою. Електронна і паперова версії повинні бути ідентичними.

Редакція залишає за собою право редагувати, скорочувати 
його, змінювати назву статті та вводити (змінювати) рубрикацію 
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