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УДК 340.12: 352 А.М. Онупрієнко, канд. юрид. наук, ст. наук. 
співробітник  

Науково-дослідний інститут  
державного будівництва  

та місцевого самоврядування АПрН України,  
м. Харків

ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ  
В СИСТЕМІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ:  

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

В останні десятиліття на 
фоні процесів загальноєвро-
пейської інтеграції практично у 
всіх європейських державах 
виявилася тенденція до збіль-
шення ролі місцевого самовря-
дування. Як федеральні, так і 
унітарні держави все активніше 
використовують місцеві органи 
влади в процесі державного уп-
равління. Така політика зумов-
лена застосуванням нового 
принципу інституційної органі-
зації держави й суспільства, 
одного з ключових принципів 
розбудови нової системи міс-
цевого самоврядування – суб-
сидіарності. Осмислення цього 
принципу в загальнометодоло-
гічному аспекті є доволі акту-
альним завданням. 

Окремі аспекти принципу 
субсидіарності досліджені в ро-
ботах таких зарубіжних і вітчиз-
няних учених, як О.С. Автоно-
мов, М.М. Бірюков, І.А. Грицяк, 
Л.М. Ентін, Б.В. Калиновський, 

А.Я. Капустін, С.Ю. Кашкін,  
В.  Ке р н з ,  Б .М.  То п о р н і н ,  
О.Я. Трагнюк та ін. У вітчизняній 
юридичній літературі питанню 
дослідження цього принципу 
саме при функціонуванні ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня приділено незначну увагу. У 
більшості джерел надається 
переважно загальна його ха-
рактеристика, і він розглядаєть-
ся в процесі взаємовідносин 
національних і регіональних 
урядів. Саме цією обставиною 
й зумовлюється мета даної 
статті: аналіз окремих аспектів 
реалізації принципу субсидіар-
ності при функціонуванні ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня та з’ясування його ролі в сис-
темі місцевої влади. 

Актуальність дослідження 
цього принципу пояснюється 
також тим, що він є певною 
мірою провідником ідеї децен-
тралізації влади, що виступає 
предметом сучасних політико-
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правових дискусій у багатьох 
демократичних країнах світу, в 
тому числі й в Україні. Суть 
принципу субсидіарності зво-
диться до невтручання цент-
ральної влади у ті питання, з 
вирішенням яких спроможна 
ефективно впоратися влада на 
місцях. Великий енциклопедич-
ний юридичний словник указує 
на подвійність тлумачення тер-
міна «субсидіарність», зводячи 
кожне з його значень до загаль-
ної тези: це принцип, основопо-
ложна ідея, на якій ґрунтуються 
певні сфери суспільних відно-
син і сучасне демократичне 
суспільство в цілому. З одного 
боку, вона означає пріоритет 
прав та інтересів особи перед 
правами й інтересами держави 
чи будь-якої спільноти, з друго-
го – це принцип, який означає 
пріоритет (за наявності інших 
рівних умов) прав спільноти 
меншої (нижчої за р івнем) 
порівняно з більшою, тобто ви-
щого рівня у федеративних і 
муніципальних відносинах. 

У сучасному розумінні цей 
принцип застосовується у 
сфері розподілу повноважень 
між органами місцевого само-
врядування й державою (в де-
ржавах з унітарним устроєм), а 
також місцевим самоврядуван-
ням і суб’єктами федерації, фе-
дерацією в цілому (в державах 
з федеративним устроєм) [2, 
с. 862]. Такий підхід до розподі-

лу повноважень становить со-
бою особливий інтерес в умо-
вах відходу від традиційної 
«патерналістської» моделі де-
ржави, яка показала свою не-
спроможність у вирішенні низки 
насущних проблем громадян і 
яка готова добровільно пере-
дати свої повноваження в ок-
ремих сферах нижчим рівням 
влади чи органам місцевого са-
моврядування [15]. Досліджен-
ня принципу субсидіарності 
становить особливий інтерес 
ще й тому, що він є універсаль-
ним інструментом вирішення 
конфлікту повноважень між різ-
ними рівнями влади. Його уні-
версальність і гнучкість поля-
гає в тому, що він може вико-
ристовуватися для обстоюван-
ня прерогатив як центральної 
влади, так і місцевих інтере-
сів.

За умови дотримання при-
нципу субсидіарності інститути 
громадянського суспільства 
здатні значною мірою гармоні-
зувати в ідносини між осо -
бистістю, суспільством і держа-
вою, розвантажити державу в 
процесі здійснення нею низки 
фу нк ц ій ,  з в і льнит и  ї ї  в і д 
обов’язку опікати окремого ін-
дивіда й дрібні спільноти, на-
даючи їм натомість допомогу 
для самодопомоги [9, с. 15]. 

До речі, досліджуваний 
нами принцип у своєму історич-
ному виникненні має католиць-
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кі витоки і розроблений у като-
лицькій соціальній доктрині, 
заснованій на тріаді «індивід 
– солідарність – субсидіар-
ність». Він був запропонований 
як виклик на спрощення багатс-
тва суспільних форм до 2-х ін-
станцій – окремих людей і де-
ржави. Це викликає додаткові 
вимоги не тільки до держави, а 
й до індивідів. Як соціально-фі-
лософський терапевтичний 
принцип застосовується й ідея 
субсидіарності: «Будь-яка сус-
пільна діяльність є субсидіар-
ною за своєю природою. Вона 
повинна підтримувати вс іх 
членів суспільного тіла, але їй 
ніколи не дозволяється поділя-
ти їх на частини чи поглинати 
взагалі». 

До теорії субсидіарності, 
проголошеної в енцикліці папи 
Пія XI «Quadragesimo anno» 
1931 р., входила соціальна 
(класова, станова, різновікова) 
взаємодопомога [13]. Проголо-
шений у  н ій  принцип (в ід 
«subsidium» – допомога, за-
хист), припускав збереження 
особистої відповідальності лю-
дини за своє майбутнє за під-
тримки суспільства, регулю-
вання відносин між ним та осо-
бою, між різними суспільства-
ми. Людина відповідає перш за 
все перед собою, їй самій пот-
рібно творити своє життя й від-
повідати за нього [3, с. 133]. За 
словами папи Пія XI, цей най-

серйозніший принцип соціаль-
ної філософії не має бути ані 
змінений, ані послаблений, як 
і можливості, що можуть вико-
ристовуватися з власної ініціа-
тиви і власними силами, не по-
винні відбиратись у людей і пе-
редаватися громаді. Так само 
він буде несправедливим і по-
рушить суспільний порядок, 
якщо в менших угруповань 
буде відібрано й передано шир-
шим громадам вищого рангу 
функції, з якими вони могли б 
упоратися й самі. Природною 
метою будь-якого соціального 
втручання є допомога членам 
суспільства, а не їх руйнація чи 
адсорбування» [Цит. за: 12, 
с. 2]. Суть субсидіарності поля-
гає в тому, щоб суспільство не 
мало права забирати в грома-
дянина те, чого він домігся 
своїми силами й уміннями. А 
суспільству належить сприяти 
утвердженню стартового міні-
муму, обсяг якого дозволить 
розвиватися людській особис-
тості. Цим також визначається 
право на приватну власність [1, 
с. 8]. 

Ідея субсидіарності як при-
нцип легітимації розроблялася 
ще Аристотелем, який спирав-
ся на досучасну антропологію, 
в якій кооперація між людьми 
переважала над конфліктом 
між ними. Проте сучасна пра-
вова антропологія спирається 
на уяву про переважання кон-
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флікту над кооперацією [8, с. 38]. 
Незважаючи на це, субсидіар-
ність переросла в сучасну за-
гальноєвропейську правову нор-
му. Вона ще означає додат-
ковість, допоміжність. Особли-
вої актуальності цей термін здо-
був у Європі наприкінці 80-х –  
на початку 90-х років ХХ ст. [4, 
с. 54] Саме його закладено в 
підґрунтя Європейського Сою-
зу. А Договір про Європейський 
Союз від 7 лютого 1992 р. впер-
ше зафіксував цей принцип 
юридично. Так, у преамбулі Ма-
астрихтського договору зазна-
чається: «Цей договір знаменує 
новий етап у процесі створення 
ще тіснішого союзу між наро-
дами Європи, в якому рішення 
ухвалюються на найближчому 
до громадян рівні» [7]. Як такий 
рівень розглядається й місцеве 
самоврядування. 

Сучасне його розуміння 
віддзеркалює практику постій-
ного процесу перерозподілу 
повноважень між управлінськи-
ми органами різного рівня. Цей 
принцип передбачає, що конк-
ретні публічно-владні повнова-
ження мають здійснюватись 
органами публічної влади того 
рівня, який має умови для 
найефективнішої реалізації 
відповідного повноваження. Як 
правило, на центральному рів-
ні залишаються тільки ті з них, 
що стосуються функціонування 
країни в цілому, інші ж повно-

важення передаються на місця, 
влада, таким чином, набли-
жається до населення за при-
нципом: «Ніколи не доручайте 
великій одиниці те, що може 
бути зроблено більш дрібною» 
[Цит. за: 14, с. 47]. Наприклад, 
у законодавстві про децент-
ралізацію Французької Респуб-
ліки (1982-1983 рр.) розгляду-
ваний принцип доповнено по-
ложенням, за яким повнова-
ження має в повному обсязі 
виконуватися на тому рівні вла-
ди, на якому воно може це ро-
бити найефективніше.

Принцип субсидіарності 
заснований на тому, що вищий 
рівень управління може втру-
чатися в дії нижчого лише тією 
мірою, якою останній виявив 
свою нездатність до ефектив-
ного управління. Втручання ви-
щестоящих рівнів управління в 
діяльність нижчестоящих до-
пускається тільки за наявності 
певних умов, за яких воно може 
вважатися законним і доціль-
ним. Виходячи з цього втручан-
ня вищого рівня влади в справи 
нижчого є обов’язковим і здій-
снюється тільки з метою надан-
ня необхідної допомоги нижчо-
му рівню влади у вирішенні 
його завдань. 

Застосування цього при-
нципу в правових та адміністра-
тивних системах більшості де-
ржав, що входять до Ради Єв-
ропи (причому як в унітарних, 
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так і у федеральних) свідчить 
про його універсальність, а та-
кож перспективність його за-
с тосування в  країна х ,  що 
вдосконалюють державне уп-
равління. Принцип субсидіар-
ності повною мірою знайшов 
віддзеркалення в Європейській 
хартії місцевого самоврядуван-
ня, прийнятій у Страсбурзі 15 
жовтня 1985 р. У цьому міжна-
родному акті посилення ролі 
місцевого самоврядування виз-
начається однією з головних 
засад, на якій будується Хартія. 
Вона визнає місцеве самовря-
дування гарантованим правом 
і реальними можливостями міс-
цевої влади в межах своєї ком-
петенції управляти великою 
часткою суспільних справ в ін-
тересах територіальної грома-
ди. Одним з основних принци-
пів самоврядування, зазначе-
них у Хартії, і є якраз субсидіар-
ність. 

Даний принцип закріплено 
в ст. 4 Хартії (частини 2 і 3), яка 
регламентує сферу компетенції 
місцевого самоврядування. 
Зокрема, в її ч. 2 говориться, 
що органи місцевого самовря-
дування в межах закону мають 
повне право вільно вирішувати 
будь-яке питання, не вилучене 
зі сфери їх компетенції й вирі-
шення якого не доручено жод-
ному іншому органу. У ч. 3 ви-
значається, що муніципальні 
функції, як правило, здійсню-

ються переважно тими властя-
ми, які найтісніше контактують 
із громадянами. Наділяючи 
тією чи іншою функцією інший 
орган, необхідно враховувати 
обсяг й характер завдання, що 
ставляться перед ним, а також 
вимоги досягнення їх ефектив-
ності й економії [5]. 

Як зазначається в проекті 
Європейської хартії регіональ-
ного самоврядування, прийня-
тому Конгресом місцевих і ре-
г іональних влад Європи на 
його IV сесії 5 червня 1997 р., 
«при здійсненні своїх повнова-
жень регіони зобов’язані з на-
лежною повагою до закону ке-
руватись інтересами громадян, 
а також принципом субсидіар-
ності і враховувати розумні ви-
моги загальнодержавної і євро-
пейської солідарності» [6]. Цей 
проект ще не затверджено, і, 
звичайно, його не можна вва-
жати обов’язковим розпоряд-
женням для відповідних дій  
Української держави. Однак 
його положення вже зараз слід 
брати до уваги в законодавчій 
діяльності відповідно до курсу 
на європейську інтеграцію, що 
цілком відповідає національ-
ним інтересам України. 

Україна, ставши на шлях по-
будови правової, демократичної 
держави, визнала інститут міс-
цевого самоврядування й ра-
тифікувала Європейську хартію 
місцевого самоврядування 15 
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липня 1997 р. [11], взявши при 
цьому на себе обов’язок дотри-
муватись її приписів. 

Крім того, певним кроком 
уперед у накресленні нових 
пріоритетів державної регіо-
нальної політики стали розроб-
лення й затвердження Держав-
ної стратегії регіонального роз-
витку на період до 2015 року. 
Документ передбачає, що ця 
політика в Україні базувати-
меться також і на принципі суб-
сидіарності – розподілу влад-
них повноважень, за якими міс-
це надання адміністративної 
(управлінської) послуги макси-
мально наближено до її безпо-
середнього споживача з ураху-
ванням повноти надання її на-
лежної якості шляхом концент-
рації матеріальних і фінансових 
ресурсів на відповідному тери-
торіальному рівні управління. 
За цією стратегією ефективний 
розвиток регіонів є неможли-
вим без комплексного рефор-
мування системи державного 
управління та місцевого само-
врядування, у ній також перед-
бачено пріоритетні напрями їх 
вдосконалення [10, с. 38]. 

Отже, за класичним при-
нципом субсидіарності питан-
ня, які можна вирішувати на ни-

зових рівнях управління, немає 
рації передавати наверх. Міс-
цевим співтовариствам потріб-
но довіряти якнайбільше уп-
равлінських завдань, а втру-
чання держави допускається 
лише там, де без цього не обій-
тись. Дійсно, як слід ознайом-
лені з положенням справ у від-
повідних муніципальних одини-
цях, органи місцевого самовря-
дування найчастіше здатні 
ефективніше й оперативніше 
вирішувати локальні питання, 
ніж це у змозі зробити цент-
ральний уряд.

І д е я  с у б с и д і а р н о с т і 
пов’язана насамперед з ро-
зумінням суті сучасної держави 
як соціального інституту, фун-
кціонування якого неможливе 
без постійного процесу пере-
розподілу повноважень між уп-
равлінськими ланками різного 
рівня, з метою скорочення дис-
танції між органом, що приймає 
рішення, і сферою дії останньо-
го. Саме цей принцип і може 
служити критерієм розумного 
перерозподілу повноважень. 
Але, на відміну від багатьох ін-
ших держав, де принцип суб-
сидіарності успішно застосо-
вується, в Україні, він, на жаль, 
поки що майже не працює. 
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ПРИНЦИП СУБСИДИАРНОСТИ В СИСТЕМЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Онуприенко А.Н.

Статья посвящена анализу принципа субсидиарности, его юридическому 
содержанию и механизму реализации. Проанализирован исторический процесс 
его становления и развития. Современное понимание принципа субсидиарности 
отображает практику постоянного процесса перераспределения полномочий 
между управленческими органами разного уровня. Рассмотрено внедрение 
принципа субсидиарности на уровне местного самоуправления. 

Ключевые слова: субсидиарность, децентрализация власти, государственное 
управление, центральная власть, местная власть, местное самоуправление, 
распределение полномочий.

THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY IN THE SYSTEM OF LOCAL-AUTHORITY:  
ACTUAL QUESTIONS 

Onuprienko A.N.

The article is devoted the analysis of the principle of subsidiarity, its legal maintenance 
and mechanism of realization. The historical process of its becoming and development 
is analysed. The modern understanding of the subsidiarity principle represents practice 
of permanent process of redistribution of the powers between the administrative organs 
of the different level. The introduction of the principle of subsidiarity at the level of local 
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УДК 340.134; 351. 74-75 М.О. Шилін, канд. юрид. наук, доцент  
Національна академія Служби безпеки України, 

м. Київ

ЗАКОНОДАВЧІ Й ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВООХОРОННІ ФУНКЦІЇ»

Чітке визначення функцій 
правоохоронних орган ів  є 
обов’язковою умовою їх ефек-
тивної діяльності з виконання 
покладених на них завдань, до-
тримання посадовими і служ-
бовими особами законності, за-
безпечення при цьому реаліза-
ції конституційних прав та сво-
бод людини і громадянина. Але 
перед вивченням цих функції 
необхідно усвідомити, що ж 
вони становлять собою. На 
сьогодні законодавчого тлума-
чення поняття «правоохоронні 
функції» не існує. Немає й од-
нозначного їх розуміння і в те-
орії держави і права, хоча до-
слідженням цього питання зай-
малися деякі теоретики-пра-
вознавці.

Саме це й спонукало авто-
ра до написання даної статті. 
Мета останньої – проаналізу-

вати існуючі підходи щодо 
трактування конструкції «пра-
воохоронні функції» і на цій під-
ставі формувати власну пози-
цію стосовно визначення за-
гальної дефініції розглянутої 
категорії.

Поглиблене вивчення від-
повідних нормативно-правових 
актів свідчить, що питання тлу-
мачення поняття «правоохо-
ронні функції» в законодавстві 
України є не менш проблемним, 
аніж дефініцій таких правових 
конструкцій. Як «правоохорон-
ні органи» і «правоохоронна 
діяльність». У статті 1 Закону 
України «Про демократичний, 
цивільний контроль над Воєн-
ною організацією і правоохо-
ронними органами» зазначено, 
що правоохоронні органи – це 
державні органи, які відповідно 
до законодавства здійснюють 
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правозастосовні або правоохо-
ронні функції [3]. Але Закон не 
наводить визначення вказаним 
функціям і не пояснює, чим 
вони відрізняються одна від од-
ної. Не знаходимо цього і в ін-
ших законодавчих актах, хоча 
застосовують норми права, а 
значить, і виконують правоза-
стосовні функції всі державні 
(й не тільки державні) органи, 
а  т а к о ж  о к р е м і  п о с а д о в і  
особи.

Як зазначають М.І. Мель-
ник і М.І. Хавронюк, «за логікою 
законодавчої техніки визначен-
ня поняття «правоохоронні 
функції» мало б передбачатися 
в Законі України «Про держав-
ний захист працівників суду та 
правоохоронних органів», у 
ст. 2 якого міститься посилання 
на те, що правоохоронними мо-
жуть визнаватися й інші органи, 
які здійснюють правоохоронні 
функції. Однак при підготовці і 
прийнятті вказаного Закону, як 
і інших законодавчих актів, цьо-
го зроблено не було» [15, с. 24]. 
Правильно підкреслюють ці 
вчені, що в законах, у яких 
ідеться про правовий статус 
тих чи інших правоохоронних 
органів, бракує одностайного 
підходу до розуміння суті тако-
го загального терміна, як «фун-
кція». Функції цих органів ок-
реслюються за різними кри-
теріями. Іноді їх плутають з 
повноваженнями, завданнями, 

компетенцією даних органів, а 
в окремих випадках і взагалі не 
називають. Указані науковці за-
значають, що відповідно до 
ст.  7  Закону України «Про 
міліцію» цей орган виконує ад-
міністративну, профілактичну, 
оперативно-розшукову, кримі-
нально-процесуальну, вико-
навчу й охоронну функції. У За-
коні «Про Службу безпеки Ук-
раїни» про функції цього де-
ржавного органу взагалі не 
йдеться. Лише в ст. 10 гово-
риться про існування в системі 
СБУ функціональних підроз-
ділів: розвідки, контррозвідки, 
військової контррозвідки, за-
хисту національної держав-
ності, боротьби з корупцією й 
орган ізованою злочинною 
д іяльністю, інформаційно -
аналітичного, оперативно-тех-
нічного, оперативного докумен-
тування, слідчого, урядового 
зв’язку, по роботі з особовим 
складом, адміністративно-гос-
подарського, фінансового, вій-
ськово-медичного та ін. Зважа-
ючи на те, що певна частина 
цих підрозділів є допоміжними 
й виконує суто внутрішні функ-
ції, а інша виконує специфічні 
й невластиві для правоохорон-
ного органу функції (розвіду-
вальна, забезпечення урядово-
го зв’язку), а також з огляду на 
завдання СБУ, визначені у ст. 2 
цього Закону, до правоохорон-
них функцій даного органу мож-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1� 2010/108

на віднести кримінально-про-
цесуальну, оперативно-розшу-
кову, профілактичну та деякі 
інші. А в ст. 8 Закону «Про де-
ржавну податкову службу в Ук-
раїні» під назвою «Функції Де-
ржавної податкової адміністра-
ції України» йдеться саме про 
обов’язки цього органу [15, 
с. 24].

Із  наведених правових 
норм бачимо, що в одному ви-
падку закон під функціями ро-
зуміє призначення державного 
органу, його структурну побу-
дову, роль і місце в механізмі 
державного апарату, коло про-
блем, за вирішення яких він 
відповідає, а в іншому – певне 
коло дій, які має виконувати той 
чи інший названий державний 
орган.

Передбачені окремими за-
конами України такі функції, як 
боротьба з організованою зло-
чинністю і боротьба з коруп-
цією, по суті, є лише складни-
ками правоохоронних, тому в 
даному контексті окремо вони 
не повинні виділятися. На нашу 
думку, це не правоохоронні 
функції держави, а головні за-
вдання в сучасний період таких 
правоохоронних органів, як 
Служба безпеки, Міністерство 
внутрішніх справ і прокуратура 
України.

На наше переконання, не 
можна ототожнювати й право-
охоронні функції держави з 

функціями окремих правоохо-
ронних органів. Деякі з право-
охоронних функцій останніх 
можуть бути загальними, ок-
ремі – специфічними, прита-
манними лише деяким з них 
або тільки якомусь одному ор-
гану. Наприклад, СБУ, МВС, 
прокуратура й суди України мо-
жуть виконувати таку право-
охоронну функцію, як профілак-
тика правопорушень. Водночас 
прокуратура й суди, на відміну 
від МВС і СБ України, не мають 
права здійснювати оператив-
но-розшукову діяльність з ме-
тою запобігання злочинів. А 
МВС України, у свою чергу, не 
вправі провадити контррозві-
дувальну діяльність, яка фак-
тично є головним виконавчим 
механізмом СБУ при виконанні 
ним завдань по забезпеченню 
державної безпеки, захисту 
прав і свобод громадян від про-
типравних посягань на них 
спецслужб іноземних держав, 
окремих організацій та осіб.

Такої ж позиції дотриму-
ються й деякі інші правники, 
зокрема, І.В. Сажнєв [16, с. 62-
71] і М.В. Черноголовкін. Остан-
ній, наприклад, стверджує, що 
«функція держави – це основ-
ний напрямок ї ї діяльності, 
яким зумовлена робота всього 
державного апарату й кожного 
з його окремих органів. Функції 
ж окремого органу держави го-
ворять про соціальне призна-
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чення цього конкретного органу 
як особливої частини механіз-
му держави і знаходять своє 
вираження й конкретизацію в 
компетенції державних органів, 
закріплених за кожним органом 
правах та обов’язках» [24, 
с. 139].

Аналіз існуючих дефініцій 
конструкці ї «правоохоронні 
функції» в науковій юридичній 
літературі, присвяченій питан-
ням теорії держави і права, по-
казує, що на сьогодні ще немає 
не лише одностайної позиції 
щодо цього поняття, а й взагалі 
однозначного його розуміння. 
Яскравим свідченням цього є 
те, що й донині не всі вчені-
юристи взагалі вирізняють пра-
воохоронні функції держави. 
Поряд із цим окремі науковці 
визнають наявність однієї чи 
двох правоохоронних функцій, 
при цьому називають і визна-
чають  їх  по - р і зному.  Так ,  
Л.А. Морозова виділяє функцію 
охорони прав і свобод грома-
дян, забезпечення законності 
та правопорядку [9, с. 51-59]; 
В.Н. Хропанюк – функцію охо-
рони правопорядку [23, с. 59]; 
В.В. Лазарев – охорони право-
вого порядку й охорони прав 
власності, інших прав і свобод 
г р о м а д я н  [ 2 0 ,  с .  2 8 5 ] ;  
М.С. Кельман – охорони прав і 
свобод громадян, забезпечен-
ня законності та правопорядку 
[6, с. 71]; В.М. Корельський – 

охорони існуючих форм влас-
ності й охорони правопорядку 
[21, с. 146].

Як же вчені-дослідники 
визначають саме поняття «пра-
воохоронні функції»? В. Осад-
чий вважає, що правоохоронна 
функція – це гарантування 
функціонування суспільних від-
носин, урегульованих правом 
[13, с. 71]; О.Ф. Скакун розуміє 
під цим поняттям забезпечення 
охорони конституційного ладу, 
прав і свобод громадян, закон-
ності і правопорядку, довкілля, 
встановлення й регулювання 
правом усіх суспільних відно-
син [17, с. 48]; В.Н. Хропанюк, 
виділяючи функцію охорони 
правопорядку, стверджує, що 
це діяльність держави, спрямо-
вана на забезпечення точного 
й повного здійснення її законо-
давчих розпоряджень усіма 
учасниками суспільних відно-
син [23, с. 122]. Недосконалість 
наведених інтерпретацій поля-
гає у тому, що вони занадто за-
гально тлумачать сутність пра-
воохоронної функції. Окрім 
того, В.Н. Хропанюком функція 
трактується як діяльність, а не 
як напрямок останньої, що, з 
нашого погляду, не зовсім пра-
вильно.

Не досить точним вба-
чається й наведене І.Л. Пет-
рухіним визначення правоохо-
ронної функції: це діяльність по 
(а) контролю за реалізацією 
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норм права громадянами, по-
садовими особами, державни-
ми й суспільними закладами; 
(б) реагуванню на їх протиправ-
ну поведінку шляхом розсліду-
вання й розгляду справ у суді, 
що, застосовує в необхідних 
випадках каральні й правовід-
новлювальні санкції для ор-
ганізації боротьби зі злочинніс-
тю та іншими правопорушення-
ми; (в) забезпеченню виправ-
лення й перевиховання осіб, які 
посягнули на правопорядок [14, 
с. 23]. По-перше, як і В.Н. Хра-
понюком, функція цим правоз-
навцем інтерпретується як 
діяльність, а не як напрямок ос-
танньої; по-друге, зі змісту виз-
начення помітно деяке змішу-
вання таких категорій, як фун-
кції, завдання, форми й мето-
ди.

Як вбачається, найбільш 
зважений підхід до визначення 
правової конструкції «право-
охоронна функція» демонстру-
ють Й.І. Горінецький, І.В. Саж-
нєв і п. Онопенко. Так, перший 
вважає, що правоохоронна 
функція сучасної держави – це 
самостійний і пріоритетний на-
прямок державної політики, 
який за допомогою юридичних 
засобів здійснюється для до-
сягнення такого соціального 
ефекту, як захист права зага-
лом, основ конституційного 
ладу, в тому числі прав, свобод 
і законних інтересів людини і 

громадянина та інших об’єктів, 
зміцнення законності і право-
порядку, й одночасно виступає 
правовою формою досягнення 
інших цілей суспільства й де-
ржави [4, с. 7]. І.В. Сажнєв 
стверджує, що правоохоронна 
функція – це напрямок діяль-
ності держави, що виражає її 
сутність на даному історичному 
етапі, спрямований на вирішен-
ня основних завдань по забез-
печенню охорони конституцій-
ного ладу, прав та свобод гро-
мадян, законності та правопо-
рядку, усіх установлених і вре-
гульованих правом суспільних 
відносин і здійснюється у від-
повідних формах та особливи-
ми методами [16, с. 68]. п. Оно-
пенко дотримується точки зору, 
що правоохоронні функції де-
ржави – це об’єктивно зумов-
лені її правовими потребами й 
сутністю державної влади од-
норідні, стійкі напрямки її діяль-
ності щодо задоволення цих 
потреб [12, с. 39]. 

Дозволимо собі констату-
вати, що визначення й назва-
них науковців нам видяться да-
лекими від доскональності. Так, 
Й.І. Горінецький, зазначаючи, 
що правоохоронна функція – це 
напрямок державної політики, 
який за допомогою юридичних 
засобів здійснюється для до-
сягнення такого соціального 
ефекту, як захист права зага-
лом, основ конституційного 
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ладу, в тому числі прав, свобод 
та законних інтересів людини і 
громадянина та інших об’єктів, 
зміцнення законності і право-
порядку, й одночасно виступає 
правовою формою досягнення 
інших цілей суспільства і де-
ржави, на нашу думку, занадто 
широко тлумачить її сутність. 
І.В. Сажнєв правильно під-
креслює, що правоохоронна 
функція – це напрямок діяль-
ності держави, що виражає її 
сутність на даному історичному 
етапі, який спрямовано на ви-
рішення основних завдань по 
забезпеченню всіх установле-
них і врегульованих правом 
суспільних відносин і здійс-
нюється у відповідних формах 
та особливими методами. У той 
же час він зазначає, що цей на-
прямок діяльності держави 
спрямовано й на вирішення ос-
новних завдань по забезпечен-
ню охорони конституційного 
ладу, прав і свобод громадян, 
законності та правопорядку. Це 
є зайвим, оскільки, з нашого 
погляду, завдання по забезпе-
ченню конституційного ладу, 
прав та свобод громадян – не 
що інше, як елемент (частина) 
змісту завдань по забезпечен-
ню всіх установлених і врегу-
льованих правом суспільних 
відносин. Якщо ж іти запропо-
нованим І.В. Сажневим шля-
хом, то доцільно було б допов-
нити перелік зазначених основ-

них завдань завданнями із за-
безпечення державної безпеки 
(до складу якої входить не 
лише охорона конституційного 
ладу, а й захист територіальної 
цілісності, економічного й обо-
ронного потенціалу, інформа-
ційного простору та ін.), охоро-
ни всіх форм власності, довкіл-
ля тощо.

Окрім того, охорона конс-
титуційного ладу, як слушно за-
уважує П. Онопенко, одночас-
но означає охорону прав та 
свобод людини, в тому числі 
власності, інститут яких є скла-
довою частиною конституцій-
ного ладу. Тому немає сенсу в 
даному понятті правоохоронної 
функції виокремлювати охоро-
ну прав і свобод особистості як 
самостійний складник цієї фун-
кції. «Охорона правопорядку 
поглинає охорону конституцій-
ного ладу і, відповідно, охорону 
прав та свобод людини, тому 
виокремлення їх як самостій-
них також є зайвим. Забезпе-
чення законності є засобом, за 
допомогою якого охороняються 
правопорядок, конституційний 
лад, права та свободи людини, 
тобто в назві функції поєдну-
ються різнопорядкові поняття, 
що порушує правила юридич-
ної логіки. Таким чином, поєд-
нання в одній функції різнопо-
рядкових, хоч і взаємопов’язаних 
понять є теоретично некорект-
ним і практично малокорис-
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ним» [12, с. 37, 38].
Справедливо критикуючи 

точку зору дослідник ів, як і 
включають в одну функцію охо-
рону прав та свобод людини, 
конституційного ладу, правопо-
рядку, форм власності й забез-
печення законності п. Онопен-
ко, водночас, на наше переко-
нання, припускається логічної 
помилки. Пов’язуючи існування 
правоохоронних функцій з пра-
вовими потребами, він стверд-
жує, що підставою формування 
правоохоронних функцій є не-
обхідність задоволення право-
вих потреб, які, у свою чергу, 
зумовлюються потребами за-
гальносоціальними. Думаєть-
ся, що перша частина наведе-
ного висновку цього науковця 
сумнівна й небезспірна. Потре-
би правові, дійсно, насамперед 
пов’язані із загально-соціаль-
ними, і, як влучно підмічає вче-
ний, зумовлюються ними. Од-
нак вважаємо, що правові пот-
реби в той же час зумовлюють 
і виникнення законотворчої 
діяльності. Їх задоволення 
якраз і реалізується останнь-
ою. Основою ж формування 
правоохоронних функцій є не-
обхідність забезпечення охоро-
ни унормованих соціальних 
потреб у тих чи інших сферах 
життєдіяльності людини, сус-
пільства й держави. Ось чому, 
як видиться, позиція п. Онопен-
ка в зазначеному контексті та-

кож дещо суперечить логіці 
юридичного понятійно-кате-
горіального апарату.

Заслуговує певної уваги й 
п о з и ц і я  М. І .  М е л ь н и к а  й  
М.І. Хавронюка щодо визначен-
ня поняття «правоохоронні 
функції», які стверджують, що 
це функції, здійснення яких 
спрямовано на виконання за-
вдань з охорони правопорядку 
(закріпленого в нормах права 
порядку суспільних відносин) 
шляхом застосування примусо-
вих заходів [15, с. 33]. Проте 
таке тлумачення також не мож-
на визнати досконалим. Щодо 
нього виникає декілька запи-
тань: чому правоохоронні фун-
кції спрямовані тільки на вико-
нання чи здійснення завдань з 
охорони правопорядку? Чому 
це відбувається лише шляхом 
застосування примусових за-
ходів? Адже виявлення ознак і 
фактів правопорушень, їх про-
філактика не пов’язані з приму-
совими заходами. Крім того, 
тлумачення цими науковцями 
розглядуваного поняття саме 
термін «функції» не відповідає 
науковим принципам форму-
вання дефініції.

Загалом же наведені інтер-
претації з урахуванням їх зміс-
ту належать до поняття «пра-
воохоронна функція держави», 
а не до загального «правоохо-
ронна функція», оскільки ос-
танню можуть в окремих випад-
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ках виконувати й недержавні 
органи.

Наведене свідчить, що ко-
жен з правознавців-теоретиків, 
хто займався розв’язанням по-
рушеної проблеми, підходив до 
неї з різних боків. Автор даної 
статті також має свій варіант її 
вирішення, який полягає в на-
ступному. Словосполучення 
«правоохоронні функції» за 
своїм змістом складається з  
3-х складових елементів – пра-
во, охорона й функції. У зв’язку 
із цим спробуємо підійти до 
визначення поняття «право-
охоронні функції» через до-
слідження сутності цих склад-
ників, оскільки, як відомо, де-
фініцію поняття будь-якої кате-
горії неможливо здійснити без 
з’ясування її сутнісних ознак.

Юридичний енциклопедич-
ний словник трактує термін 
« п р а в о »  я к  с и с т е м у 
загальнообов’язкових соціаль-
них норм, охоронюваних силою 
держави, підкреслюючи, що 
воно охоплює всі найважливіші 
сфери суспільного життя [26, 
с. 272]. Охорону відомий укла-
дач тлумачного словника росій-
ської мови В.І. Ожегов тлума-
чить через дієслова «охороня-
ти», «оберігати», «стерегти» 
(кого? чого?). [11, с. 476]. Сто-
совно ж поняття «функції» об-
стоює наступну позицію: функ-
ція – (1) це явище, що залежне 
від іншого, змінюване явище; 

(2) це робота, яка здійснюється 
органом, організмом; роль, зна-
чення, чого -небудь; (3)  це 
обов’язок, коло діяльності; 
службові функції; функціонува-
ти – діяти, бути в дії, працюва-
ти [11, с. 845].

Взагалі слово «функція» 
(від лат. funcio) – це виконання, 
здійснення чого-небудь. Енцик-
лопедичні словники, як прави-
ло, дають декілька його тракту-
вань: діяльність; обов’язок; ро-
бота; зовнішнє виявлення якос-
тей будь-якого об’єкта в даній 
системі відносин. У соціології 
функція – роль, яку виконує 
певний соціальний інститут; це 
процес стосовно цілого (напри-
клад, функція держави та ін.) 
[18, с. 1449]. У філософії її роз-
глядають як фундаментальну 
категорію. Зокрема, під функ-
ціями розуміється здібність 
того чи іншого соціального інс-
титуту (а) виконувати певну 
роль у даній системі суспільних 
відносин; (б) акумулювати пев-
ні види людської діяльності;  
(в) впливати на суспільні про-
цеси в тому чи іншому напрям-
ку, сприяючи їх розвитку, ста-
білізуючи їх або зумовлюючи їх 
стагнацію, та ін. [27, с. 750].

Отже, виходячи із загаль-
нофілософського розуміння 
терміна «функція» лог ічно 
стверджувати, що під конструк-
цією «функція» держави слід 
розуміти певний вид державної 
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діяльності. Деякі юристи-де-
ржавознавці вкладають у неї 
саме такий зміст. Інші ж, відзна-
чаючи тісний зв’язок функції з 
діяльністю, вказують на недо-
пустимість їх протиставлення і 
пропонують розуміти під функ-
цією різні за обсягом поняття: 
саму діяльність держави (інко-
ли зводячи її до діяльності де-
ржавного апарату), напрямок 
діяльності, сторону, вид, части-
ну, зміст, характеристику, сут-
ність діяльності. Усе ж таки 
найпоширенішим у науковій 
юридичній літературі є тлума-
чення категорії «функція» де-
ржави як напрямок її діяльності 
[1, с. 116, 117]. 

Аналогічно підходять нау-
ковці й до визначення «функції 
права». Зокрема, автори нав-
чального посібника «Основи 
держави і права» стверджують, 
що функції права – це основні 
напрямки його впливу на сус-
пільні відносини [5, с. 30], пот-
реба у здійсненні якого пород-
жує необхідність існування 
права як соціального явища. Ці 
функці ї в ідображають най-
більш суттєві риси права і спря-
мовані на здійснення основних 
завдань, що стоять перед пра-
вом на даному етапі його роз-
витку [10, с. 55].

Наведені міркування да-
ють підстави стверджувати, що 
галузеві функції певного виду 
діяльності – це ї ї окремі на-

прямки, що розрізняються за-
лежно від конкретних цілей, які 
ставить перед собою ця діяль-
ність, зовнішній прояв власти-
востей об’єкта в даній системі 
відносин [25, с. 490], завдання 
й обов’язки, пов’язані з нею [8, 
с. 283]. Але перш ніж навести 
дефініцію поняття «правоохо-
ронні функції», як ми вже зазна-
чали, необхідно виокремити їх 
основні ознаки. З нашої точки 
зору, найбільш суттєвим є те, 
що правоохоронні функції:

(а) становлять собою на-
прямки діяльності певних со-
ціальних інститутів державних 
і недержавних органів, визна-
чених законом;

(б) ці напрямки спрямовані 
на охорону (покликані забезпе-
чити її) сукупності встановле-
них відповідним порядком норм 
і правил, що регулюють най-
важливіші суспільні відносини 
всіх суб’єктів у всіх сферах жит-
тєдіяльності держави, суспіль-
ства і громадян.

(в) ці напрямки діяльності 
здійснюються в межах компе-
тенції визначених законом де-
ржавних і недержавних органів, 
за допомогою відповідних сил, 
засобів, форм і методів.

Наведемо авторське тлу-
мачення розглядуваного по-
няття: правоохоронні функції 
це – напрямки діяльності виз-
начених законом державних і 
недержавних органів у межах 
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їх компетенції із забезпечення 
встановлених (діючих) у дер-
жаві правових норм, які ре-
гулюють суспільні відносини 
всіх суб’єктів у різних сферах 
життя суспільства, держави 
та громадян за допомогою 
відповідних сил, засобів, форм 
і методів.

Погоджуючись в основному 
з твердженням авторського ко-
лективу навчального посібника 
«Суд, правоохоронні органи та 
правозахисні органи України», 
що «цілісне виконання право-
охоронної функції в державі ут-
ворюється системними зусил-
лями уповноважених органів з 
виявлення або розслідування 
правопорушень, відновлення 
порушеного права, захисту пра-
вопорядку, нагляду за додер-
жанням законності, активною і 
цілеспрямованою взаємодією у 
процесі цієї діяльності та коор-

динацією між уповноваженими 
органами» [19, с. 9], все ж заува-
жимо, що цілісне виконання 
правоохоронної функції поряд 
з виявленням і розслідуванням 
правопорушень перш за все пе-
редбачає обов’язкове їх запобі-
гання і припинення при вияв-
ленні. Запобігання правопору-
шенням – одна з найголовніших 
функцій правоохоронних ор-
ганів, особливо спеціального 
призначення – СБУ,  МВС,  
Управління державної охорони, 
Державної прикордонної служ-
би, податкової міліції України, 
які можуть використовувати для 
цього спеціальні сили й засоби, 
форми й методи. У сучасний пе-
ріод при розбудові України як 
правової держави воно набуває 
особливої ваги й повинно стати 
пріоритетним напрямком діяль-
ності зазначених правоохорон-
них органів.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПОНЯТИЯ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ»

Шилин Н.О. 

Проанализированы законодательные и теоретические проблемы определе-
ния понятия «правоохранительные функции», существующие подходы к их раз-
решению. Обосновано авторское видение существенных признаков правоохра-
нительных функций, а также сформулирована дефиниция этого понятия. 

Ключевые слова: правоохранительные функции, правоохранительные ор-
ганы, правоохранительная деятельность, направления деятельности, правопо-
рядок, охрана правопорядка.  

LEGISLATIVE AND THEORETICAL PROBLEMS OF DEFINITION OF THE CONCEPT 
«LAW-ENFORCEMENT FUNCTION»

M. Shilin
 
The author has analized legislative and theoretical problems of definition of the 

concept «law-enforcement functions» and existing ways of their solution. There has 
been founded the author’s vision of substantial characteristics of law-enforcement 
functions, and the definition «law-enforcement functions» has been formulated. 

Key words: law-enforcement functions, law-enforcement authorities, law-enforce-
ment activity, directions of activity, law and order, guard of law and order.  
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У зв’язку з прийняттям За-
кону України «Про виконання 
рішень та застосування прак-
тики Європейського суду з прав 
людини» (далі – ЄСПЛ), ст. 17 
якого проголошує Європейську 
конвенцію про захист прав лю-
дини та основоположних сво-
бод (1950 р.) і практику цього 
Суду джерелом права України 
[10], досить важливим постає 
проблема вивчення джерел і 
форм права.

Указана вище норма Зако-
ну сприймається фахівцями не-
однозначно й потребує ретель-
ного аналізу. Також важливим 
є наразі питання, чи можна вес-
ти мову про прецеденти ЄСПЛ 
і про впровадження прецеден-
тного права в Україні? Для від-
повіді на нього треба розгляну-
ти феномен прецеденту, основ-
ні причини й умови його виник-
нення, характер та особливості 
застосування.

Термін «прецедент» (лат. 
praecedens (praecedentis) – по-
передній) означає рішення суду 
або якого-небудь іншого де-
ржавного органу, винесене по 
к о н к р е т н і й  с п р а в і ,  щ о  є 
обов’язковим у розв’язанні ана-

логічних справ у подальшому. 
Щодо прецедентних постанов 
ЄСПЛ та їх правової природи 
дискусії не вщухають. Багато 
хто ототожнює їх з прецеден-
тами й розглядає з точки зору 
відповідності правилу англійсь-
кого прецеденту. Але не варто 
вважати Англію колискою пре-
цедентного права. Історія свід-
чить, що набагато раніше судо-
вий прецедент був джерелом 
права в Стародавньому Римі 
[11, с. 113], де акти преторів 
визнавались обов’язковими 
при розгляді аналогічних справ 
[19, с. 296]. Так, у Стародавнь-
ому Римі правовий захист міг 
надаватися в тих випадках, 
якщо позивач отримував від 
урядовця, який знаходився на 
службі в правосуддя, але не 
був суддею, – претора (постать, 
тотожна англійському канцле-
ру) спеціальний позовний фор-
муляр. Наявність подібних ти-
пів позовних формулярів, що 
служили необхідною переду-
мовою початку процесу в Ста-
родавньому Римі, а потім вже 
в Англії, призвела до того, що 
юристи-практики піклувалися 
не стільки про зміст позову, 

УДК 341.645.5  В.П. Кононенко, канд. юрид. наук,  
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скільки про його формальну на-
лежність до того чи іншого типу 
позовних формулярів. Ось 
чому і римське, і середньовічне 
право знаходилися під сильним 
впливом процесуального типу 
мислення. В обох системах 
норми матеріального права 
з’явилися набагато пізніше.  
К. Цвайгерт і Х. Кьотц переко-
нані, що ці системи розвивали-
ся паралельно. Вони підтриму-
ють думк у  Ф.  Поллока та  
Ф. Мейтленда, що Англія інтуї-
тивно відтворила історію римсь-
кого права [16, с. 282]. Вважає-
мо, що ближче до істини є ті до-
слідники, які стоять на позиції 
перетинання цих двох систем. 

Підкреслюючи величезну 
роль римського права в станов-
ленні й розвитку сучасного за-
хідноєвропейського права й 
відзначаючи той незаперечний 
авторитет, яким володіло рим-
ське законодавство у всьому 
середземноморському регіоні 
протягом багатьох сторіч, фах-
івці в галузі римського права 
звертають увагу на різні за-
гальні й особливі шляхи його 
впливу на всі наступні правові 
системи, включаючи й сучасне 
право.

У самій Англії у ХІІ ст. мало 
місце захоплення римським 
правом. З’являються й перші 
роботи з викладенням основ 
римського права, зокрема «Кни-
га для бідних студентів» Ва-

карія. Характерним прикладом 
своєрідності рецепції римсько-
го права в Англі ї є робота  
Г. Брактона «Про закони і зви-
чаї Англії» (ХІІІ), де в обширно-
му вступі наводилися ті загаль-
ні положення римського права, 
що могли сприяти більш точно-
му формулюванню правових 
норм, розвитку юридичної дум-
ки, а почасти використовували-
ся з метою, так би мовити, під-
правити норми англійського ма-
теріального права [Див.: 5, 
с. 240]. Правознавець писав: 
«Розкривши, скільки потребу-
вала необхідність суть природ-
ного права (law of nature), пра-
ва, дарованого богом (revealed 
law), та права народів (the law 
of nations), дозволю собі перей-
ти до розгляду … муніципаль-
ного, або цивільного, права, 
тобто норм, які Юстиніан на-
звав «jus civile est quod sibi 
populus constituit» [Цит. за: 1, 
с. 99]. 

Аналіз особливостей фор-
мування англійської правової 
системи свідчить, що рецепція 
римського права відбулась, 
проте в менш звичній формі. 
Якщо континентальні правові 
системи сприйняли римське 
право шляхом і прямого засто-
сування, й кодифікування, то в 
Англії обмежилися сприйнят-
тям духу (ідей і методології) 
римського права, низки його за-
сад, концепції створення норм 
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позитивного права [8, с. 141]. 

Та чи справді в Англії спри-
йняли тільки дух римського 
права? Л.О. Корчевна робить 
висновок, що суд лорда-канц-
лера за своєю суттю – це ана-
лог  суду  претора в  Рим і . 
Совість,  мораль, справед-
ливість, на які той посилався, 
розумілися в дусі саме римсь-
кого права. Таке посилання 
мало правотворчу силу, це 
була рецепція римського права 
[4, с. 15]. Вона стверджує, що 
поєднання романо-германської 
й англо-американської сімей 
права зумовлюють насамперед 
базові норми преторіанського 
типу, що ці сім’ї сформовані на 
підґрунті елліністичної право-
вої культури, відбивають усі ха-
рактерні особливості цієї куль-
тури [4, с. 28].

В. Хаусманингер звертає 
увагу на прецедентный харак-
тер значної частини римського 
права. Він, зокрема, вказував, 
що класичне римське право 
було прецедентним, тому що 
римськ і  юристи не хот іли 
зв’язувати себе нерухомими 
нормами [15, с. 101].

В.І. Червонюк також наго-
лошує на тому, що прецедент-
не право виникло в Стародав-
ньому Римі як право преторське 
[18, с. 240]. Із цим погоджують-
ся М.В. Цвік і В.С. Смородинсь-
кий, які стверджують, що істо-
ричні корені прецеденту можна 

знайти в класичному римсько-
му праві [17, с. 4]. 

У римській юридичній літе-
ратурі є текст, у якому йдеться 
про обов’язкову силу судового 
прецеденту й де згадується 
рескрипт імператора Септимія 
Севера, який приписував силу 
закону авторитетному судово-
му рішенню у схожих випадках. 
Із тексту випливає, що практи-
ка прийняття судових рішень за 
прикладом попередніх рішень 
по схожих питаннях була до-
сить поширеною й не залежала 
від імператорського розпоряд-
ження: «Nam imperator noster 
S e v e r u s  r e s c r i p s i t  i n 
ambiguitatibus quae ex legibus 
proficiscuntur consuetudinem aut 
r e t u m  p e r p e t u o  s i m i l i t e r 
iudicatarum auctoritatem vim 
legis optinere debere» («Бо наш 
імператор Север наказав, що у 
випадку сумнівів, які виникають 
із законів, звичай чи авторитет 
справ, постійно розв’язуваних 
судами подібним чином, пови-
нен мати силу закону» [Цит. за: 
3, с. 111]).

Уже в риторських творах 
епохи Республіки iudicatum 
(iudicatum – лат. судове рішен-
ня [13, с. 296]) називається по-
ряд з іншими джерелами права 
серед засобів доказування, 
якими користувалися адвокати 
в судах: «Ad probandum autem 
duplex est  orator i  subiec ta 
materies: una retum earum, quae 
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non excogitantur ab oratore, sed 
in re positae ratione tractantur, ut 
t abu lae,  tes t imon ia ,  pac t a 
conventa, quaestiones, leges, 
senatus, consulta, res iudicatae, 
decreta, responsa, reliqua si quae 
sunt...» («Для доказу в оратора 
є в розпорядженні два види ма-
теріалів: один складається з 
тих, які не вигадуються самим 
адвокатом, але надають під-
стави для міркувань у наявних 
речах, якими є записи, свідчен-
ня, неформальні угоди, закони, 
постанови сенату, судові рі-
шення, декрети, юридичні кон-
сультації та інші, якщо мають-
ся…» [Цит. за: 3, с. 112]). 

У Дігестах Юстиніана (Ти-
тул І)  говориться, що пре-
торське право започаткували 
претори для сприяння праву 
цивільному або для його до-
повнення з метою суспільної 
користі [7, с. 159]. 

Одне з ключових питань, 
що неминуче виникає при вив-
ченні прецедентного характеру 
преторського права, полягає в 
тому, щоб з’ясувати основні 
причини й підстави, що дозво-
ляють розглядати його як пре-
цедентне. Таке питання неми-
нуче виникає і в іншому аспек-
ті: в чому полягають основні 
риси й особливості преторсько-
го прецедентного права, що 
дозволяють його вирізняти се-
р е д  і н ш и х ?  Я к  в в а ж а є  
М.М. Марченко, відповідаючи 

на нього, необхідно мати на 
увазі нижченаведені обстави-
ни, що характеризують пре-
торське право як прецедентне 
[6, с. 664]. Розглянемо їх.

По-перше, акти (едикти), 
на базі й у рамках яких форму-
валися норми преторського 
права, виходили не від урядов-
ця, а від особи, яка знаходила-
ся на службі у правосуддя, але 
не була суддею. У римській де-
ржавній ієрархії претор посідав 
одне з найважливіших місць 
(після консула) і здійснював 
свою діяльність не інакше, як у 
рамках законів і консульських 
наказів. Формально він був од-
нією з вищих посадових осіб, 
яка займалася правозастосов-
ною діяльністю й у зв’язку із 
цим володіла (як і будь-який по-
садовець) правом видавати 
відповідні, виражаючись сучас-
ною юридичною мовою, підза-
конні акти. 

Один з едиктів видавався 
з окремого приводу (edicta 
repenlina), інші, навпаки, мали 
визначати загальну програму 
преторської діяльності на весь 
його посадовий рік і містили 
низку загальних абстрактних 
правил (edictum perpetuum). В 
edicta perpetua й відкладалася 
поступово судова практика 
претора. При цьому кожен но-
вий претор складав свій едикт, 
беручи до уваги едикти своїх 
попередників. Завдяки цьому з 
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часом утворилася сукупність 
преторських норм, що перехо-
дили з едикту в едикт. Поста-
нови преторського едикту, 
створені претором для власної 
діяльності, формально для 
н ь о г о  с а м о г о  н е  б у л и 
обов’язковими. Але для право-
порядку було важливо, щоб 
претор залишався вірним своїм 
едиктальним обіцянкам. З ура-
хуванням цього Lex Cornelio 
(Сулли) наказав, «ut praetores 
ex edict is suis perpetuis jus 
diserent» («щоб претори від-
правляли судочинство, спира-
ючись на свої постійні едикти» 
[Цит. за: 9, с. 129]).

У формально-юридичному 
змісті преторські едикти – це не 
закони, а тривіальні підзаконні 
акти. Такими вони були не тіль-
ки в момент зародження пре-
торського права, а й на всіх на-
ступних етапах його існування. 
Однак фактично едикти в силу 
своєї соціально-політичної і 
юридичної важливості, життє-
вої затребуваності й актуаль-
ності норм, що містилися в них, 
з розвитком преторського пра-
ва набували все більшої юри-
дичної значимості і ставали на 
один рівень як із цивільними, 
так і з іншими законами [6, 
с. 665]. 

Особливу роль у розбудові 
права в к ласичний пер іод 
відігравали едикти претора пе-
регринів, посада якого була 

введена у 242 р. до н.е. Він ре-
гулював відносини між римсь-
кими громадянами й іноземця-
ми, а тому взагалі  не був 
пов’язаний нормами цивільного 
права. У своїй правотворчості 
по виданню едикта претор мав 
велику свободу розсуду, міг по-
силатися на справедливість 
або на природний розум [Див.: 
2, с. 192, 193].

Прецедентний характер 
норм та інститутів преторсько-
го права полягав не тільки (і 
навіть не стільки) в тому, що 
вони містилися в рішеннях по-
садової особи, яка формально 
володіла правом на видання 
лише підзаконних актів, а в 
тому, що ці норми й інститути, 
багаторазово повторюючись і 
входячи у звичку повсякденно-
го життя римлян (тобто пере-
творюючись на звичаї), згодом 
фактично ставали законами. 
До цієї схеми (судове рішення 
– звичай – закон) ми обов’язково 
повернемося пізніше.

По-друге, розглядуване 
право створювалося й розви-
валося в процесі не традицій-
ної правотворчої діяльності, а 
правозастосування. Претор, 
будучи однією з вищих посадо-
вих осіб, не міг займатися пра-
вотворчою чи правоохоронною 
діяльністю. Основні його фун-
кції зводилися до правозасто-
сування. Рамками такої діяль-
ності традиційно обмежувала-
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ся також компетенція й судових 
органів, що знаходилися під 
преторським контролем [6, 
с. 666].

По-третє, преторське пре-
цедентне право (як і будь-яке 
інше) формувалося й розвива-
лося не на якихось загальних 
правилах, а на ґрунті конкрет-
них казусів, окремих цивільних 
справ. «Не на підставі (загаль-
ного) правила, – зауважує у 
зв’язку із цим давньоримський 
юрист Павло, – повинна вста-
новлюватися конкретна право-
мочність, а на підставі конкрет-
них правомочностей ство -
рюється (загальне) правило» 
[6, с. 668].

Конкретні положення – 
норми преторського права, що 
переходили з едикту в едикт, 
поряд з відповідними, прийня-
тими на їх підгрунті судовими 
р ішеннями по аналог ічних 
справах, у силу їх багаторазо-
вого повторення, і з розбудо-
вою преторського права посту-
пово одержували значення 
права звичаєвого і, в такий 
спосіб вписуючись у правову 
систему Римської держави, 
ставали невід’ємною частиною 
цивільного права.

По-четверте, специфіч-
ність преторського прецедент-
ного права полягала в тому, що 
складники його норм у фор-
мально-юридичному плані пря-
мо не суперечили чинному за-

конодавству, зокрема, актам 
цивільного права, формально 
не скасовували й не змінювали 
їх, а лише заповнювали старі 
форми останнього новим юри-
дичним і матеріальним змістом. 
Преторський едикт, формально 
не усуваючи норм цивільного 
права, вказував шляхи до виз-
нання нових відносин, ставав 
формою правоутворення. Про-
понуючи засіб захисту всу-
переч цивільному праву (чи 
хоча б на додаток до останньо-
го), преторський едикт створю-
вав нові норми права [6, с. 669, 
670].

Претор не був законодав-
цем і тому не міг (та й не бажав) 
змінювати норми цивільного 
права. Але, користуючись на-
даною йому владою, він, як 
правило, зупинявся в едикті на 
випадках, коли: (а) недостатньо 
були врегульовані ius civile, у 
зв’язку з чим претор обіцяв 
ввести їх повне регулювання; 
(б) не передбачено ius civile, 
щодо яких він обіцяв захист 
або певні санкції; (в) норми мог-
ли призвести (за умови їх за-
стосування ius civile) до наслід-
ків, які сприймаються суспіль-
ною думкою як несправедливі. 
Тут претор хоча й не заявляв 
про скасування норми цивіль-
ного права, проте обіцяв діяти 
іншим чином, щоб задовольни-
ти вимогам справедливості [12, 
с. 15].
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По-п’яте, важливою особ-

ливістю досліджуваного права 
(як прецедентного за своїм ха-
рактером) було те, що воно за-
безпечувалося й захищалося 
лише владою самого претора, 
будучи не стільки формальним, 
скільки реальним правом, яке 
визнавалося не тільки судови-
ми, а й іншими державними  
органами й посадовими осо-
бами.

У Дигеста х Юстин іана 
щодо цього говориться, що 
претор, як і будь-який інший ма-
гістрат, забезпечує виконання 
вимог, які містяться в едиктах, 
і захищає свої рішення шляхом 
засудження невиконуючих ці 
в и м о г и  д о  п о к а р а н н я  [ 6 , 
с. 672].

По-шосте, специфіка пре-
торського права (як прецеден-
тного) – це його формування на 
підставі преторських актів і су-
дових рішень, які в міру повто-
рення положень, що містилися 
в них, створювали прецеденти 
у сфері не тільки процесуаль-
н о г о ,  а  й  м а т е р і а л ь н о г о  
права.

Однак стверджувати, що 
ми вже знайшли витоки преце-
денту, не можна, бо першими 
письмовими свідченнями про 
існування судової влади вва-
жаються ієрогліфічні написи на 
стінах гробниць суддів (візирів) 
з описом їх специфічних судо-
вих повноважень і деталізацією 

судової процедури. Вони нале-
жать до епохи фараонів XVIII 
– XIX династій Стародавнього 
Єгипту XVII – XVI ст. до н.е. Так, 
у написі, відомому сучасній на-
уці як «Призначення візира» 
міститься постулат про необ-
хідність справедливого й не-
упередженого суду, причому з 
урахуванням попередніх судо-
вих рішень. Із цього джерела 
відомо, що правосуддя від-
правлялося візиром у спеціаль-
ній залі, де містилися рукописи 
всіх «минулих судомовлень» 
[Цит. за: 14, с. 30]. І це було ще 
задовго до появи інституту пре-
тора в Стародавньому Римі і 
правила англійського преце-
дента. 

Тож бачимо, що врахуван-
ня судом своїх попередніх рі-
шень при розв’язанні аналогіч-
них питань не залежить ні від 
будь-якої спеціальної доктрини 
(вона може встановлювати 
якісь особливості для окремих 
країн або їх групи), ні від часу й 
географічного положення пев-
ної держави. Таким чином, су-
довий прецедент – це юридич-
ний феномен, який сягає глиби-
ни віків, під яким розуміється й 
урахування попередніх судових 
рішень у Стародавньому Єгип-
ті, й авторитет справ, постійно 
розв’язуваних римськими суда-
ми подібним чином, що повинен 
мати силу закону, і преторське 
право, а також і англійський 
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прецедент. Із цього можемо 
зробити висновок, що застосу-
вання судового прецеденту в 
історії еволюції людства не зу-
мовлюється якоюсь конкрет-

ною правовою доктриною або 
законодавством тієї чи іншої 
країни. Він існує об’єктивно як 
вираження принципу справед-
ливості.
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ПРЕЦЕДЕНТ В РИМСКОМ ПРАВЕ
Кононенко В.П. 

История свидетельствует, что судебный прецедент служил источником пра-
ва еще в Древнем Риме, где решения преторов признавались обязательными 
при рассмотрении аналогичных дел. Сделан вывод, что применение судебного 
прецедента в истории человечества не обусловлено какими-либо правовыми 
доктринами или особенностями законодательства отдельных государств, а су-
щетсвует объективно как воплощение принципа справедливости.

Ключевые слова: прецедент, источник права, судебная практика, претор.

THE PRECEDENT IN A PRAETORIAN LAW
Kononenko V.P.

Analysis of the history of case-law development as well as exporation of origins, 
nature, significance and preconditions of obligation of a Praetorian law reveals the 
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interconnection between the equity law and the institution of praetor in the Ancient 
Rome. The research demonstrates that application of judicial precedent in the history 
of mankind resulted not from a specific legal doctrine or legislation of any country but 
arose as expression of the principle of equity. 

Key words: precedent, source of law, court practice, praetor.
Надійшла до редакції 16.11.2009 р.

УДК 340(470) «1864»+340(477)(091) Д.А. Шигаль, канд. юрид. наук, 
доцент 

   Національна юридична академія України  
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

СПЕЦИФІКА ОСВІТНЬОГО ЦЕНЗУ, 
ВСТАНОВЛЕНОГО СУДОВИМИ СТАТУТАМИ 1864 р. 

ДЛЯ МИРОВИХ СУДДІВ

У 60-х роках XIX ст. в Росій-
ській імперії було здійснено су-
дову реформу. Одним з її голо-
вних інститутів став мировий 
суд, який втілив у собі найго-
ловніші засади демократичного 
судочинства – гласність, ус-
ність, швидкість розгляду дріб-
них цивільних і кримінальних 
справ, можливість закінчення 
справи примиренням сторін. 
Введенню цього інституту пере-
дував досить тривалий період 
розроблення основних засад і 
принципів його функціонування. 
Незважаючи на те, що авторами 
судової реформи 1864 р. було 
здійснено досить великий обсяг 
роботи з підготовки основних 
судових інститутів, цей інститут, 

будучи для російського судоус-
трою явищем цілком новим, міс-
тив низку внутрішніх протиріч у 
своїй конструкції. І хоча останні 
й суттєво не впливали на за-
гальні позитивні результати 
діяльності мирових судів, проте 
в багатьох випадках вони до-
сить негативно відбивалися в 
практиці функціонування роз-
глядуваних судових органів.

Звичайно, конструктивна 
специфіка інституту мирового 
суду вимагає найретельнішого 
вивчення, що й зумовлює нау-
кову спрямованість даної статті. 
Мета її пов’язана з особливос-
тями виборної системи, вста-
новленої Судовими статутами 
1864 р. для мирових судів, і по-
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лягає у спробі провести всебіч-
ний аналіз освітнього цензу для 
кандидатів у мирові судді з ши-
роким використанням архівних 
статистичних даних.

Що стосується наукового 
внеску в дослідження цієї про-
блеми представників дореволю-
ційної й сучасної історичної на-
уки, то слід відзначити, що такі 
вчені-правознавці, як Б.В. Ві-
ленський, О.А. Головачов,  
В.П. Даневський, С.П. Мокринсь-
кий, П.М. Обнінський, М. Окунєв, 
В.А. Чехович [Див.: 1-3; 7-10; 14] 
та інші неодноразово звертали-
ся до питань, пов’язаних зі спе-
цифікою заміщення посад ми-
рових суддів. Разом із тим про-
блема освітнього цензу ви-
світлена недостатньо, а тому 
потребує проведення відповід-
ного комплексного дослід-
ження.

Переходячи безпосеред-
ньо до розгляду особливостей 
виборної системи мирових 
судів, відзначимо, що поряд з 
відповідністю загальним умо-
вам вступу на суддівську служ-
бу (російське підданство, 25-річ-
ний вік, чоловіча стать та мо-
ральна бездоганність) кандида-
ти в мирові судді згідно зі ст.19 
«Заснування судових установ-
лень» повинні були відповідати 
й вимогам 3-х цензів – місцево-
го, освітнього й майнового [13, 
ст.19]. 

Необхідність для кандида-

та в мирові судді відповідати 
вимогам освітнього цензу озна-
чала, що в мирові судді могли 
обиратися лише особи, як і 
одержали освіту у вищих чи се-
редніх учбових закладах, або 
витримали відповідне випробу-
вання, або ж прослужили не 
менше 3-х років на посадах, за-
вдяки яким могли набути прак-
тичних навичок у провадженні 
судових справ [13, ст. 19]. 

Як бачимо, освітній ценз 
трактувався досить широко: 
згідно з положеннями ст.19 у ми-
рові судді могли обиратися не 
тільки особи без вищої юридич-
ної, а й навіть без будь-якої ос-
віти. Таке правило пояснювало-
ся перш за все тим, що на мо-
мент здійснення судової рефор-
ми 1864 р. в Російській імперії 
не було в достатній кількості 
підготовлених фахівців-право-
знавців. За деякими даними в 
1821-1861 рр. юридичні факуль-
тети Росії разом з ліцеями й учи-
лищами правознавства випус-
тили всього 9 тис. фахівців [6, 
с. 291, 292]. Звичайно, що такої 
чисельності професіоналів для 
мирових судів з урахуванням 
потреб судової реформи було 
недостатньо. Із цього приводу 
О.А. Головачов указував, що 
«знайти в даний час декілька 
тисяч людей юридично освіче-
них для зайняття посад миро-
вих суддів немає ніякої можли-
вості і що триматися теоретич-
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ної точки зору в такому випадку 
– це означає відстрочувати здій-
снення необхідної реформи. На 
цій підставі теорія повинна зро-
бити поступку й допустити до 
обрання осіб, які отримали за-
гальну освіту» [2, с. 328].

Цікаво, що під час розробки 
Судових статутів 1864 р. було 
запропоновано, щоб у столицях 
дільничними мировими суддями 
обиралися «тільки особи, які за-
кінчили курс юридичних наук у 
вищих учбових закладах», з по-
ширенням цього правила «на 
дільничних мирових суддів гу-
бернських і повітових міст, не 
інакше, однак, як у законодав-
чому порядку». Такий засіб виз-
навався необхідним у зв’язку з 
великою кількістю справ у сто-
лицях і деяких інших регіонах, 
де діяльність мирових суддів 
потребує більш наполегливої 
праці і знань, а тому судді необ-
хідно бути й більш обізнаним із 
судовою практикою. При цьому 
зазначалося, що особливих пе-
решкод не виникне, оскільки у 
цих містах є достатня чисель-
ність осіб з вищою юридичною 
освітою. Однак при остаточному 
обговоренні це правило було 
відхилено на тій лише підставі, 
що мирові судді й у столицях не 
будуть розглядати ніяких інших 
справ, окрім тих, що поклада-
ються на них взагалі. Щодо 
труднощів, які могли виникнути 
з приводу великої кількості ма-

лозначних справ, то їх пропонува-
лося вирішати «відповідним 
збільшенням числа мирових 
суддів» [13, с. 40]. 

На практиці побоювання ук-
ладачів Судових статутів сто-
совно нерозмірності кількості 
справ, що розглядатимуться в 
місті чи повіті, цілком виправда-
лися. Наприклад, у Харківсько-
му повіті міський суддя вирішу-
вав у середньому вп’ятеро 
справ більше, ніж суддя повіто-
вий (2233 справи проти 542 у 
1868 р. та 1844 справи проти 
347 у 1869 р.), в результаті чого 
вартість провадження справ у 
повіті обходилася для земства 
значно дорожче, ніж у місті. Так, 
у м. Харкові вона коштувала 
земству 1 руб. 83 коп., а в повіті 
– 7 руб. 19 коп. [5, с. 265]. Такий 
стан речей примусив Харківські 
повітові збори прийняти в 1873 р. 
постанову про зміни в поділі 
Харківського судово-мирового 
округу на дільниці, згідно з чим 
замість 4-х дільниць у м. Харкові 
та 4-х у Харківському повіті 
створювалися відповідно 5 
міських [12, с. 178] та 3 повіто-
вих дільниці [4, с. 108]. Подібна 
ситуація склалася й у Херсонсь-
кому судово-мировому окрузі, 
внаслідок чого Херсонським 
з’їздом мирових суддів у 1870 р. 
було заявлено клопотання про 
введення у м. Миколаєві ще од-
ного – 4-го – мирового судді [11, 
с. 32]. 
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Занадто широке трактуван-
ня освітнього цензу, що допус-
калося за Судовими статутами 
1864 р., у деяких випадках до-
сить негативно позначалося на 
особовому ск ладі мирових 
судів, а також і на розглядові 
справ. На практиці «як у поряд-
ку провадження справ, так і у 
своїх рішеннях мирові судді ви-
явилися зв’язані законом не 
менше, ніж загальні судові міс-
ця. Склад злочину, граничні 
ставки покарання для всіх без 
винятку суддів визначає закон... 
Практика не сповільнила вия-
вити, що складність і трудність 
справ не залежать від ступеня 
їх важливості... Закон і життя 
зажадали від мирових суддів 
такої ж юридичної підготовки, 
як і від суддів у складі загаль-
них судових місць» [7, с. 7-9]. 

Розглянемо далі співвідно-
шення між освітнім рівнем миро-
вих суддів, призначених на свої 
посади, й мирових суддів, обра-
них земськими повітовими збо-

рами. Якщо узагальнити статис-
тичні дані по всіх губерніях Росії, 
то виявиться, що з числа 791 
дільничного мирового судді за 
призначенням вищу освіту мали 
72% осіб, середню – 22,6%, ни-
жчу – 5,4%. Освітній ценз діль-
ничних мирових суддів, обраних 
земськими повітовими зборами, 
має такий вигляд: з вищою осві-
тою – 49%, із середньою – 45%, 
з нижчою – 6%. Порівняння цих 
показників свідчить, що розбіж-
ності в загальнотеоретичному 
рівні суддів призначених і обра-
них не такі вже й великі.

Досить показово, що освіт-
ній рівень мирових суддів в ук-
раїнських губерніях (як призна-
чених від уряду, так й обраних 
земськими повітовими зборами) 
характеризується як високий. 
Так, з табл.1 видно, що чисель-
ність перших з вищою освітою 
становила: для Волинської гу-
бернії – 38 осіб (73%), Київської 
– 53 (84%), Подільської – 47 
(82%). 

Таблиця №1
Характеристика освітнього цензу дільничних мирових суддів, 

призначених на посади від уряду, в українських губерніях

Губернії
Мирові судді  

з вищою  
освітою

Мирові судді 
з середньою 

освітою

Мирові судді 
з нижчою 
освітою

Невідомо, 
з якою 

освітою

1. Волинська 38 73% 10 4 0

2. Київська 53 84% 9 1 1

3. Подільська 47 82% 9 1 0

Разом 138 --/-- 28 6 1
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Що стосується числа миро-

вих суддів з вищою освітою, які 
обиралися на свої посади пові-
товими зборами, тут цифри ще 
більше вражають: у Катери-
нославській губернії їх чисель-

ність сягала 24 осіб (61,5%), у 
Полтавській – 35 (63,6%), Тав-
рійській – 23 (76,6%), Харківсь-
кій – 25 (56,8%), Херсонській – 
34 (64,1%), Чернігівській – 35 
(68,6%). 

Таблиця №2
Характеристика освітнього цензу дільничних мирових суддів,

обраних на посади земськими повітовими зборами,  
в українських губерніях [10, с. 209-211]

Губернії
Мирові судді  

з вищою 
освітою

Мирові 
судді  

з 
середньою  

освітою

Мирові 
судді  

з нижчою  
освітою

Невідомо,  
з якою  

освітою

1. Катеринославська 24 61,5% 13 2 3

2. Полтавська 35 63,6% 18 2 4

3. Таврійська 23 76,6% 4 3 4

4. Харківська 25 56,8% 16 3 5

5. Херсонська 34 64,1% 18 1 7

6. Чернігівська 35 68,6% 10 6 5

Разом 176 --/-- 79 17 28

Якщо порівнювати цифрові 
дані обох таблиць з показника-
ми освітнього цензу мирових 
суддів в інших регіонах Росії, 
стає очевидним, що освітній рі-
вень українських суддів був 
найвищим по імперії! Для порів-
няння: середній показник по 
російських губерніях щодо чи-
сельності мирових суддів з ви-
щою освітою (для обраних зем-
ськими повітовими зборами) 
становив 45%. Як бачимо, в кож-
ному випадку показники освіт-
нього рівня українських суддів 

набагато перевищують загаль-
норосійські. Ця обставина під-
тверджує, що мировий суд на 
українських територіях зустрів 
найбільше сприяння своєму за-
провадженню й розвитку, ніж 
по Росії у цілому. 

По виявленні протягом 
певного часу в діяльності ми-
рових судів недоліків, пов’язаних 
з освітнім цензом, з’являються 
й перші проекти з реформуван-
ня їх виборної системи. Напри-
клад, П.М. Обнінський справед-
ливо пропонував обмежити ос-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2010/108

вітній рівень, допустивши до 
обрання в мирові судді тільки 
осіб, які мають вищу юридичну 
освіту [9, с. 403, 404]. Такої ж 
точки зору дотримувався й 
О.А. Головачов [2, с. 332, 333] і 
В.П. Даневський, який указу-
вав, що говорячи про встанов-
лення обов’язкової спеціальної 
юридичної освіти, неможливо 
оспорювати, що за рівних умов 
недосвідченості й молодості 
юрист за освітою скоріше набу-
де потрібного досвіду, й вия-
виться в більшості випадків 
кращим суддею, ніж людина, 
яка юриспруденції ніколи не 
вивчала [3, с. 105]. 

Характерно, що з часом по-
чали з’являтися й проекти, ра-
дикальніші за своєю суттю. На-
приклад, вимагалося взагалі 

скасувати виборний принцип 
заміщення посад у мирових су-
дах і всіх суддів призначати від 
уряду. Тим самим було б досяг-
нуто необхідного освітнього 
рівня особистого складу цих 
судів [Див.: 8, с. 109; 9, с. 408]. 

З такими зауваженнями й 
пропозиціями варто погодитися, 
але обов’язково треба пам’ятати, 
що при цьому встановлювався 
розширений освітній ценз у 
зв’язку з нестатком юридично 
підготовлених кадрів. Тому й 
критика в цьому напрямку по-
винна бути дещо поблажливою. 
Саме тому й міркування про ре-
формування інституту мирових 
суддів доцільними слід вважати 
тоді, коли в Росії з’явилася не-
обхідна чисельність юристів, і 
аж ніяк не раніше.
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Вибори – один зі способів 
формування органів публічної 
влади, що, ґрунтуючись на без-
посередній реалізації наро-
довладдя, суб’єктивних вибор-
чих прав громадян, характери-
зує досягнутий у конкретному 
суспільстві й державі рівень 
зрілості політичної свободи. 
Цей інститут базується на діа-
лектичній єдності приватних і 
публічних інтересів, політико-
правових цінностях конститу-
ціоналізму. Він відбиває, з од-
ного боку, стабільність та ефек-
тивність публічної влади, з дру-
гого – її легітимність і демокра-
тизм [13, с. 43]. 

Вибори, як основа політич-
ної демократії, мають і перева-
ги, і недоліки. Це стає особливо 
очевидним в умовах проявів 
глобальної кризи багатьох інс-
титутів сучасних демократій, у 
першу чергу виборчих систем, 
які в різних державах, у тому 
числі й тих, що зачисляються 
до так званих розвинених де-
мократій, дають серйозні збої. 
Проте з точки зору конституцій-

ної демократії нічого доско-
налішого за вибори сучасні сус-
пільства ще не виробили. Це й 
визначає актуальність дослід-
ження виборчої проблематики, 
пошуки найбільш ефективних 
моделей виборчих систем і ме-
ханізмів гарантування вибор-
чих прав громадян на різних 
етапах виборчого процесу. 

Проблеми виборів і вибор-
чих систем були предметом 
вивчення науковців на різних 
етапах розвитку державознавс-
тва. У сучасній юридичній науці 
вони отримали значне місце в 
працях таких учених-державоз-
н а в ц і в ,  я к  Р.К .  Д а в и д о в ,  
О.Ю. Ковальчук, Л.М. Козодой, 
О.В. Лаврінович, Р.М. Максако-
ва, В.Ф. Погорілко, М.М. Ря-
бець, М.І. Ставнійчук, Ю.М. То-
дика, В.Д. Яворський та ін. Чи-
малі напрацювання щодо озна-
ченої проблематики маються в 
Російській Федерації, де їй при-
свячені роботи С.А. Авак’яна, 
О.С. Автономова, М.С. Бонда-
ря, О.А. Вешнякова, О.К. За-
строжної, С.Д. Князєва, М.О. Ко-
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тегової, В.В. Лапаєва, М.В. Мас-
ловської, Н.О. Михальової,  
О.Є. Постнікова, С.В. Юсова та 
ін. Аналіз наукових робіт вище-
названих і низки інших авторів 
дозволяє констатувати, що пи-
тання виборів і виборчих про-
цедур досить широко висвітле-
но, проте аналіз виборчих сис-
тем залишається фрагментар-
ним, зокрема, бракує чіткого 
визначення цього поняття й ос-
новних, сутнісних його рис та 
ознак. Мета даної статті – ком-
плексне дослідження поняття 
«виборча система» з урахуван-
ням його теоретичних, право-
вих і практико-прикладних ас-
пектів та визначення елементів 
його змісту.

Найбільш повно поняття 
виборчої системи може бути 
розкрито в контекст і  т існо 
пов’язаних з ним таких держа-
вознавчих категорій, як «вибо-
ри», «виборче право», «вибор-
чий процес». Усі вони виступа-
ють важливими інститутами 
демократі ї, як і за сучасних 
умов набувають значення са-
мостійних, досить вагомих 
явищ публічно-правової й со-
ціально-політичної дійсності.

Визначальною й найбільш 
загальною категорією виступа-
ють вибори як форма безпосе-
реднього народовладдя, певна 
модель формування органів 
публічної влади. Вона зумов-
лена способом організації де-

ржавної влади, формою де-
ржавного устрою, національ-
ним складом суспільства, його 
традиціями й культурою, впли-
вом зовнішніх чинників [18, 
с. 5]. Вибори виступають ме-
ханізмом корекції функціону-
вання політичної системи, що 
оберігає її від стагнації й доз-
воляє перетворювати волю на-
роду на реальну владу його 
представників, забезпечуючи 
легітимність і легальність влад-
ного функціонування представ-
ницьких та інших органів пуб-
лічної влади. Крім того, вибори, 
як фундаментальний демокра-
тичний інститут, тісно пов’язаний 
зі сферою реалізації політич-
них прав і свобод, які юридично 
опосередковують можливість 
особи брати в них участь. Кон-
кретні види виборів часто на-
зивають актом волевиявлення 
виборців щодо формування 
персонального складу органу 
публічної влади або заміщення 
посади.

Вибори включають у себе 
складну систему відносин з ор-
ганізації процесу заміщення 
складу органів публічної вла-
ди. Ці відносини можуть мати 
різноманітний характер, зокре-
ма, правовий (матеріальний і 
процесуальний), організацій-
ний, політичний та ін. Цей 
складник інституту виборів 
найчастіше характеризується 
через виборчу систему. 
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У наукових джерелах по-
няття «виборча система» роз-
кривається з позицій широкого 
й вузького підходів. У межах 
першого виборча система виз-
начається як комплекс суспіль-
них відносин, які пов’язані або 
виникають у зв’язку з виборами 
органів публічної влади [Див.: 
15, с. 3-6, 20, 23; 8, с. 5; 14, 
с. 104]. Такому підходу прита-
манна дійсна широта, оскільки 
він охоплює не лише відносини, 
врегульовані виборчим пра-
вом, а й ті, що виникають у про-
цес і  практичної д іяльності 
суб’єктів і можуть бути безпо-
середньо не врегульовані ви-
борчим законодавством, а та-
кож як відносини, що виникають 
у межах виборчих процедур, 
так і ті, що безпосередньо не 
пов’язані з формуванням ор-
ганів публічної влади (напри-
клад, прийняття закону про  
Державний бюджет, що перед-
бачає обсяг видатків на прове-
дення виборів, реєстрація полі-
тичних партій). Цей підхід не 
має необхідної конкретики 
змісту й розмиває сутність ка-
тегорії «виборча система».

У межах широкого підходу 
було запропоновано й більш 
конкретне тлумачення цього 
поняття як порядку організації 
й проведення виборів до пред-
ставницьких органів публічної 
влади, як реалізація громадя-
нами своїх виборчих прав [Див.: 

7, с. 6; 5, с. 159; 24, с. 362; 1, 
с. 163]. Зміст виборчої системи 
становлять також суспільні від-
носини, але ті, що виникають 
безпосередньо у зв’язку з ор-
ганізацією й проведенням виб-
орів. При цьому виникає питан-
ня розмежування конструкцій 
«виборча система» і «виборчий 
процес». Останній, як правило, 
визнається особливим видом 
юридичного процесу щодо ре-
алізації конституційних принци-
пів і норм організації періодич-
них вільних виборів, забезпе-
чення виборчих прав людини і 
громадянина шляхом запро-
вадження технологічної інфра-
структури й послідовного вико-
нання комплексу виборчих дій 
і виборчих процедур у встанов-
лених законом межах [14, 
с. 255-256]. 

Щодо питання співвідно-
шення виборчої системи й ви-
борчого процесу існують 2 про-
тилежні наукові позиції: (а) ви-
борча система разом із систе-
мою виборчого права утворю-
ють основну сторону виборчого 
процесу [10, с. 36] і (б) вибор-
чий процес – це один з голо-
вних елементів виборчої сис-
теми, що забезпечує організа-
цію проведення виборів у вста-
новленому законом порядку 
[24, с. 366]. Вивчаючи співвід-
ношення вказаних понять, з на-
шого погляду, слід виходити з 
наступного: 
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– по-перше, виборча сис-
тема має первинний характер, 
особливості її позначаються на 
змісті основних стадій вибор-
чого процесу, порядку вчинен-
ня певних виборчих дій і про-
цедур; 

– по-друге, виборчий про-
цес забезпечує поетапне роз-
гортання у часі й просторі тих 
суспільних відносин, що ста-
новлять зміст виборчої си-
стеми; 

– по-третє, підкреслюючи 
динамічний, технолог ічний 
складник виборів, виборчий 
процес не вичерпує всього ком-
плексу відносин, оскільки не 
зачіпає статичного складника 
організації виборів (принципи, 
правова основа, територіальна 
організація, суб’єкти виборів, 
правила та способи розподілу 
мандатів); 

– по-четверте, відносини, 
що виникають у межах вибор-
чого процесу, здебільшого вре-
гульовані виборчим законо-
давством і є правовими, в той 
час як виборча система охоп-
лює ширший комплекс суспіль-
них відносин, у тому числі й 
тих, що можуть не одержувати 
безпосереднього правового 
регламентування, а виникати 
внаслідок практичної діяль-
ності суб’єктів. 

Наведене дозволяє харак-
теризувати виборчу систему як 
більш широку за змістом кате-

горію, важливим елементом 
якої виступає виборчий процес 
як організаційно-процесуаль-
ний порядок реалізації вибор-
чих прав громадян, формуван-
ня виборних органів публічної 
влади. 

Зарубіжна наука, як прави-
ло, не наголошує на широкому 
й вузькому підходах до поняття 
виборчої системи, хоча окремі 
тлумачення його різняться. 
Терміном «electoral system» 
позначається система органі-
зації виборів до парламенту, 
структура якої встановлюється 
законом. За її допомогою виз-
начається, яка партія одержить 
право управління державою. 
Елементами цієї системи виз-
наються таємне голосування, 
порядок «нарізки» виборчих ок-
ругів, фінансування політичних 
партій і процес підрахунку го-
лосів. Ця конструкція викорис-
товується також і як синонім 
поняття «система голосуван-
ня», де в першу чергу береться 
до уваги виборча формула 
[Див.: 25, с. 168, 186-189; 27, 
с. 64; 26, с. 2, 3]. 

Вузький підхід до розумін-
ня категорії «виборча система» 
застосовується й у вітчизняно-
му державознавстві: нею опе-
рують як способом визначення 
результатів виборів, від якого 
залежить порядок розподілу 
депутатських мандатів і сам 
механізм організації виборів 
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[Див.: 17, с. 152; 2, с. 133]. Цей 
підхід знайшов особливе поши-
рення в науці конституційного 
права зарубіжних країн. Так, 
А.О. Мишин трактував дану 
конструкцію як сукупність уста-
новлених законом правил, при-
нципів, критеріїв, за допомогою 
яких встановлюються результа-
ти голосування [19, с. 173].

Указаний підхід звужує по-
няття виборчої системи не 
лише за його змістом, а й за ви-
дом виборів. Воно не застосо-
вується, як правило, щодо ви-
борів одноосібних органів вла-
д и  (п о с а д о в и х  о с і б ) ,  щ о 
пов’язано з тим, що правила об-
рання такого органу не мають 
достатньо широкої варіаці ї 
компонентів, а можуть різнити-
ся лише в межах виборчої фор-
мули, правил допуску до роз-
поділу місць і виборчих бюле-
тенів. Усе це дає підстави ок-
ремим науковцям робити вис-
новок, що правила обрання од-
ноосібного органу влади ста-
новлять принципово інший інс-
титут, ніж виборча система, 
який треба позначати іншим 
терміном [6, с. 25-27]. Здебіль-
шого такий підхід має опосе-
редковане вираження: при тлу-
маченні категорії «виборча сис-
тема» більшість науковців не 
відносять до сфери її застосу-
вання заміщення посад в одно-
осібних органах влади. Хоча з 
формально-юридичної точки 

зору підстав для цього й немає: 
законодавець називає вид ви-
борчої системи по виборах до 
таких органів у відповідних ви-
борчих законах.

Раціональність вузького 
підходу обґрунтовується тим, 
що в сучасному світі принципи 
виборчого права й основні ви-
борчі правила і процедури не 
мають суттєвих відмінностей. 
В основному відмінності вибор-
чих процедур зумовлюються 
способом розподілу депутатсь-
ких мандатів між кандидатами 
залежно від результатів голо-
сування виборців або інших 
уповноважених осіб. Проте за 
такого підходу дефініція понят-
тя «виборча система» набли-
жається до певного набору 
процесуально-процедурних дій 
і вимог, які досить опосередко-
вано відбивають політико-пра-
вову сутність цієї категорії, що 
призводить до втрати багатьох 
важливих її аспектів. Установ-
лення виборчої системи не є 
р е з у л ь т а т о м  в и к л ю ч н о 
суб’єктивного розсуду; воно зу-
мовлюється низкою чинників 
об’єктивного характеру, оскіль-
ки вибори й виборча система 
віддзеркалюють реальний стан 
політичної системи суспільс-
тва, співвідношення сил у ньо-
му й державі. Ось чому недо-
цільно заперечувати необхід-
ність використання категорії 
«виборча система» в широкому 
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смислі, як і не слід, на нашу 
думку, відмовлятися й від вузь-
кого підходу до неї, замінюючи 
її конструкцією «спосіб уста-
новлення результатів голосу-
вання», як це запропонували 
деякі вчені [12, с. 23]. Така конс-
трукція не розкриває повністю 
змісту поняття й не відповідає 
міжнародній практиці. 

Виборча система не лише 
визначає підхід до формування 
складу колегіального пред-
ставницького органу або за-
міщення посади, а й включає 
комплекс суспільних відносини 
щодо його реалізації. Суспільні 
відносини, що виникають у про-
цесі організації й проведення 
виборів, є об’єктом впливу з 
боку норм та інститутів вибор-
чого права. Останнє інституціо-
налізує виборчу систему й ок-
реслює її правові параметри. 
Така особлива роль права зу-
мовила появу ще однієї концеп-
ції розглядуваного поняття. У 
її межах виборча система виз-
нається сукупністю правових 
норм, що (а) закріплюють виб-
орчі права громадян, (б) ре-
гулюють організацію й порядок 
виборів до органів державної 
влади [Див.: 21, с. 37; 3, с. 3];  
(в) закріплюють принципи, на 
підставі яких відбуваються ви-
бори, реалізуються виборчі 
права громадян, (г) встановлю-
ють відповідальність депутатів 
та інших виборних посадових 

осіб за свою діяльність перед 
виборцями, (д) визначають по-
рядок організації й проведення 
виборів, (е) упорядковують від-
носини, що виникають у про-
цесі формування органів де-
ржавної влади, (є) регулюють 
взаємовідносини виборців з де-
путатами та іншими обраними 
ними особами [11, с. 98, 99]. Ви-
борче ж право визнається су-
купністю юридичних норм, що 
закріплюють права громадян 
обирати й бути обраними до 
органів державної влади, рег-
ламентують порядок їх реалі-
зації [Див.: 20, с. 13; 14, с. 29] і 
право відкликання виборцями 
обраних ними осіб, які не вип-
равдали довіри [11, с. 98, 99]. 
Інакше кажучи, об’єктивне ви-
борче право розуміється лише 
як сукупність норм, що регулю-
ють суб’єктивні виборчі права. 

Формально-юридичним 
підґрунтям виникнення такої 
концепції стала термінологічна 
нечіткість конституційно-пра-
вової регламентації. На тере-
нах колишнього Радянського 
Союзу поняття «виборча сис-
тема» вперше в законодавчій 
практиці було використано Кон-
ституцією СРСР 1936 р., де від-
повідну назву мала глава ХІ. У 
першій Радянській Конституції 
й конституціях радянських рес-
публік замість цієї конструкції 
використовувалась категорія 
«виборче право», що дало під-
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стави деяким дослідникам вва-
жати, що законодавець вкла-
дає в ці терміни ідентичний 
смисл [22, с. 5]. 

Таку концепцію поняття 
«виборча система» навряд чи 
можна визнати доцільною, ос-
кільки вона не лише призво-
дить до змішування категорій 
«виборча система» і «виборче 
право», які мають самостійний 
зміст і самостійне значення, а 
й суперечить принципам побу-
дови вітчизняної правової сис-
теми. Але разом з цим не мож-
на заперечувати й т існого 
зв’язку цих двох понять. Сукуп-
ність правових норм, що визна-
чають характер виборчої сис-
теми, її принципи, регулюють 
відносини з організації й про-
ведення виборів, становить 
правову основу як обов’язковий 
елемент виборчої системи. Ос-
тання, у свою чергу, є предме-
том регламентування виборчо-
го права, але лише в частині 
відносин, зокрема, тих, що без-
посередньо пов’язані з реалі-
зацією права громадян обира-
ти й бути обраними в органи 
публічної влади. Разом із цим 
до її змісту входять і відносини, 
що регулюються корпоративни-
ми нормами (статутами полі-
тичних партій, громадських ор-
ганізацій тощо), а також звича-
ями, традиціями, нормами полі-
тичної моралі, етики даного 
суспільства [Див.: 4, с. 20-26; 

14, с. 104]. Виборча система 
повніше й детальніше охоплює 
різноманіття суспільних відно-
син, що виникають при підго-
товці й проведенні виборів, від-
чутно впливаючи на розвиток 
виборчого законодавства. 

На підставі вивчення фак-
тичних відносин законодавець 
має можливість виявити прога-
лини правової регламентації, 
встановити ступінь важливості 
й загальності тих чи інших сус-
пільних відносин, указати на 
необхідність їх правового регу-
лювання, виявити в практиці 
виборів найбільш раціональні 
й ефективні форми та способи 
розв’язання поставлених за-
вдань і закріпити їх у законі. 
Фактично суспільні відносини 
виборчої системи щодо вибор-
чого права виступають як ви-
моги практики, як рушійна сила 
вдосконалення законодавства. 
Виборча система становить 
фактичну сторону організації 
виборів до органів публічної 
в л а д и ,  а  в и б о р ч е  п р а в о 
пов’язано з їх конституційно-
правовим проявом, що включає 
юри дичн і  харак терис тик и 
суб’єктів та об’єктів виборів, 
змісту і структури виборчих від-
носин, які внаслідок цього на-
бувають форму правовідносин 
[9, с. 305, 306]. 

Таким чином, категорії «ви-
борча система» і «виборче пра-
во» не лише тісно пов’язані, а 



��2010/108

Питання державного будівництва

й впливають одна на одну. Як 
відзначають М.С. Бондар та  
А.А. Джангарян, становлення й 
функціонування нової системи 
виборчого права неможливо, 
по-перше, без оновлення ре-
альних суспільних відносин, що 
складають зміст суспільно-
політичного інституту виборів, 
порядку їх організації й прове-
дення на всіх рівнях формуван-
ня виборних органів державної 
влади й органів місцевого са-
моврядування в умовах демок-
ратичного суспільства; по-дру-
ге, формування нової системи 
виборчого права безпосеред-
ньо передбачає оновлення ор-
ганізаційної системи побудови 
й функціонування органів та ус-
танов, покликаних забезпечу-
вати реалізацію вимог вибор-
чого законодавства, гарантува-
ти захист виборчих прав грома-
дян; по -третє, розвиток та 
оновлення виборчого права не-
можливі без зміни його законо-
давчої бази [16, с. 20]. 

Викладені концепції й під-
ходи з достатньою перекон-
ливістю свідчать про брак за-
гальновизнаної наукової пози-
ції щодо поняття «виборча сис-
тема», про різноманіття науко-
вих поглядів стосовно цієї про-
блематики. Як державно-пра-
вова категорія, виборча систе-
ма існує в нерозривній єдності 
її юридичних і соціально-полі-
тичних характеристик. Елемен-

тами її в наукових джерелах 
визнаються: (1) виборче право 
й порядок установлення ре-
зультатів виборів [11, с. 98-99]; 
(2) усі види виборів, що від-
повідно до Конституції й зако-
нодавства відбуваються на те-
риторії держави [17, с. 152];  
(3) спосіб організації виборчої 
території, порядок висування 
кандидатів на виборні посади, 
характер голосування й систе-
ма визначення його результатів 
[23, с. 90-92]; (4) соціальні й 
політичні суб’єкти, які здійсню-
ють цілеспрямовану діяльність 
з реалізації активного й пасив-
ного виборчого права, органі-
зації підготовки й проведення 
виборів, а також (5) виборчі 
правовідносини, виборчий про-
цес, виборчі технології, вибор-
ча практика, індивідуальна й 
колективна суспільна «вибор-
ча» свідомість, правова й полі-
тична культура [13, с. 10, 11]. 
Перелік елементів виявляється 
настільки широким і різноманіт-
ним, що не дозволяє чітко 
сформулювати дефініцію по-
няття «виборча система», а ін-
коли навіть свідчить про втрату 
його самостійного значення. 

Вважаємо, що до змісту 
розглядуваної категорії мають 
бути віднесені лише ті елемен-
ти, які виступають юридичними 
показниками моделі виборчої 
системи. Як сукупність суспіль-
них відносин, що виникають у 
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зв’язку з організацією й прове-
денням виборів до представни-
цьких органів публічної влади, 
здійсненням громадянами своїх 
виборчих прав, виборча систе-
ма елементами свого змісту має 
принципи, правову основу, тери-
торіальну організацію виборів, 
суб’єктів, виборчий процес, пра-
вила та способи розподілу де-
путатських мандатів. Ці елемен-
ти й надають уявлення про ви-
борчу систему як комплексне 
утворення статичних і динаміч-
них елементів, юридичної фор-
ми й фактичної сторони суспіль-
них відносин і забезпечують до-

сягнення політико-правової й 
функціональної мети цієї систе-
ми в умовах конкретного сус-
пільства й держави. Саме вони 
можуть мати ті особливості, що 
визначатимуть своєрідність і не-
повторність виборчої системи 
певної країни й загальносвітове 
різноманіття видів систем.

Чітке визначення як понят-
тя виборчої системи, так і еле-
ментів її змісту дозволить пок-
ращати якість нормотворчої і 
правозастосовної діяльності, 
спрямувати зусилля на подаль-
ше дослідження виборчої про-
блематики. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ 
«ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»

Бодрова И.И.

Проанализировано понятие «избирательная система» в соотноше-
нии с категориями «выборы», «избирательный процесс», «избиратель-
ное право». Рассмотрены основные его концепции. Раскрыта сущность и 
элементы избирательной системы.

Ключевые слова: выборы, избирательная система, избирательный 
процесс, избирательное право.

TEORETIKO-LEGAL ASPECTS OF CONCEPT 
«ELECTORAL SYSTEM»

Bodrova I.I.

The concept «electoral system» in the correlation with categories «elections», 
«electoral process», «electoral law» has been analysed in the article. Its basic con-
cepts have been considered. The electoral system essence and elements have been 
opened.

Keywords: elections, electoral system, electoral process, electoral law.
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Україна проголосила курс 
на інтеграцію до Європи і про-
вадить свою політику відповід-
но до декларацій демократич-
ної, правової держави. Однією 
із суттєвих ознак інтеграції є 
відповідність національного за-
конодавства європейським 
стандартам. Щодо належної 
організації й проведення виб-
орів авторитетною європейсь-
кою інституцією є Бюро з де-
мократичних інститутів та прав 
людини ОБСЄ. Ця організація 
направляє чисельні міжнарод-
ні делегації для спостереження 
за виборами в різних державах 
світу.

Демократичні вибори – це 
прояв суверенних прав насе-
лення країни. Права громадян 
обирати й бути обраними в пе-
ребігу демократичних виборів 
визнані міжнародною спільно-
тою. Виборче право разом з ін-
шими правами людини й демок-
ратія в широкому її розумінні 
не можуть бути забезпечені 

без законодавчих гарантій. 
Вони визначені договорами з 
прав людини та іншими міжна-
родними угодами, а також до-
кументами численних міжуря-
дових організацій. Демократич-
ні вибори є однією з необхідних 
умов демократичного правлін-
ня, оскільки вони є тим механіз-
мом, за допомогою якого насе-
лення країни вільно виявляє 
свою волю щодо законності 
прав, здійснення владних пов-
новажень від його імені та в 
його інтересах.

Міжнародне спостережен-
ня за виборами – це виявлення 
інтересу міжнародного співто-
вариства до забезпечення їх 
демократизму як складника 
розвитку демократії. Воно є 
частиною міжнародного спос-
тереження за дотриманням 
прав людини, сприяє підвищен-
ню авторитетності виборчих 
процесів шляхом недопущення 
порушень і надання гласності.

Спостереження за вибора-

УДК 342.8  Т.В. Стешенко, канд. юрид. наук, доцент  
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ 
ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРЕГАЧІВ 

ВІД ГРОМАДСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ
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ми представниками зарубіжних 
країн одержало широке визнан-
ня у світі й відіграє важливу 
роль у забезпеченні правдивої 
оцінки характеру виборчих про-
цесів. Ці міжнародні місії по-
винні поважати закони країни 
перебування, виявляти повагу 
до органів влади, до виборчих 
органів, прагнути до активної 
співпраці з останніми й не пе-
решкоджати здійсненню вибор-
чого процесу [2].

Метою статті є досліджен-
ня окремих питань роботи 
офіційних спостерігачів від гро-
мадських та міжнародних ор-
ганізацій під час виборів в  
Україні відповідно до європей-
ських стандартів.

Серед науковців, які до-
сліджували дану проблемати-
ку, можемо назвати М.І. Став-
нійчук [5], С.Г. Серьогіну [3]  
та ін.

На сучасному етапі держа-
вотворення в Україні все біль-
шої уваги набуває діяльність 
офіційних спостерігачів від 
партій (блоків), громадських ор-
ганізацій, іноземних держав і 
міжнародних організацій під 
час виборчого процесу. Згідно 
з виборчим законодавством у 
цьому процесі можуть брати 
участь офіційні спостерігачі від 
партій (блоків), які є самостій-
ними суб`єктами виборчого 
процесу. Офіційні спостерігачі 
від громадських організацій, 

іноземних держав та міжнарод-
них організацій можуть вести 
спостереження за перебігом 
виборчого процесу. Якщо діяль-
ність офіційних спостерігачів 
від партій (блоків) і громадсь-
ких організацій спрямована го-
ловним чином на легітимацію 
виборів всередині країни, то 
діяльність цих суб`єктів від іно-
земних держав і міжнародних 
організацій спрямована на ле-
гітимацію виборів на міжнарод-
ній арені на визнання їх резуль-
татів світовою спільнотою. 

У вітчизняному законо-
давстві виділяють 2 категорії 
іноземних спостерігачів – від 
іноземних держав і міжнарод-
них організацій, хоча більшість 
законодавств світу містить 
лише одне поняття – іноземні 
спостерігачі. Норми національ-
ного законодавства співпада-
ють із загальновизнаними стан-
дартами організації проведен-
ня виборів та участі в них іно-
земних спостерігачів. У їх ос-
нові – положення Копенга-
генського акта, прийнятого ще 
у 1990 р. на Копенгагенській 
конференції ОБСЄ з людського 
виміру, які регулюються резо-
люцією Будапештського саммі-
ту ОБСЄ 1994 р. Вони містять 
чіткі приписи щодо спостере-
ження за виборами, зокрема, 
статус спостерігачів від інозем-
них держав і міжнародних ор-
ганізацій.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2010/108

Зазначимо, що виборче за-
конодавство на сьогодні за-
кріплює порядок реєстрації, 
повноваження, офіційний ста-
тус офіційних спостерігачів. 
Повноваження останніх розпо-
чинаються з дня їх реєстрації 
відповідною виборчою комісією 
і припиняються після встанов-
лення Центральною виборчою 
комісією результатів виборів. 
Виборча комісія, яка зареєстру-
вала офіційного спостерігача, 
може достроково припинити 
його повноваження в разі пору-
шення ним законів України. Про 
дострокове припинення повно-
важень цього спостерігача при-
йм ає т ь с я  м от ив о в ан е  р і -
шення. 

Офіційним спостерігачем 
від партії (блоку) може бути 
громадянин України, який має 
право голосу. Не може бути 
офіційним спостерігачем від 
партії (блоку): член виборчої 
комісії, посадова особа органів 
виконавчої влади або суду, 
правоохоронних органів чи ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня, військовослужбовець, осо-
ба, яка проходить альтернатив-
ну (невійськову) службу. Пору-
шення цих вимог може бути 
підставою для відмови в реєст-
рації особи в якості офіційного 
спостерігача.

Уповноважена особа партії 
(блоку) має право відкликати 
офіційного спостерігача, звер-

нувшись із письмовою заявою 
до відповідної виборчої комісії 
про припинення повноважень 
офіційного спостерігача й по-
дати документи для реєстрації 
іншої особи. На підставі такої 
заяви виборча комісія приймає 
рішення про скасування реєст-
рації офіційного спостерігача.

На демократизацію вибор-
чого процесу, утвердження гро-
мадського контролю в Україні 
спрямовано введення інститу-
ту офіційних спостерігачів від 
громадських організацій. Гро-
мадські організації, до статут-
ної діяльності яких належать 
питання виборчого процесу і 
спостереження за ним, зареєс-
тровані у встановленому зако-
ном порядку, мають право за 
дозволом Центральної вибор-
чої комісії мати офіційних спос-
терігачів, які ведуть спостере-
ження за перебігом виборчого 
процесу, в тому числі за голо-
суванням, підрахунком голосів 
і встановленням підсумків го-
лосування на будь-якій вибор-
чій дільниці. 

Законодавством на сьогод-
ні встановлено, що на засідан-
ні виборчої комісії, підсумково-
му засіданні й на виборчій діль-
ниці під час голосування мають 
право бути присутніми одно-
часно не більше 3-х офіційних 
спостерігачів від різних гро-
мадських організацій. 

У разі грубого або система-
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тичного порушення офіційним 
спостерігачем від громадської 
організації вимог виборчого за-
конодавства дільнична вибор-
ча комісія своїм рішенням може 
позбавити його права бути при-
сутнім на своєму засіданні. 
Таке рішення може бути оскар-
жено офіційним спостерігачем 
від громадської організації до 
виборчої комісії вищого рівня 
або до суду.

Офіційний спостерігач від 
громадської організації вправі 
в будь-який час звернутися до 
виборчої комісії із заявою про 
складення своїх повноважень. 
На підставі такої заяви виборча 
комісія приймає рішення про 
скасування реєстрації офіцій-
ного спостерігача від громад-
ської організації.

Раніше у виборчому зако-
нодавстві України, наприклад, 
у Законі «Про вибори Прези-
дента України» [1; 1999. – № 14. 
– Ст. 81] в редакції 1999 р. була 
лише одна коротенька стаття, 
де говорилося про те, що спос-
терігачі мають право бути при-
сутніми під час виборчого про-
цесу, однак їх правовий статус 
мав визначатися положенням, 
затвердженим Центральною 
виборчою комісією. Нині зако-
нодавець безпосередньо в За-
коні помістив необхідні поло-
ження, а саме: порядок реєст-
рації спостерігачів, їх офіцій-
ний статус, а також їх права й 

обов`язки.
Відповідно до законодавс-

тва міжнародна організація або 
іноземна держава повинна 
звернутися до Центральної ви-
борчої комісії або в Міністерс-
тво закордонних справ України 
із заявою про реєстрацію свого 
представника для спостере-
ження за виборчим процесом в 
Україні. У розвиток цього поло-
ження Центральна виборча ко-
міс ія прийняла спеціальне 
роз`яснення згідно з яким ра-
зом з поданням заяви до ЦВК 
додається спеціальна анкета із 
загальними даними про особу 
спостерігача. Після реєстрації 
спостерігачі отримують посвід-
чення встановленої форми й 
мож у ть розпочинати свою 
діяльність.

Українським законодавс-
твом також передбачено, що 
для зручності роботи спостері-
гачі можуть об`єднуватись у так 
звані тимчасові групи. Для цьо-
го потрібне спеціальне погод-
ження Центральної виборчої 
комісії. Вважаємо, останній до-
ведеться приймати не одне 
таке рішення під час виборчого 
процесу.

Офіційним спостерігачем 
від іноземної держави чи міжна-
родної організації визнається 
особа, яка їх представляє, за-
реєстрована Центральною виб-
орчою комісією в порядку, вста-
новленому законодавством.
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Чинним законодавством 
встановлено важливе застере-
ження щодо неможливості для 
громадян України бути зареєс-
трованими офіційними спос-
терігачами від іноземних дер-
жав чи міжнародних організа-
цій. Проте громадяни України, 
іноземці й особи без грома-
д я н с т в а ,  я к і  в о л о д і ю т ь  
українською мовою, можуть 
супроводжувати зареєстрова-
них офіційних спостерігачів 
для виконання функцій перекла-
дача.

Центральна виборча ко-
міс ія приймає рішення про 
реєстрацію офіційних спостері-
гачів від іноземних держав і 
міжнародних організацій і ви-
дає їм посвідчення встановле-
ного зразка, яке дає їм право 
виконувати свої функції в пе-
ріод виборчого процесу.

Офіційні спостерігачі від 
іноземних держав і міжнарод-
них організацій, зареєстровані 
ЦВК, здійснюють свої повнова-
ження виключно на території 
України. Їх повноваження роз-
починаються з дня їх реєстра-
ції і припиняються після вста-
новлення Центральною вибор-
чою комісією результатів ви-
борів.

Офіційні спостерігачі від 
іноземних держав і міжнарод-
них організацій провадять 
спостереження самостійно й 
незалежно. Міністерство закор-

донних справ України, інші ор-
гани виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування й 
виборчі комісії повинні сприяти 
їм у здійсненні ними своїх пов-
новажень. Фінансово й ма-
теріально забезпечують їх 
діяльність ті держави й органі-
зації, які направили їх в Украї-
ну, або ж вони працюють за 
власні кошти. 

Відповідно до законодавс-
тва України офіційні спостері-
гачі від іноземних держав і між-
народних організацій не мають 
права використовувати свій 
с т а т у с  у  д і я л ь н о с т і ,  н е 
пов`язаній із спостереженням 
за перебігом виборчого проце-
су, або ж втручатись у роботу 
виборчих комісій. Це чітка за-
конодавча норма, яка є загаль-
новизнаною у світі і закріплена 
в українському законодавстві. 
Ця норма стримує від намаган-
ня втрутитися в роботу вибор-
чих органів. На шляху до побу-
дови демократичних правових 
інститутів важливим є питання 
законодавчої регламентації 
діяльності незалежних спос-
терігачів на виборах і референ-
думах, оскільки експерти ОБСЄ 
відзначають, що одним з показ-
ників демократичності вибор-
чого законодавства є наявність 
у ньому правових приписів, які 
врегульовують діяльність цих 
представник ів міжнародної 
спільноти.
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Питання державного будівництва

На думку деяких науковців 
і практичних працівників, запо-
рукою належної діяльності 
офіційних спостерігачів на ви-
борах в Україні міг би стати ок-
ремий вітчизняний Закон «Про 
статус офіційних спостеріга-
чів», який охоплював би уніфі-
ковані норми й детальний пе-
релік повноважень цих суб’єктів, 
механізми їх контролю й від-
повідальності, порядок їх при-
значення й відкликання, тощо.

Міжнародне спостережен-
ня за виборами одержало ши-
роке визнання в усьому світі. 
Воно провадиться міжурядови-
ми й міжнародними неурядови-
ми організаціями й асоціаціями 
з  м е т о ю  з а б е з п е ч е н н я 
об’єктивної й точної оцінки ви-
борчого процесу в інтересах 
населення країни, в якій вони 
проводяться, і в ім’я міжнарод-
ного співтовариства.

Під час виборів ОБСЄ про-
вадить дослідження того, як  
Україна ставиться до заува-
жень і рекомендацій минулих 
місій, чи були враховані вони 
при розробленні виборчого за-
конодавства. 

Бюро з демократичних інс-
титутів та прав людини ОБСЄ 
на допомогу спостерігачам від 
міжнародних організацій розро-

било «Кодекс поведінки», в яко-
му закріплені основні принципи 
та правила їх поведінки. Одним 
з рішучих кроків у створенні 
відкритих і прозорих держав-
них процесів є залучення для 
контролю за ними незалежних 
міжнародних спостерігачів. 
Про це неодноразово заявляли 
представники ОБСЄ на нара-
дах з питань людського виміру, 
що проходили в Копенгагені, 
Москві, Відні, Варшаві [4].

Міжнародні місії зі спосте-
реження за виборами – це ор-
ганізовані зусилля міжурядо-
вих і міжнародних неурядових 
організацій та асоціацій, спря-
мовані на належну організацію 
й проведення виборчого про-
цесу в країнах світу.

Таке міжнародне спостере-
ження за виборами здійснюєть-
ся в інтересах як населення 
країни, у якій вони проводять-
ся, так і в інтересах міжнарод-
ного співтовариства.

Міжнародні місії зі спосте-
реження за виборчими проце-
сами повинні виявляти націо-
нальні організації, що виклика-
ють довіру у здійсненні безсто-
роннього контролю за вибора-
ми, встановлювати регулярний 
зв’язок і  співробітництво з 
ними.
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Проблеми цивільного й трудового права

УДК 347.455: 336.78 В.П. Янишен, канд. юрид. наук, доцент 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРОЦЕНТНА ПОЗИКА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

В умовах розвитку ринко-
вих відносин особливо важли-
вого значення набуває необхід-
ність залучення додаткових ре-
сурсів з боку інших учасників 
цивільного обороту. Найбільш 
прийнятною й поширеною фор-
мою їх одержання є позика. Од-
нак останнім часом в юридич-
ній літературі і в практичній 
діяльності досить гостро пос-
тає питання про визначення 
сфери застосування договору 
процентної позики, зокрема, в 
контексті положень законо-
давства про фінансові пос-
луги.

Правове дослідження до-
говору позики здійснювалося 
як вітчизняними, так і зарубіж-
ними вченими-цивілістами:  
В.В. Вітрянським [1], О.В. Кри-
вендою [7], Р.А. Майдаником 
[11, с. 414-448], А.В. Степаню-
ком [11] та ін. Разом із тим нау-
кових праць щодо кваліфікації 
позики як фінансової послуги 
на даний час бракує. Ось чому 
з’ясування місця договору по-
зики в першу чергу в системі 
відносин, пов’язаних з переда-

чею позикодавцем у власність 
позичальника грошових коштів 
є досить актуальним, якщо вра-
ховувати положення законо-
давства про фінансові послуги. 
Саме цим і визначається мета 
даної статті.

Історія позикових відносин 
налічує не одну тисячу років. 
Договір позики набув широкого 
поширення ще за часів існуван-
ня римської держави. Позика 
(mutuum) розглядалась римсь-
кими юристами як договір, за 
яким одна сторона (позикода-
вець) передає другій (пози-
чальникові) грошову суму або 
певну кількість інших замінних 
р е ч е й  у  в л а с н і с т ь  п і д 
зобов’язання останнього по-
вернути по закінченні зазначе-
ного в цьому правочині строку 
або на вимогу таку ж саму гро-
шову суму або таку ж кількість 
речей такого ж роду, що були 
отримані. Позика розглядалася 
як одна з форм кредиту. До-
говір позики належав до реаль-
них, односторонніх і, за деяки-
ми винятками, безоплатних 
угод. У той же час досить ак-
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тивно застосовувались про-
центні позики. Інтерес (плата, 
проценти) передбачалися спе-
ціальною угодою (зазвичай у 
формі стимуляції) як додаток 
до договору позики. За браком 
такого правочину позика вва-
жалася безпроцентною [10, 
с. 361, 362, 364].

Законодавством європей-
ських країн також урегульовано 
позикові відносини. Так, Цивіль-
ний кодекс Франції [3, с. 558] 
передбачає як оплатність, так 
і безоплатність такого догово-
ру. Проценти можуть бути як 
законні, так і  договірні (ст. 
1907). Цивільним уложенням 
Німеччини [4, с. 117, 175] окре-
мо регламентується грошова 
позика й позика речей, уста-
новлюється їх оплатність і кон-
сенсуальність. За цим догово-
ром позикодавець зобов’я-
зується надати в розпоряджен-
ня позичальника грошову суму 
в погодженому розмірі. Остан-
ній зобов’язується сплатити 
проценти й у зазначений у до-
говорі строк повернути її (§488). 
За договором позики майна по-
зикодавець повинен передати 
позичальникові погоджену за-
мінну річ, а той зобов’язаний 
внести плату за позику й по за-
кінченні строку повернути речі 
того ж сорту, якості й кількості 
(§ 607).

До прийняття Цивільного 
кодексу УРСР 1963р. (далі – ЦК 

УРСР) допускалось укладення 
договору позики як з виплатою 
процентів, так і без неї. Кредит-
на реформа, проведена в 1930 
– 1931 рр., значно звузила сфе-
ру застосування такого право-
чину. Заборонивши соціаліс-
тичним організаціям (юридич-
ним особам) вступати в пози-
кові відносини між собою, до-
говір позики більше не впоряд-
ковував надання комерційного 
кредиту одними юридичними 
особами іншим. Ці відносини 
почали розвиватись на базі 
банківського кредитування. За 
результатами кредитної ре-
форми договір позики поширю-
вався (за деякими винятками) 
лише на позикові відносини між 
громадянами [1, с. 69-71]. У ЦК 
УРСР було імперативно закріп-
лено безоплатний характер та-
кого договору (ст. 374). Додат-
ково встановлювалася заборо-
на нарахування процентів за 
г р о ш о в и м и  т а  і н ш и м и 
зобов’язаннями, крім винятком 
операцій кредитних установ, 
зобов’язань по зовнішній тор-
гівлі та в інших випадках, за-
значених у законі (ст. 170).

Із прийняттям Цивільного 
кодексу України [9; 2003. –  
№ 11. – Ст. 461] (далі – ЦК  
України) принципово по-новому 
були врегульовані позикові 
зобов’язання. З урахуванням 
вимог сучасного цивільного 
обороту правову модель дого-
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вору позики як реального пра-
вочину було збережено, проте 
зміст його зазнав істотних 
змін.

Дефініцію договору позики 
містить ст. 1046 ЦК України. 
Відповідно до положень цієї 
статті за цією угодою одна сто-
рона (позикодавець) передає у 
власність другій (позичальни-
кові) грошові кошти або речі, 
визначені родовими ознаками, 
а позичальник зобов’язується 
повернути позикодавцеві таку 
ж суму грошових коштів (суму 
позики) або таку ж кількість ре-
чей того ж роду й такої ж якості. 
Такий правочин вважається ук-
ладеним з моменту передачі 
грошей або зазначених вище 
речей.

За загальним правилом 
договір позики визнається  
оплатним, оскільки позикода-
вець має право на одержання 
від позичальника процентів1 від 
суми позики, якщо інше не 
встановлено в ньому або в за-
коні. Розмір і порядок одержан-
ня процентів установлюються 
договором, а якщо останній 

цього не містить, їх розмір виз-
начається на рівні облікової 
ставки Національного банку  
Ук раїни  (ч .  1  с т.  10 48  ЦК  
України).

Для договору позики вста-
новлені підстави, за наявності 
яких він презюмується безоп-
латним (безпроцентним), а 
саме: (а) якщо його укладено 
між фізичними особами на 
с у м у,  щ о  н е  п е р е в и щ у є 
п’ятдесятикратного розміру не-
оподатковуваного мінімуму до-
ходів громадян, і якщо він не 
пов’язаний зі здійсненням під-
приємницької діяльності хоча б 
однією із сторін; (б) позичаль-
никові передані речі, визначені 
р о д о в и м и  о з н а к а м и  (ч .  2 
ст. 1048 ЦК України).

Згідно із ЦК України до-
сліджуваний нами правочин 
розглядається як родове по-
няття щодо договору кредитно-
го. До відносин за кредитним 
договором за загальним прави-
лом застосовуються положен-
ня про договір позики, якщо 
інше не встановлено нормами 
про кредитний договір і не ви-

1 Відповідно до п.1.10 ст.1 Закону України від 28 грудня 1994 р. (в редакції Закону України 
від 22 травня 1997 р.) «Про оподаткування прибутку підприємств» процентами визнається 
«доход, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді 
плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. До процентів 
включаються: платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у 
кредит; платіж за використання коштів, залучених у депозит; платіж за придбання товарів 
у розстрочку. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості 
або фіксованих сум. Платежі за іншими цивільно-правовими договорами, незалежно 
від того, чи встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках до суми 
договору або до іншої вартісної бази, не є процентами» [9; 1997. – № 23. – Ст. 5].
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пливає з його суті (ч. 2 ст. 1054 
ЦК України). Інакше кажучи, по-
зикові відносини виступають 
однією із форм кредитування й 
водночас виконують функцію 
загальних положень кредитних 
зобов’язань [12, с. 417].

За змістом § 1 гл. 71 ЦК Ук-
раїни суб’єктами розглядувано-
го договору можуть бути юри-
дичні і фізичні особи, наділені 
певним обсягом дієздатності. 
Це повністю стосується цього 
правочину, предметом якого є 
речі, визначені родовими озна-
ками. За договором позики гро-
шей позичальником також 
може бути загальний суб’єкт, а 
їх передача на умовах позики 
вимагає врахування положень 
чинного спеціального законо-
давства, у першу чергу норм 
Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових пос-
луг» від 12 серпня 2001 р. [9; 
2001. – № 32. – Ст. 1457] (далі 
– Закон).

Надання коштів у позику, в 
тому числі й на умовах фінан-
сового кредиту, п. 6 ч. 1 ст. 4 
Закону віднесено до фінансо-
вих послуг. Згідно з п. 5 ч. 1 
ст. 1 Закону фінансовою послу-
гою є операції з фінансовими 
активами, що здійснюються в 
інтересах третіх осіб за влас-
ний рахунок чи за рахунок цих 
осіб, а у випадках, передбаче-
них законодавством, – і за ра-

хунок залучених від інших осіб 
фінансових активів з метою от-
римання прибутку або збере-
ження реальної вартості остан-
ніх.

Частиною 1 ст. 5 Закону 
встановлено вичерпний пере-
лік суб’єктів, які вправі надава-
ти фінансові послуги: До них 
належать: 1) фінансові устано-
ви – юридичні особи, які від-
повідно до закону надають 
одну чи декілька фінансових 
послуг і які внесені до відповід-
ного реєстру в порядку, вста-
новленому законом. До фінан-
сових установ відносять банки, 
кредитні спілки, ломбарди, лі-
зингові компанії, довірчі това-
риства, страхові компанії, уста-
нови накопичувального пенсій-
ного забезпечення, інвестицій-
ні фонди й компанії та інші юри-
дичні особи, виключним видом 
діяльності яких є надання фі-
нансових послуг (п. 1 ч. 1 ст. 1 
Закону); 2) фізичні особи – 
суб’єкти підприємницької діяль-
ності, якщо це прямо передба-
чено законом.

Закон також допускає на-
дання окремих фінансових пос-
луг і нефінансовими установа-
ми – юридичними особами. 
Можливість і порядок їх надан-
ня останніми, які за своїм пра-
вовим статусом не є фінансо-
вими установами, встановлю-
ються законами й виданими в 
межах своєї компетенції нор-
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мативно-правовими актами де-
ржавних органів, що регулюють 
діяльність фінансових установ 
і ринків фінансових послуг.

У даному випадку необхід-
но застосовувати, по-перше, 
норми § 1 гл. 71 ЦК України, 
який є основним актом цивіль-
ного законодавства України. 
Закони України приймаються 
в ідпов ідно до Констит уц і ї  
України й ЦК України і не мо-
жуть регламентувати цивільні 
відносини інакше, ніж останній 
(ч.2 ст.4 ЦК). ЦК України не ста-
вить здійснення операцій з на-
дання позики в залежність від 
реєстрації сторін певного дого-
вору як фінансових установ.

Другим нормативно-право-
вим актом, який дозволяє виз-
начити статус суб’єктів, які на-
дають грошові позики, є спіль-
на постанова Кабінету Міністрів 
України і Нацбанку України від 
28 серпня 2001 р., № 1124 «Про 
Сорок рекомендацій Групи з 
розробки фінансових заходів 
боротьби з відмиванням гро-
шей (FATF)» [9; 2001. – № 35. 
– Ст. 1630]. У додатку до її Ре-
комендації 9 наводиться Пере-
лік видів фінансової діяльності, 
що ведеться організаціями, які 
не є фінансовими установами, 
до якого включено позику. Та-
ким чином, надавати позики 
вправі також і юридичні особи, 
які не є фінансовими устано-
вами.

Центральним органом ви-
конавчої влади зі спеціальним 
статусом, уповноваженим у 
сфері регулювання ринків фі-
нансових послуг у межах, виз-
начених законодавством, на 
який покладено забезпечення 
прийняття актів, необхідних 
для реалізації Закону, створе-
ним відповідно до Указу Прези-
дента України від 11 грудня 
2002 р., № 1153/2002 є Держав-
на комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України [9; 
2003. – № 15. – Ст. 650] (далі 
– Держфінпослуг). Розпоряд-
женням останньої від 31 берез-
ня 2006 р. № 5555 «Про мож-
ливість надання юридичними 
особами – суб’єктами господа-
рювання, які за своїм правовим 
статусом не є фінансовими ус-
тановами, фінансових послуг з 
надання коштів у позику та на-
дання поручительств» [9; 2006. 
– № 17. – Ст. 1284] встановле-
но,  що юри дичн і  ос оби – 
суб’єкти господарювання, які за 
своїм правовим статусом не є 
фінансовими установами, на-
дають фінансові послуги з на-
дання коштів у позику (крім на 
умовах фінансового кредиту) й 
поручительств згідно з вимога-
ми цивільного законодавства і 
з урахуванням вимог законо-
давства України щодо запобі-
гання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом. У да-
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ному випадку йдеться саме про 
норми § 1 гл. 71 ЦК України 
(статті 1046-1053), якими без-
посередньо врегульовуються 
відносини з надання коштів у 
позику. 

За ст. 1 Закону кошти, які 
надаються в позику юридичній 
або фізичній особі на визначе-
ний строк і під проценти є фі-
нансовим кредитом, тобто про-
центна позика кваліфікується 
відповідно до положень Закону 
як фінансовий кредит. Згідно зі 
ст.1054 ЦК України кредитодав-
цем за кредитним договором є 
банк або інша фінансова уста-
нова.

На думку Держфінпослуг, 
викладеній у листі № 644/11-3 
від 26 липня 2006 р. [2; 2006. 
– № 38], у межах чинного зако-
нодавства надавати кошти в 
позику на умовах фінансового 
кредиту на визначений строк і 
під процент вправі лише банки 
або інші фінансові установи. 
Така позиція Держфінпослуг 
викликає суттєві зауваження, 
що ґрунтуються на відміннос-
тях між процентною позикою і 
кредитом. Розглянемо ці від-
мінності.

Надавати фінансові креди-
ти за рахунок залучених від ін-
ших осіб грошових коштів має 
право на підставі відповідної 
ліцензії лише кредитна устано-
ва (ч.3 ст.5 Закону). Такими 
коштами, за Ліцензійними умо-

вами провадження діяльності 
з надання фінансових кредитів 
за рахунок залучених коштів 
кредитними установами [9; 
2005. – № 49. – Ст. 3101], за-
твердженими розпорядженням 
Держфінпослуг № 4802 від 18 
жовтня 2005 р., є (а) кошти, пря-
мо або опосередковано отри-
мані на зворотній основі від фі-
зичних та/або юридичних осіб, 
або (б) отримані залишки фі-
нансових активів, що виникли 
в результаті здійснення звичай-
ної господарської діяльності в 
інтересах цих осіб. До залуче-
них коштів не належать ті, що 
одержані: (а) як внески до капі-
талу кредитної установи, в 
тому числі субординований ка-
пітал, (б) від кредитних установ 
за кредитними договорами, а 
також (в) з місцевих та держав-
них бюджетів фінансовими ус-
тановами – юридичними особа-
ми публічного права. Отже, 
якщо грошові кошти, які є пред-
метом договору позики, залу-
чені не на зворотних засадах 
кредитором, останній вправі 
нараховувати проценти на суму 
позики, навіть не маючи стату-
су фінансової установи.

Для відмежування догово-
ру позики від кредитного дого-
вору (крім того, що вони врегу-
льовані відповідно в §§ 1 і 2 гл. 
71 ЦК України), і з урахуванням 
позиції Державного комітету з 
питань регуляторної політики 
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та підприємництва (далі – Де-
ржкомпідприємництва), наве-
деної в листі від 17 листопада 
2006 р., № 8287 [8; 2006. – 
№ 47], доцільно виходити з на-
ступного. 

Договір позики і кредитний 
договір розрізняються (а) ко-
лом суб’єктів: позика, як уже 
вказувалось, може надаватися 
будь-якими особами (якщо 
вона надається за рахунок 
власних коштів), а кредит – 
тільки банками та/або іншими 
фінанс овими ус тановами;  
(б) колом об’єктів: позика може 
надаватися як грошима, так і 
речами, що визначені певними 
родовими ознаками, а кредит 
– тільки грошовими коштами; 
(в) умовами надання коштів і 
речей: позика може бути про-
центною або безпроцентною, а 
кредит завжди передбачає на-
рахування процентів; (г) стату-
сом наданих коштів.

Важливою ознакою кре-
дитної операції є те, що вона 
надається за рахунок залуче-
них грошових коштів. Розгляне-
мо цю тезу детальніше. 

По-перше, це випливає, з 
Господарського кодексу Украї-
ни [9; 2003. – № 11. – Ст. 462], 
норми якого мають здебільшо-
го спеціальний характер порів-
няно з нормами ЦК України, де 
щодо кредитів такої фінансової 
установи, як банк, у ч. 1 ст. 345 
зазначено: «Кредитні операції 

полягають у розміщенні банка-
ми від свого імені, на власних 
умовах та на власний ризик за-
лучених коштів юридичних осіб 
(позичальників) та громадян». 
Те ж стосується й Закону Украї-
ни «Про банки і банківську 
діяльність» від 7 грудня 2000р. 
[9; 2001. – № 1. – Ст. 1]. Так, 
банком відповідно ст.2 вказа-
ного Закону є юридична особа, 
яка має виключне право на під-
ставі ліцензії Нацбанку України 
здійснювати в сукупності такі 
операції, як-от: (а) залучення у 
вклади грошових коштів фізич-
них і юридичних осіб; (б) роз-
міщення цих коштів від свого 
імені, на власних умовах і на 
власний ризик; (в) відкриття й 
ведення банківських рахунків 
фізичних та юридичних осіб. В 
свою чергу розміщення залуче-
них коштів від свого імені, на 
власних умовах і на власний 
ризик належить до кредитних 
операцій банків (п. 3 ч. 2 ст. 47 
і ч. 1 ст. 49 зазначеного За-
кону).

По-друге, відповідно до Лі-
цензійних умов здійснення 
діяльності з надання фінансо-
вих кредитів за рахунок залу-
чених коштів кредитними уста-
новами ліцензіат визначається 
як кредитна установа, що одер-
жала ліцензію на здійснення 
діяльності з надання фінансо-
вих кредитів за рахунок залу-
чених коштів.
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Отже, законодавство Ук-
раїни важливою ознакою кре-
диту визнає залучення коштів 
на зворотних засадах від інших 
осіб для їх надання третім осо-
бам. Саме по собі надання по-
зик не створює ніякого збитку 
або ризику для суспільства. 
Воно є небезпечним, тільки 
якщо надані кошти не належать 
позикодавцеві, а залучені від 
інших осіб. Іншими словами 
контроль над кредитними опе-
раціями взагалі й установлення 
обмежень, ліцензування опера-
цій є виправданими лише з пог-
ляду захисту інтересів осіб, у 
яких позикодавцем залучені 
кошти.

ЦК України в §1 гл.71 ви-
значає можливість надання 
процентних позик за рахунок 
власних коштів без обмеження 
кола осіб-позикодавців (статті 
1046 і 1048).

З урахуванням наведено-
го, можемо констатувати, що 
чинне законодавство дозволяє 
юридичним особам, які не є фі-
нансовими установами, нада-
вати процентні грошові позики 
за рахунок власних коштів. 
Така операція не буде вважа-
тися кредитом. Щож стосується 
наявності ліцензії, то згідно з 
ч. 3 ст. 5 Закону надавати фі-
нансові кредити за рахунок за-
лучених грошових коштів має 
право тільки кредитна устано-
ва на підставі виданої ліцензії. 

Отже, якщо надання процент-
ної грошової позики за власний 
рахунок не супроводжується 
прямим або опосередкованим 
залученням коштів або інших 
фінансових активів від інших 
осіб, то, як підкреслює Де-
ржпідприємництво, така опера-
ція не вимагає одержання лі-
цензії. З такою позицією, вва-
жаємо, слід погодитись як з 
найбільш виваженою.

Досить поширеним на прак-
тиці є надання однією юридич-
ною особою іншій поворотної 
фінансової допомоги, яка за 
своєю цивільно-правовою при-
родою є безпроцентною пози-
кою. Як зазначено вище, юри-
дичні особи, не маючи статусу 
фінансових установ, за рахунок 
власних активів вправі надава-
ти як безоплатні (наприклад, у 
формі поворотної фінансової 
допомоги), так і процентні стро-
кові грошові позики.

З огляду на положення §1 
гл.71 ЦК України фізичні особи, 
також вправі надавати позики 
як з нарахуванням процентів, 
так і без них. Держфінпослуг 
теж фактично визнає мож-
ливість надання позик фізични-
ми особами. Так, у його листі 
в і д  14  б е р е з н я  2 0 0 8  р . , 
№ 2944/11-11 [8; 2008. – № 22] 
зазначається: якщо послуга з 
надання коштів у позику є сис-
тематичною, фізичній особі 
потр ібно зареєструватися 
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суб’єк том підприємницької 
діяльності, з уточненням, що 
право надавати фізичним осо-
бам – суб’єктам підприємниць-
кої діяльності фінансові послу-
ги з надання коштів у позику 
законом прямо не передба-
чено.

Питання, пов’язанні з на-
данням процентних грошових 
позик неодноразово були пред-
метом судового розгляду. Од-
нак Феміда не може похвали-
тись уніфікованим підходом до 
вирішення спорів даної кате-
горії. В одних випадках судова 
практика виходила із заборони 
надання фізичними особами 
позик з нарахуванням процен-
тів, базуючись на положеннях 
Закону, в інших – виходила з 
пріоритету норм ЦК України 
над нормами Закону.

Звернімося до прикладу з 
практики. Колегія суддів Судо-
вої палати в цивільних справах 
Верховного Суду України, роз-
глядаючи справу за позовом 
однієї фізичної особи до іншої 
про стягнення боргу й процен-
тів за договором позики за ка-
саційною скаргою на рішення 
Слов’янського міськрайонного 
суду й ухвалу апеляційного 
суду Донецької області, засто-
сувала положення Закону, від-
повідно до яких (а) надання 
коштів у позику (в тому числі й 
на умовах фінансового креди-
ту) є фінансовою послугою (п.6. 

ч.1. ст.4); (б) ця послуга на-
дається з метою отримання 
прибутку, різновидом якого є 
проценти (п.5. ч.1. ст.1); (в) фі-
нансові послуги надаються фі-
нансовими установами, а також 
(якщо це прямо передбачено 
законом), фізичними особами 
– суб’єктами підприємницької 
діяльності (ч.1 ст.5). Дійшовши 
висновку, що в інших випадках 
надання грошових коштів на 
умовах позики зі сплатою про-
центів не допускається, колегія 
прийняла 17 грудня 2008 р. рі-
шення, відмовила в задоволен-
ні позову про стягнення про-
центів від суми позики [6].

Інший випадок. Судова па-
лата в господарських справах 
Верховного Суду України, роз-
глянувши касаційну скаргу 
приватного підприємця на пос-
танову Вищого господарського 
суду України за позовом цього 
підприємця до іншого приват-
ного підприємця про стягнення 
суми боргу за укладеним дого-
вором позики – 3% в місяць за 
користування позикою і втрат 
від інфляції – в постанові від  
14 жовтня 2008р. [5] зазначи-
ла: Вищий господарський суд 
України, скасовуючи рішення 
суду першої інстанції й поста-
нову суду апеляційної інстанції 
в частині стягнення 3% за ко-
ристування позикою і втрат від 
інфляції, виходив з того, що 
умова договору про платність 
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позики є нікчемною (ч. 2 ст. 215 
ЦК України), оскільки Законом 
України «Про фінансові послу-
ги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» не 
передбачено можливості на-
дання фінансових послуг фі-
зичними особами – суб’єктами 
підприємницької діяльності. 
Проте з таким висновком суду 
погодитись не можна. Указа-
ний Закон є спеціальним, бо 
регламентує відносини, що ви-
никають між учасниками ринків 
фінансових послуг при надан-
ні фінансових послуг фінансо-
вими установами. Правовідно-
сини, що виникли між сторона-
ми по цій справі, регулюються 
ЦК  Ук раїни.  З г і дн о  з  ч .  1 
ст. 1048 ЦК України позикода-
вець має право на одержання 
від позичальника процентів від 
суми позики, якщо інше не 
встановлено договором пози-

ки або законом. Розмір і поря-
док одержання процентів уста-
новлюються цим договором. 
Якщо немає іншої домовленос-
ті сторін, їх виплачують щомі-
сяця до дня повернення пози-
ки. Ось чому висновок суду 
першої інстанції про стягнення 
3% в місяць за користування 
позикою, з яким погодився й 
апеляційний суд, є обґрунто-
ваним.

Підсумовуючи наведене, 
можна з достовірністю стверд-
жувати, що проблема надання 
позик (і в першу чергу процент-
них) з урахуванням положень як 
ЦК, так і Закону України «Про 
фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових 
послуг» потребує додаткового 
врегулювання на законодавчо-
му рівні, що унеможливить су-
перечки щодо правової природи 
договору процентної позики.
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Проблеми цивільного й трудового права
ПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЕМ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Янишен В.П.

Проанализирована правовая природа и выделены характерные черты до-
говора процентного займа. Осуществлено разграничение между договорами 
займа и кредитным договором. Рассмотрена судебная практика по данному 
вопросу.
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A PERCENTAGE LOAN IS IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SERVICES
Yanishen V.P

Law nature is analysed and the personal lines of agreement of percent loan are 
selected. Differentiating between the agreements of loan and the credit agreement is 
carried out. Judicial practice is considered on this issue.
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УДК 341.9  А.А. Степанюк, канд. юрид. наук 
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО  
ПРИВАТНОГО ПРАВА

Дослідження загальних за-
сад міжнародного приватного 
права неможливе без з’ясування 
його генези, еволюційного шля-
ху, історичного розвитку. Без 
детального аналізу навряд чи 
можна визначити його сутність, 
глибинну есентивність засад-
ничих категорій, предметну 
специфік у,  методолог ічне 
підґрунтя й принципову напов-
неність. Історичний аспект між-
народного приватного права 

був у полі зору деяких науков-
ців. Серед тих, хто займався 
фундаментальними досліджен-
нями цієї сфери права слід на-
звати таких дослідників, як  
М.І. Брун, В.О. Канашевський, 
В.І. Кисіль, Л.А. Лунц, О.О. Ме-
режко, А.А. Рубанов та ін. Вод-
ночас багато питань залишили-
ся осторонь або видаються 
спірними чи невизначеними, що 
й зумовлює подальші теоретич-
ні осмислення розвитку цієї га-
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лузі права. Мета даної статті – 
спроба систематичного аналізу 
різних етапів розвитку міжна-
родного приватного права.

Більшість представників 
міжнародного приватного пра-
ва не пов’язує його виникнення 
з періодом античності, а дату-
ють його зародження періодом 
середньовіччя. Деякі ж науков-
ці вивчення історії міжнародно-
го приватного права розпочи-
нають із часів Стародавньої 
Греції й Риму, адже на той пе-
ріод були вже відомі латинські 
формули прив’язок (de conflictu 
legum – про колізію законів; lex 
fori – закон суду; lex loci celebra-
tionis – закон місця укладання 
угоди; lex loci comissi – закон 
місця вчинення дії та ін.), якими 
й досі оперує міжнародне при-
ватне право. 

Поштовхом до розвитку 
цієї сфери права вважають кі-
нець Римської імперії, коли 
вона розпалася на декілька 
міських співтовариств, кожне з 
яких мало свої маг істрати, 
власну юрисдикцію й певною 
мірою власну систему міжна-
родного приватного права. Ко-
жен житель був пов’язаний до-
міцілієм або громадянством з 
Римом, з однією або декілько-
ма провінціями, причому так, 
що одна людина могла бути 
громадянином декількох місь-
ких співтовариств одночасно, 
а значить, підпадати під декіль-

ка юрисдикцій, в результаті 
чого поставало питання про за-
стосовуване право. Правові 
колізії тут виникали також че-
рез протистояння персональ-
ного й територіального начал, 
що одночасно претендували на 
панування. 

У VI – ХІ століттях з прихо-
дом варварів на територію 
Римської імперії набрала обер-
тів система персонального за-
кону. На той період це означа-
ло, що кожен, так би мовити, 
носив із собою «свої» закони, а 
для вирішення суперечок суд-
дя повинен був з’ясувати, хто 
за якими законами живе або 
бажає жити, ставлячи для цьо-
го кожній зі сторін процесу за-
питання: «Qua lege vivis»? («За 
яким законом живеш»), «Quale 
habeant legem ex natione»? 
(«Який закон громадянства 
сторін»?). У подібних випадках 
маємо перший відступ від пер-
сонального статуту на користь 
вибору закону [2, c. 36]. Як ви-
рішувалися виникаючі колізії за 
такої диверсифікації, сьогодні 
встановити досить важко, крім 
посилання правил про те, що 
(а) здатність на укладення кон-
тракту пов’язувалася з особис-
тим законом сторони, (б) спад-
кування регулювалося за зако-
ном померлого, (в) майнова 
трансакція вирішувалася за за-
конами ї ї  м ісця вчинення,  
(г) при деліктах застосовувався 
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закон того, хто спричинив шко-
ду, (д) шлюбні відносини регу-
лювалися за законом чоловіка 
[8, c. 17]. Наведене можемо 
вважати прикладами еволюції 
колізійної частини міжнародно-
го приватного права.

Умови для повноцінного іс-
нування міжнародного приват-
ного права склалися в Європі 
наприкінці епохи Середньовіч-
чя. Адже лише з розвитком про-
мисловості, торгівлі, появою 
торговельних шляхів, міст-яр-
марків, з інтенсифікацією про-
цесів міграції, з посиленням 
мореплавства тощо з’явилась 
потреба в регламентації колізій 
різномісцевих законів. На пів-
дні Альп мало місце зростання 
італійських міст (Верони, Генуї, 
Флоренції, Болоньї, Мілану, 
Пізи, Падуї), які вибороли не-
залежність і мали свої статути 
(від statuta – правові кодифіка-
ції місцевих звичаїв, розпоряд-
ження місцевої влади). Поряд 
з ними розвивалося й римське 
право – загальне для всіх міст 
італійського Середземномор’я. 
Будучи визнаним як світове, 
римське право фактично мало 
силу для всіх країн Західної Єв-
ропи, однак паралельно з ним 
існувало право окремих місь-
ких громад. Вступаючи в про-
тиріччя між собою, а також з 
римським правом, означені 
правові системи породжували 
реальні правові колізії. Перед 

тогочасними юристами поста-
ла нагальна необхідність при-
стосовувати тексти Corpus Juris 
Civilis до вимог часу й до пот-
реб міжміського спілкування. 
Розмаїття муніципальних за-
конів, поширення торгівлі між 
містами вимагали певної пова-
ги до чужоземних законів, що 
спричинило поштовх для по-
дальшого розвитку міжнарод-
ного приватного права [9,  
c. 17, 18]. 

Господарські відносини но-
вого зразка, що виходили за 
межі окремих феодальних де-
ржав, спричинили появу до-
ктрини міжнародного приват-
ного права на підставі вивчен-
ня в італійських університетах 
т е к с т і в  д а в н ь о р и м с ь к и х 
юристів. Складність аналізу оз-
начених текстів вимагала пояс-
нень, тлумачень, які розміща-
лися між рядками текстів і не-
рідко заходили на поля рукопи-
су. Від таких трактувань і пішло 
слово «glossa», тобто коментар 
на полях до текстів стародавніх 
рукописів. Осіб, які цим займа-
лись почали йменувати «глоса-
торами». Для перших кроків 
представників доктрини міжна-
родного приватного права – 
глосаторів – було характерним 
намагання будь-що пристосу-
вати тексти римського права до 
вирішення колізійних проблем 
сучасності. 

Питання зіткнення різно-
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місцевих кутюмів (від франц. 
сoutume – правовий звичай) 
стали предметом політичних 
договорів окремих міст. Так, Ге-
нуя й Павія в 1140 р., Парма і 
Кремона в 1183 р. гарантують, 
що їх підданих будуть судити 
за місцевими звичаями або 
статутами, тобто починає фор-
мулюватися конфліктна норма 
lex fori [1, c. 5]. Для міжнарод-
ного приватного права цієї 
доби притаманні допуск і рене-
санс римського права, його 
пристосування до існуючих ре-
алій, прихильність до наукових 
розробок, широка підтримка 
діяльності університетів і вче-
них-юристів, яка намагалася 
окреслити шляхи розв’язання 
колізій різномісцевих кутюмів. 

Першим, хто порушив цю 
важливу проблему міжнарод-
ного приватного права, був Ма-
гістр Алдрік (Magister Aldricus). 
Наприкінці ХІІ ст. його заціка-
вило таке питання: якщо однин 
суд розглядає спір людей різ-
них провінцій, які мають різні 
звичаї, то звичаєм якої з них 
повинен він керуватись? Від-
повідь: суддя має застосовува-
ти право, яке він визнає кра-
щим і кориснішим [2, c. 37]. Ін-
шими словами, за цією форму-
лою можна вбачати проголо-
шення вільного розсуду, само-
стійного підходу й незв’язаності 
юрисдикційних органів у питан-
ні щодо вибору компетентного 

правопорядку.
«Глоса Аккурсія» (1228 р.) 

– перша вказівка на вирішення 
колізійної проблеми. Названа 
вона так від імені глосатора 
Франциска Аккурсія. У ній ста-
вилося питання про можливість 
застосування статутів Модени 
до громадянина Болоньї. Від-
повіддю була неможливість та-
кого використання через те, що 
ці статути є обов’язковими тіль-
ки для громадян Модени з 
обґрунтуванням цього поло-
ження на підставі Конституції 
(380 р.) імператорів Граціана, 
Валентиніана й Феодосія «Про 
затвердження віри у святу Трій-
цю». Вона проголошувала: «Ми 
бажаємо, щоб усі народи, які 
управляються владою нашої 
милості, були в тій вірі, яку бо-
жественний апостол Петро пе-
редав римлянам». Як пояснює 
глосатор, на думку імператорів, 
закон є обов’язковим для тих 
народів, якими вони правлять, 
а значить, для тих, хто їм не 
п і д в л а д н и й ,  з а к о н  н е  є 
обов’язковим. А тому болонсь-
кий громадянин не може бути 
підлеглим дії моденського ста-
туту. Очевидним досягненням 
для міжнародного приватного 
права від цієї глоси є положен-
ня про те, що одна правова сис-
тема не може бути універсаль-
ною для вирішення всіх право-
вих колізій приватноміжнарод-
ного характеру. 
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Творчість глосаторів від-
дзеркалювала потреби зовніш-
нього господарського обороту, 
товарно-грошових відносин, 
розвитку економічних зв’язків 
середньовічних міст, хоча кон-
флікти тут вирішувались емпі-
рично, без будь-якої методоло-
гічної бази. Еволюція права в 
цей період не залежала від 
указівок суверенних настанов, 
а тому міжнародне приватне 
право було результатом право-
вої доктрини. Суб’єктами фор-
мування цього права стали 
італійські і французькі юристи, 
університетські науковці (Ж. де 
Ревіньї, п. Бельперш, ч. да Піс-
тойа, А. да Рошате та ін.), і 
саме їм належить першість у 
становленні й розвитку міжна-
родного приватного права доби 
Середньовіччя. 

Школу глосаторів змінила 
школа постглосаторів (або ко-
ментаторів), які не обмежува-
лися простим викладенням 
глосс – коротких поміток до тек-
стів римського права, а нама-
гались писати до них комен-
тарі, пристосовуючи норми 
римського права до відносин 
Середньовіччя. Розроблення 
колізійних норм здійснювалось 
на новому рівні через намаган-
ня теоретично розробити ок-
ремі положення міжнародного 
приватного права.

Родоначальником цієї га-
лузі права називають Бартола 

(Bartolus de Saxoferrato) (1314 
– 1357 рр.) – професора в Пізі 
й Перуджі, який у своїй дисер-
тації означив 9 сфер міжнарод-
ного приватного права; ось де-
які з них: контракти, делікти, 
спадкування з обґрунтуванням 
для них колізійних прив’язок lex 
loci contractus, lex loci solutionis, 
lex fori. Значення його доробку 
передовсім у тому, що на низку 
казусів конфліктної практики 
він надав рішення, багато з 
яких і досі використовуються в 
сучасному законодавстві, прак-
тиці й науці, а його поділ ста-
тутів на реальні, персональні і 
змішані став визначальним для 
еволюції міжнародного приват-
ного права на подальші 5 віків 
[2, c. 39, 40]. Подібне розмежу-
вання статутів мало більше 
технічний, аніж юридичний ха-
рактер, а тому його не можна 
вважати підгрунтям для міжна-
родного приватного права. Але 
цей вчений уперше вирішив 
поділити відносини на елемен-
ти й для кожного з них намагав-
ся відшукати територіальну 
прив’язку. 

На підставі вчень Бартола 
його учень Бальд (Baldus de 
Ubaldis) (1327 – 1400 рр.) почи-
нає з того, що поділяє статути 
на ті, що стосується осіб, речей 
чи дій, потім класифікує їх на 
дозвільні й заборонювальні, 
обмежувальні, пільгові. Учений 
намагається з’ясувати підстави 
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компетенції законів не тільки в 
діалектичних міркуваннях, а у 
суспільних відносинах своєї 
епохи, у природі сімейних від-
носин, у природно-правових 
уявленнях, що можна вважати 
спробами пояснити використан-
ня тих чи інших формул для 
прив’язки суспільних відносин 
з міжнародними характеристи-
к а м и  д о  п е в н о ї  с и с т е м и  
права. 

І хоча середньовічні юрис-
ти не спиралися на достатні те-
оретичні напрацювання при ви-
робленні вказаних принципів, 
вони на підставі емпіричного 
до с в і д у  з м о гли  вир о би т и 
колізійні прив’язки, які й на сьо-
годнішній день є дійовими ме-
ханізмами в пошуках необхід-
ного права, що діють у сучас-
ному законодавстві й викорис-
товуються нинішньою практи-
кою.

Подальше розв’язання ви-
никаючих конфліктів пов’язують 
з іменем Ш. Дюмулена (Сharles 
Dumoulin, Carolus Molinaeus, du 
Moulin (1500 – 1566 рр.) – видат-
ним юристом, представником 
торговельного стану, родона-
чальником так званої автономії 
волі, коментатором кутюмів, 
першим, хто запропонував ви-
рішувати їх конфлікти на під-
ставі явної чи гіпотетичної волі 
сторін суспільних відносин. 

Феодальна роздробленість 
європейських країн і  стро-

катість місцевих кутюмів впли-
нули на необхідність пошуків 
інших підходів до розв’язання 
колізій приватноміжнародного 
характеру. Тому на зміну глоса-
торам і постглосаторам при-
йшли статутарії (від лат. statuta 
– закон, збірник законів, ко-
дифіковані звичаї, урядові роз-
порядження). Родоначальни-
ком цього напрямку вважають 
ученого-правника, феодала з 
Бретані, завзятого прибічника 
її звичаїв і локальної автономії 
Б. Д’аржентре (Argentraeus, 
d’Argentre) (1519-1590 рр.). Його 
роботу «Коментарі до кутюмів 
Бретані» в історії розглядува-
ної  царини юриспруденц і ї 
пов’язують прояв феодальної 
реакції на міжнародне приват-
не право, а також точки зору, 
згідно з якою (а) всі кутюми те-
риторіальні, (б) закон місцезна-
ходження речі визначає права 
на неї, (в) закон місцезнаход-
ження особи визначає право- й 
дієздатність особи. Із часів ста-
тутної теорії більшість законо-
давців і теоретиків одностайні 
в тому, що права на рухоме 
майно й особисті права осіб ре-
г улюються законами домі -
цилію.

Незважаючи на свій ме-
ханістичний (автоматичний) ха-
рактер, статутна теорія, як пер-
ша методологічна основа вирі-
шення колізій приватноміжна-
родного характеру, знайшла 
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своїх прихильників серед чис-
ленних правників у багатьох 
країнах.  Так,  Ш. Дюмулен, 
Фелікс, Ж. Буйе, Н. Рокко,  
Ф.К. Савіньї та інші, проголошу-
вали (правда, з певними поп-
равками й обмеженнями) до-
цільність поділу статутів.

Наступний етап розвитку 
міжнародного приватного пра-
ва пов’язується з голландською 
правовою школою XVII ст., де 
т е р и т о р і а л ь н а  к о н ц е п ц і я  
Б. Д’Аржентре доповнилась іде-
ями суверенітету, сприяла ви-
никненню теорії comitas genti-
um, або comity. Ця теорія пояс-
нювала, що застосування іно-
земного права не є обов’язковим 
і допускається, коли це не за-
шкоджує суверенітету провінції 
і лише через міжнародну ввіч-
ливість (люб’язність, добру 
волю, гостинність, благоволін-
ня, милість тощо). Родоначаль-
ником ідеї comitas вважають 
Поля Войе (Paul Voet). 

У 1756 – 1811 рр. з’явились 
перші кодифіковані законодав-
чі акти міжнародного приватно-
го права, які базувалися в ос-
новному на cтатутній теорії, 
наприклад, Баварський кодекс 
(Codex Maximilianeus Bavaricus 
Civilis) (1756 р.), Пруське уло-
ження (Allgemeine Landrecht) 
(1794 р.), Французький цивіль-
ний кодекс (Code civil) (1804 р.), 
Австрійський цивільний кодекс 
(Allgemeines Burgerliches Ge-

setzbuch) (1811 р.) та ін.
З ім’ям Ф.К. Савіньї, видат-

ного німецького вченого, який 
у 1849 р. видав 8-й том «System 
des Romishen Recht» («Системи 
сучасного римського права»), 
пов’язують появу так званого 
класичного міжнародного при-
ватного права. Учення цього 
науковця базувалося на ідеї 
міжнародно-правового спілку-
вання, правової спільноти, а 
тому він пропонував для кож-
ного конфлікту в міжнародному 
приватному праві використову-
вати прив’язку до Sitz des Re-
chtsverhaltnisse (осілості, домі-
цилю правовідносин). На його 
думку, це дозволить отримати 
однакове вирішення колізій не-
залежно від місця суду. Водно-
час вирішальною визнавалася 
воля сторін, які можуть підко-
рити свої відносини певному 
правопорядку. Інша заслуга  
Ф.К. Савіньї у тому, що він 
підвів теоретичну наукову базу 
для аргументації політики на-
ціонального об’єднання, ос-
кільки державне подрібнення 
заважало розвитку торговель-
но-промислового обороту. Він 
же обгрунтував і пріоритет 
прив’язки lex domicilii, адже міг-
рація населення й породжена 
нею строкатість національного 
складу заважала стабільності 
торговельного обороту. 

Е п о х а  н а ц і о н а л ь н о г о 
об’єднання Італії, а також ба-
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жання закріпити панування за 
тими, хто емігрував у інші краї-
ни стали поживним підґрунтям 
для появи романської течії (або 
національної концепції) міжна-
родного приватного права. Її 
родонача льник ,  Паск уа ль 
Станіслао Манчіні (Mancini) 
(1817-1888 рр.) у роботі «Della 
nazionalita come fundamento del 
diritto delle genti» 1851 р. («Про 
громадянство (національність) 
як основу міжнародного пра-
ва»), підкреслював основопо-
ложний характер національно-
го закону, тобто закону грома-
дянства, тобто держави, до якої 
особа належить за своїм гро-
мадянством. Учений вважав, 
що національний закон пови-
нен слідувати за кожною осо-
бою, тому пріоритет завжди 
має надаватися національному 
законодавству. Згідно із цією 
теорією національність – ос-
новний колізійний принцип між-
народного приватного права. З 
його пргляду, складовими еле-
ментами громадянства є ланд-
шафт країни, її клімат, релігія, 
життєві звичаї, мова, расова 
належність народу, його істо-
ричні традиції, що все вкупі 
створює духовну єдність через 
з а г а л ь н е  у с в і д о м л е н н я 
(сoscierza) громадянства. Осо-
бисті права окремого індивіда, 
вважав науковець, також виз-
начаються тільки його грома-
дянством [2, c. 53]. Концепцію 

національності сприйняли в 
Італії, Франції, Бельгії та в де-
яких інших країнах Західної Єв-
ропи. Ідеї П.С. Манчіні знайшли 
втілення в Італійському Цивіль-
ному кодексі (1865 р.), Німець-
кому Цивільному уложенні 
(1896 р.), Японському Цивіль-
ному кодексі (1898 р.), Гаазьких 
конвенціях з міжнародного при-
ватного права (1900-1905 рр.), 
Бразильському Цивільному ко-
дексі (1916 р.) [5, c. 134-135].

Бажання Англії та США під-
порядкувати іноземців власно-
му праву характеризує розви-
ток міжнародного приватного 
права в ХІХ – ХХ століттях. У 
цю добу виникла так звана до-
ктрина придбаних прав (vested 
rights, droits acquis, erworbene 
Rechte). Суть цієї теорії досить 
проста: суб’єктивні права й 
обов’язки, набуті фізичними та 
юридичними особами під дією 
іноземної системи права, збері-
гають своє значення і знахо-
дять свій захист в інших право-
вих системах і не можуть бути 
визнані незаконними чи неісну-
ючими. Представники цієї до-
ктрини (Д. Сторі (1779 – 1845 
рр.), А. Дайсі (1835 – 1922 рр.) 
вважали, що судам належить 
застосовувати власне, а не іно-
земне право. Паралельно мо-
жуть визнаватись і виконувати-
ся права, які виникли на під-
ставі іноземного закону. Прого-
лошувався пріоритет тери-
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торіального начала, визначен-
ня дієздатності на підставі до-
міцилію, надання чинності іно-
земному праву тільки завдяки 
міжнародній ввічливості, за-
твердження недоторканності 
прав, що виникли під дією іно-
земних законів [3, c. 52]. Пану-
вання територіального начала 
пояснюється домінуванням Ан-
глії у світовій торгівлі до кінця 
ХІХ ст., а також США з початку 
їх визнання на американському 
континенті як держави. Ці де-
ржави поставили за мету виз-
начати за своїм правом угоди 
з іноземцями, поширити місце-
ве право на чисельних імміг-
рантів із-за кордону [5, c. 144].

У міжнародному приватно-
му праві певний розвиток мала 
так звана універсалістська кон-
цепція,  представники якої  
(Т. Ассерер, А. Вейс, Л. Бар,  
Е. Цительман, Е. Франкенш-
тайн, Ф. Лоран, А. Дайсі та ін.) 
намагалася вивести єдині 
колізійні правила й універсаль-
ну систему колізійного права з 
довільно вибраних аксіом пер-
сонального й територіального 
начал та вищих принципів пра-
ва цивілізованих народів, які 
були б обов’язковими для всіх 
держав. Указана доктрина не 
витримала перевірки практи-
кою й зазнала критики з боку 
партикуляристської теорії пра-
ва (Ф. Кан, Е. Бартен, Д. Анци-
лотті, К. Цвайгерт, Дж. Чешир, 

А. Бустаманте та ін.) [4, c. 65]. 
В англо-американському 

праві розвиток отримала до-
ктрина прагматизму, або пози-
тивізму, представники якої за-
перечували існування вихідних 
засад для побудови колізійних 
норм, визнаючи необхідність 
утворення міжнародного при-
ватного права на емпіричній 
основі. Це дало поштовх появі 
у США різноманітних доктрин 
міжнародного приватного пра-
ва, приміром, теорії: придбаних 
прав (О.  Холмс,  Д ж.  Біль,  
А. Дайсі),  місцевого права  
(У. Кук), теорії урядового інте-
ресу (Б. Каррі), належного пра-
ва в належному суді (А. Ерен-
цвейг), про кращу норму права 
(А. Лефлар), нових справжніх 
правил (Л. Крамера) та ін. [7, c. 
61-64]. Відзначимо, що еклек-
тичні погляди американської 
доктрини знаходять відбиття в 
прийнятих Зводах колізійного 
права. 

Інтеграційні процеси в по-
воєнній Європі, необхідність 
налагодження співробітництва 
між капіталістичними й со-
ціалістичними країнами спри-
яли поверненню до класичних 
засад вирішення колізій [3,  
c. 55, 56]. У цей час зросла чи-
сельність біженців і переміще-
них осіб, іноземних працівників, 
розширилися ділові контакти 
підприємців. Були прийняті нові 
конституції, які визначали нові 
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ю р и д и ч н і  ц і н н о с т і  й 
пов’язувалися з оновленням 
законодавчої політики й мо-
ралі. Усе це поставило на по-
рядок денний необхідність 
оновлення міжнародного при-
ватного права, прийняття за-
конів про міжнародне приватне 
право, гармонізацію судової 
практики [7, c.35].

Що стосується вітчизняного 
міжнародного приватного права, 
то історія його розвитку розпо-
чалася лише з ХІХ ст. Серед пер-
ших представників цього на-
прямку аналітичної юриспруден-
ції можна згадати Д.І. Мейера, 
який у роботі «Чтения о русском 
гражданском праве» (1858 – 
1859 р.р.) окрему увагу присвя-
тив дії закону щодо часу, місця і 
осіб. Колізійне право було викла-
дено в «Основания частной меж-
дународной юрис дик ции» 
(1865 р.) М.П. Івановим. Цивіліс-
тичної концепції міжнародного 
приватного права дотримувався 
К. І. Малишев у праці «Курс об-
щего гражданского права Рос-
сии» (1878 р.). Значний внесок у 
розвиток вітчизняного міжнарод-
ного приватного права зробила 
праця Ф.Ф. Мартенса «Совре-
менное международное право 
цивилизованных народов» 
(1896 р.). Початок ХХ ст. ознаме-
нувався появою робіт П.Є. Ка-
занського «Введение в курс меж-
дународного права» (1901 р.), 
«Учебник международного пра-

ва публичного и гражданского» 
(1902 р.). У цей же період вихо-
дять друком «Очерки по систе-
матике международного частно-
го права» 1915 р. О.О. Піленка, 
«Очерк международного частно-
го права» Б.Е. Нольде, ряд робіт 
М.І. Бруна, наприклад, «Очерки 
истории конфликтного права» 
1915 р., «Введение в междуна-
родное частное право» 1915 р., 
«Публичный порядок в междуна-
родном частном праве» 1916 р. 
тощо.

Радянський період розвитку 
характеризувався значними на-
уково-теоретичними досягнення-
ми. Особливо слід відзначити ро-
боти О.М. Макарова «Основные 
начала международного частно-
го права» 1924 р., В.М. Корецько-
го «Проблемы частного между-
народного права в договорах, 
заключенных советскими рес-
публиками с иностранными госу-
дарствами» 1922 р., «Оговорка о 
взаимности в международном 
частном праві» 1925 р., «Между-
народное хозяйственное право» 
1928 р., «Очерки англо-амери-
канской доктрины и практики 
международного частного пра-
ва» 1948 р. та ін. А.Г. Гойхбарга 
«Международное право» 1928 р., 
І.С. Перетерського і С.Б. Крилова 
«Международное частное пра-
во» 1959 р., Л.А. Лунца «Курс 
международного частного пра-
ва» 1959-1966 р.р., Г.К. Матвєєва,  
Ю.Г. Матвєєва «Международное 
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частное право как отрасль совет-
ского права» 1980 р. та ін.

На законодавчому рівні 
норми міжнародного приватно-
го права були фрагментарни-
ми, неповними, недосконали-
ми. У той же час у радянську 
добу УРСР стала членом бага-
тьох урядових і неурядових 
міжнародних організацій (при-
міром, системи ООН). У цей же 
час було укладено значну кіль-
кість міжнародних договорів, 
особливо двосторонніх, що 
стосувалися питань регулю-
вання приватно-міжнародних 
відносин.

Стан міжнародного при-
ватного права після проголо-
шення Україною незалежності 
зумовлювався розбудовою 
ринкових відносин, скасуван-
ням державної монополії на 
зовнішньоекономічну діяль-
ність, виходом національних 
суб’єктів господарювання на 

світовий ринок, диверсифіка-
цією приватних контактів між 
суб’єктами різної національної 
належності. У цей період поба-
чили світ праці таких учених з 
міжнародного приватного пра-
ва, як А.С. Довгерт, В.І. Кисіль, 
В.М. Коссак, О.О. Мережко,  
Г.С. Фединяк та ін.

А новий історичний виток 
міжнародного приватного пра-
ва позначився прийняттям  
23 червня 2005 р. Закону Украї-
ни «Про міжнародне приватне 
право», але його аналіз – за-
вдання майбутніх публікацій 
авторки. 

Як бачимо, міжнародне 
приватне право долало довгий 
еволюційний шлях, на якому 
віддзеркалювалася правова 
політика кожної історичної епо-
хи, що завжди породжувало 
специфіку правового регулю-
вання приватно-міжнародних 
відносин.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА
Степанюк А.А.

Статья посвящена исторической эволюции международного частного права, 
определению наиболее важных периодов и доктрин с кратким анализом eго 
некоторых теоретических положений.
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КОЛІЗІЇ МІЖ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ

Суттєве значення для пра-
вильного застосування норм 
трудового права має вирішення 
будь-яких колізій між норматив-
но-правовими актами законо-
давства про працю. А що сто-
сується колізій між законами 
про працю, то ситуація набуває 
особливої актуальності з огля-
ду на те, що в судовій практиці 
ніколи не опрацьовувалися 
правові позиції щодо вирішен-
ня останніх. 

Метою цієї статті є розроб-
лення пропозицій щодо спо-
собів вирішення такого роду 
колізій. Ці пропозиції мають 
своє підґрунтя в логіці системи 

законодавства про працю, а 
тому можуть безпосередньо 
застосовуватися судами при 
вирішенні відповідних спорів. 
Їх послідовне впровадження в 
практику потребує використан-
ня їх Верховним Судом України 
при підготовці роз’яснень з пи-
тань, що виникають при роз-
гляді судами справ. 

Наукові дослідження цієї 
проблеми до цього часу не 
здійснювались. Лише в одній із 
науково-практичних робіт до-
кладно аналізуються зміст і пи-
тання застосування ст. 4 Кодек-
су законів про працю України 
(далі – КЗпП), яка не допускає 
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прийняття актів законодавства 
про працю, що не відповідають 
цьому Кодексу [4, с. 23, 24]. Під 
колізіями між законами в цій 
статті розуміються колізії між 
правовими нормами (правови-
ми приписами), які вирішуються 
за критерієм нормативно-пра-
вового акта, в якому ці правові 
норми чи правові приписи фор-
мулюються.

Вітчизняна правотворча 
практика вже має значний до-
свід виокремлення певного за-
кону (законодавчого акта) й ус-
тановлення правил про його 
переважне застосування перед 
іншими законами (законодав-
чими актами). На даний час на-
копичено й певний правозасто-
совний досвід, який буде пред-
метом подальшого аналізу. 

Звернімо увагу на те, що 
окремі автори поділяють усі за-
кони як джерела трудового пра-
ва на конституційні і звичайні. 
До конституційних законів від-
несені: (1) Конституція; (2) за-
кони, що вносять зміни й допов-
нення до неї; (3) закони, які пря-
мо передбачені Конституцією 
й конкретизують ї ї зміст [14, 
с. 98; 8, с. 66]. У загальнотео-
ретичному аспекті такий поділ 
законів на види слід визнати 
доволі вдалим. Не виключено, 
що ця ідея заслуговує на її вті-
лення в майбутньому в Консти-
туцію України. Але ж тверджен-
ня про те, що вітчизняна пра-

вова система на даний час знає 
поділ законів на конституційні 
і звичайні, принаймні, є вельми 
дискусійним, бо воно не має 
достатнього підґрунтя в чинно-
му законодавстві України. Учені 
називають конституційними За-
кони України «Про правовий ре-
жим надзвичайного стану» від 
16 березня 2000 р. [1; 2000. – 
№ 23. – Ст. 176], «Про правовий 
режим воєнного стану» від  
6 квітня 2000 р. [1; 2000. – 
№ 28. – Ст. 224] й зазначають, 
що до цієї категорії можуть 
бути віднесені й інші. Але ж і 
названі не можна визнати таки-
ми, які прямо передбачені Кон-
ституцією. Найближчими за 
змістом положеннями Основ-
ного Закону, які можна було б 
інтерпретувати як такі, що пе-
редбачають прийняття цих за-
конів, – це положення ч. 2 ст. 64 
і п. 19 ч. 1 ст. 92. Перше з них 
лише передбачає можливість 
обмеження прав і свобод в умо-
вах воєнного або надзвичайно-
го стану, а про відповідний за-
кон взагалі не згадує; другим 
установлюється, що виключно 
законами визначається право-
вий режим воєнного й надзви-
чайного стану. 

Якщо згадані конституційні 
положення тлумачити як такі, 
що прямо передбачають прий-
няття певних законів, то таким 
є й Закон України «Про грома-
дянство України», оскільки ст. 4 
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Конституції прямо передбачає 
визначення законом підстав 
набуття і припинення грома-
дянства. Конституційними тоді 
слід визнати й закони, що ре-
гулюють відносини, про які 
йдеться в пунктах 1-22 ч. 1 й у 
пунктах 1-8 ч. 2 ст. 92 Консти-
туції. Ідею про можливість при-
йняття в Україні конституційно-
го закону «Про основи еконо-
мічної системи України» вис-
ловлює також В.К. Мамутов [3, 
с. 72].

Головне ж полягає в тому, 
що має бути чітко визначена 
практична або інша мета вио-
кремлення конституційних за-
конів. Якщо в Російській Феде-
рації виокремлюються феде-
ральні конституційні закони, то 
це обумовлено особливостями 
їх прийняття. Правда, правило 
про вищу юридичну силу феде-
ральних конституційних законів 
перед звичайними федераль-
ними законами Конституцією 
РФ не встановлюється, але ж 
воно випливає з особливостей 
прийняття і перших, і других. 
Федеральні конституційні зако-
ни схвалюються трьома чвер-
тями голосів від загальної чи-
сельності членів Ради Федера-
ції й не менше як двома трети-
нами загального числа депу-
татів Державної Думи (ч. 2 
ст. 108 Конституції РФ). Інші ж 
федеральні закони приймають-
ся більшістю голосів загальної 

чисельності депутатів Держав-
ної Думи і схвалюються біль-
шістю голосів членів Ради Фе-
дерації (ст. 105 Конституції РФ). 
За таких умов застосування 
звичайного федерального за-
кону всупереч конституційному 
федеральному означало б 
можливість посягання на пов-
новаження кваліфікованої біль-
шості складу Державної Думи 
й Ради Федерації. 

В Україні, вважаємо, сьо-
годні бракує конституційних чи 
інших законодавчих підстав 
для поділу законів на конститу-
ційні і звичайні. Отже, за кри-
терієм саме такого поділу вирі-
шувати будь-які колізії між за-
конами, в яких формулюються 
норми трудового права, на сьо-
годні неможливо.

У продовження досліджен-
ня законодавчих спроб надан-
ня переваги певним законам 
перед іншими важливо згадати 
ст. 4 Основ законодавства Со-
юзу РСР і союзних республік 
про працю [6]. У ній указува-
лось на те, що законодавство 
Союзу РСР і союзних республік 
про працю складається із цих 
Основ, а також інших актів тру-
дового законодавства СРСР, 
кодексів законів про працю та 
інших актів трудового законо-
давства союзних республік, що 
видаються відповідно до Ос-
нов. Але останнє положення 
всерйоз не було сприйнято, та 
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й взагалі проблема субордина-
ції нормативно-правових актів 
нерідко вирішувалась на ко-
ристь актів меншої юридичної 
сили. Основи союзного законо-
давства про працю не були тим 
єдиним законодавчим актом 
СРСР, який за значенням на 
можливість видання інших ак-
тів трудового законодавства 
відповідно до Основ формаль-
но надавав би цим останнім пе-
реваги при правозастосуванні 
не тільки перед підзаконними 
актами СРСР і законами союз-
них республік, а й перед інши-
ми законодавчими актами Со-
юзу РСР. Водночас подібне за-
конодавче положення було 
включено до інших основ зако-
нодавства СРСР і союзних рес-
публік.

Законом УРСР від 20 бе-
резня 1991 р. до ст. 4 КЗпП (яка 
до того відтворювала ст. 4 Ос-
нов законодавства Союзу РСР 
і союзних республік про працю) 
були внесені зміни, згідно з яки-
ми законодавство СРСР в Ук-
раїнській РСР могло застосо-
вуватися тільки в частині, в якій 
воно не суперечить законо-
давству УРСР [9]. Інші питання 
про переважне застосування 
актів законодавства цією ре-
дакцією ст. 4 КЗпП не вирішу-
вались. Законом УРСР від  
5 липня 1995 р. ст. 4 КЗпП була 
викладена в новій редакції [1; 
1995. – № 28. – Ст. 204], що є 

чинною й на даний час. Уста-
новлювалось, що «законодав-
ство про працю складається з 
Кодексу законів про працю  
України та інших актів законо-
давства України, прийнятих 
відповідно до нього». 

За таких умов виникає не-
обхідність у ширшому підході 
до дослідження проблеми на-
дання переваги одному закону 
(законодавчому акту) перед ін-
шим, що полягає у врахуванні 
відповідного досвіду правового 
регулювання в інших галузях. 
Це прагнення найбільш яскра-
во виявилося у сфері регла-
менту податкових відносин [12, 
с. 36-38]. Відповідно до ч. 3 
ст. 1 Закону України «Про сис-
тему оподаткування» «ставки, 
механізм справляння податків 
і  зборів (обов’язкових пла-
тежів)… і пільги щодо оподат-
кування не можуть встановлю-
ватись або змінюватись іншими 
законами України, крім законів 
про оподаткування» [1; 1991. – 
№ 39. – Ст. 510]. Отже, пізніше 
прийняті закони не можуть за-
стосовуватись у частині, в якій 
вони вирішують зазначені пи-
тання, якщо вони не є законами 
про оподаткування. Але ж такі 
закони були прийняті. Спочатку 
судова практика опрацювала 
правову позицію, згідно з якою 
послідовно застосовувались 
ч. 3 ст. 1 вказаного Закону, зго-
дом, правда, ця правова пози-
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ція була змінена на проти-
лежну.

Однак спроби надати пере-
ваги одним законам (законо-
давчим актам) були продовжені 
при здійсненні новітньої ко-
дифікації (Земельного, Бюд-
жетного й Цивільного кодексів). 
Судова ж практика виявилась 
неготовою визнати вказівку в 
законодавчих актах на те, що 
ті чи інші відносини регулюють-
ся певним кодексом і прийня-
тими відповідно до нього зако-
нами, що достатньо для його 
переважного застосування. 

Є, однак, також інші спосо-
би закріпити перевагу одного 
закону (законодавчого акта) пе-
ред іншими, одним з яких є 
встановлення правила, що 
будь-які нормативно-правові 
акти (отже, й законодавчі) за-
стосовуються в частині, в якій 
вони не суперечать закону. Цей 
припис включено до п. 4 розд. 
VI «Прикінцеві положення» За-
кону «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності» [7; 
1999. – № 38. – Ст. 1889]. До-
свід внесення до законів подіб-
них положень існує і в інших 
галузях законодавства. 

З урахуванням законодав-
чої практики, що склалась і яка 
не вва жає Верховну Раду  
України при затверджені нових 
законів пов’язаною раніше при-
йнятими, слід зробити висно-
вок, що п. 4 розд. VI вказаних 

«Прикінцевих положень» засто-
совуватись не буде (крім ви-
падків колізії між названим За-
коном і раніше прийнятими).

Ще один спосіб переваж-
ного застосування одного зако-
ну (законодавчого акта) перед 
іншими законодавець вико-
ристав при прийнятті Закону 
України «Про порядок вирішен-
ня колективних трудових спорів 
(конфліктів)» [7; 1998. – № 12. 
– Ст. 432], п. 3 розд. V «Прикін-
цеві положення» якого встанов-
лює, що до приведення законо-
давства у відповідність із на-
званим Законом інші закони й 
нормативно-правові акти за-
стосовуються в тій частині, яка 
не суперечить останньому. 
Подібні формулювання вико-
ристовуються в законах Украї-
ни дуже часто. Звичайно, було 
б краще, якби суб’єкт законо-
давчої ініціативи перед тим, як 
прийняти новий закон, вносив 
би зміни до раніше прийнятих 
або включав би до нового за-
кону приписи про зміну остан-
ніх. Але ж і той варіант вирі-
шення колізій між новим зако-
ном й раніше прийнятими, який 
законодавець використав у п. 3 
розд. V «Прикінцевих поло-
жень» Закону України «Про ко-
лективні трудові спори (конф-
лікти)», чітко визначає порядок 
вирішення колізій, що виника-
ють при прийнятті нового зако-
ну, який суперечить раніше 
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прийнятим законам (іншим за-
конодавчим актам).

Такий же спосіб вирішення 
колізій між законодавчими ак-
тами було встановлено поста-
новою Верховної Ради України 
«Про порядок введення в дію 
Закону України «Про відпустки» 
[1; 1997. – № 2. – Ст. 5]. У цьому 
разі застереження про обме-
ження дії раніше прийнятих 
нормативно-правових актів 
ма ло ос обливе значення,  
оскільки в КЗпП на той час у 
численних випадках установ-
лювались інші правила, ніж у 
Законі України «Про відпустки» 
[1; 1997. – № 2. – Ст. 4]. Між тим, 
відповідно до ст. 4 КЗпП зако-
нодавчі акти про працю повин-
ні видаватися згідно із цим Ко-
дексом, а зміни до нього у 
зв’язку з прийняттям цього За-
кону були внесені майже через 
2 роки після введення його в 
д і ю  [ 7;  19 9 8 .  –  №  4 0 .  –  
Ст. 1473].

Разом із тим слід наголо-
сити на тому, що при формулю-
ванні подібного роду положень 
законодавець зазвичай указує 
то на «раніше прийняті закони 
та інші нормативно-правові 
акти», то на «раніше прийняті 
закони». Однак будь-якої пот-
реби вказувати на інші норма-
тивно-правові акти (крім зако-
нодавчих) немає, бо вони не 
можуть застосовуватись усу-
переч закону. Тому в усіх зако-

нах, що містять застереження 
про їх переважне використання 
порівняно з раніше прийнятими 
нормативно-правовими акта-
ми, треба зазначати про це 
тільки щодо раніше прийнятих 
законів. 

У науковій правовій літера-
турі ніколи не зверталась увага 
на практичне значення засте-
реження в законах стосовно 
того, що раніше прийняті зако-
ни застосовуються в частині, в 
якій вони не суперечать новому 
закону, хоча в цьому й не було 
необхідності, бо з часів римсь-
кого права загальновизнаним 
є правило, згідно з яким колізія 
між положенням законів, прий-
нятих різного часу, має вирішу-
ватися на користь закону, при-
йнятого пізніше. Видається, од-
нак, що практична потреба у 
застереженнях про те, що до 
приведення раніше прийнятих 
законодавчих актів у відповід-
ність з новим законом ці акти 
діють лише в частині, в якій 
вони не суперечать новому за-
кону, таки існує. С.П. Головатий 
наводить думку канадського 
науковця Л. Трамбле, що новий 
закон не виключає застосуван-
ня спеціальних правил раніше 
прийнятих законів [2, с. 764]. 

Проте застереження, про 
яке йдеться, логічно має виклю-
чати застосування не тільки за-
гальних, а й спеціальних поло-
жень раніше прийнятих законо-
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давчих актів. Така думка вис-
ловлюється в одному з науко-
во-практичних видань [5, с. 440, 
441]. Однак немає ж підстав 
стверджувати, що вона є за-
гальноприйнятою, зокрема, в 
законодавчій і правозастосов-
ній практиці. Але ж логікою за-
кону мають оволодівати і зако-
нодавці, і судді.

Коли до п. 13 розд. VII 
«Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Кодексу адміністратив-
ного судочинства України (далі 
– К АС) [7; 2005. – № 32. – 
Ст. 1918] було включено поло-
ження, що закони та інші нор-
мативно-правові акти до при-
ведення їх у відповідність із 
цим Кодексом діють у частині, 
яка йому не суперечить, то 
воно могло б стати підставою 
для висновку про те, що до по-
зовів про поновлення на роботі 
осіб, звільнених з публічної 
служби, не може застосовува-
тись місячний строк, передба-
чений ч. 1 ст. 233 КЗпП. Але ж 
цей строк застосовується до 
названих позовів тільки тому, 
що ч. 3 ст. 99 КАС надає мож-
ливість застосування інших 
строків ніж річний для звернен-
ня до адміністративного суду, 
що встановлено у ч. 2 ст. 99 
КАС, якщо це передбачено за-
коном. 

Зовсім протилежно роз’яс-
нює ч. 3 ст. 99 КАС О.А. Яков-
лєв, який вважає, що під зако-

ном, про який ідеться в цій нор-
мі, не може розумітися закон  
(ч. 1 ст. 233 КЗпП), що існував 
на день прийняття КАС [13, 
с. 263-265]. Немає жодних під-
став у такий спосіб тлумачити 
застереження цієї частини 
«якщо не встановлено інше». 
Це формулювання вчений ін-
терпретує як таке, що має на 
увазі строки, «встановлені за-
конами в розвиток цієї норми» 
[13, с. 265]. Але ж це не відпові-
дає змісту формулювання, про 
яке йдеться. Водночас Пленум 
Вищого адміністративного суду 
це формулювання трактує пра-
вильно [11]. 

Але проблеми, що виникли 
у зв’язку із включенням до КАС 
зазначеного застереження, не 
вичерпуються лише застосу-
ванням ч. 2 ст. 99 цього Кодек-
су. Відповідно до ч. 2 ст. 11 КАС 
суд розглядає адміністративні 
справи не інакше як за позов-
ною заявою, поданою згідно із 
цим Кодексом, і тому суд не 
вправі виходити за межі позов-
них вимог. Водночас таке право 
суду надається «тільки в разі, 
якщо це необхідно для захисту 
прав, свобод та інтересів сторін 
чи третіх осіб, про захист яких 
вони просять». Відповідно до 
ч. 2 ст. 235 КЗпП при винесенні 
рішення про поновлення на ро-
боті орган, який розглядає тру-
довий спір, одночасно приймає 
рішення про виплату працівни-
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кові середнього заробітку за 
час вимушеного прогулу або 
різниці в заробітку за час вико-
нання нижчеоплачуваної робо-
ти. Оскільки до Цивільного про-
цесуального кодексу України 
(далі – ЦПК) не включено за-
стереження про застосування 
раніше прийнятих законодав-
чих актів тільки в частині, в якій 
вони не суперечать цьому Ко-
дексу, ч. 2 ст. 235 КЗпП так і до-
нині застосовується судами, 
правосуддя в яких здійснюєть-
ся відповідно до ЦПК. Але КАС 
подібне застереження містить, 
застосування спеціального 
правила ч. 2 ст. 235 КЗпП усу-
переч ч. 2 ст. 11 КАС.

Якщо особа, звільнена з 
публічної служби, вимагає по-
новлення на роботі, то для за-
хисту її права на продовження 
роботи, про який вона просить, 
необов’язково прийняття ад-
міністративним судом рішення 
про виплату працівникові се-
редньої заробітної плати за час 
вимушеного прогулу. Отже, 
прийняття такого рішення буде 
суперечити ч. 2 ст. 11 КАС. Ана-
логічно не є необхідною (для 
захисту права, про який про-
сить позивач) і зміна формулю-
вання причини звільнення, що 
не відповідає чинному законо-
давству, якщо особа, звільнена 
з публічної служби, пред’явила 
позов про поновлення її на ро-
боті, а підстав для цього немає 

(ч. 3 ст. 235 КЗпП). Тому вихід 
за межі позовних вимог і зміна 
формулювання причини звіль-
нення суперечили б ч. 2 ст. 11 
КАС, що неприпустимо. 

Можна передбачати, що 
судова практика просто ігнору-
ватиме положення п. 13 розд. 
VII «Прикінцеві та перехідні по-
ложення» КАС і йтиме шляхом 
застосування частин 2 і  3 
ст. 235 КЗпП до вирішення 
спорів про поновлення на пуб-
лічній службі. Але ж це буде су-
перечити зазначеним нормам 
КАС.

Варто зробити загальне за-
уваження з приводу включення 
до кодифікованих законодав-
чих актів застережень про об-
меження дії раніше прийнятих 
законодавчих актів, особливо 
тих, що мають широку сферу 
дії, до яких належить і КЗпП. 
Трудове законодавство є дифе-
ренційованим, воно містить 
численні спеціальні положен-
ня. Тому видається, що вклю-
чення до Прикінцевих і перехід-
них положень проекту Трудово-
го кодексу України [10] застере-
ження про неможливість засто-
сування раніше прийнятих нор-
мативно-правових актів у час-
тині, в якій вони суперечать 
цьому Кодексу, є недостатньо 
обгрунтованим.

Викладене дає підстави для 
наступних висновків. Верховна 
Рада України не змогла утрима-
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тись у межах ч. 2 ст. 6 і ч. 2 ст. 19 
Основного Закону країни, які 
покладають на державні органи 
(в тому числі й на єдиний орган 
законодавчої влади) обов’язок 
діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що виз-
начені Конституцією й законами 
України. Тому набула поширен-
ня практика прийняття законів, 
які суперечать раніше прийня-
тим і без внесення змін до них. 
За таких умов колізії між закона-
ми не можуть вирішуватися з 
урахуванням указівки в певних 
законах на те, що вони є спе-
ціальними, або на те, що інші за-
кони повинні прийматися від-
повідно до даного закону. Пере-
вага при правозастосуванні на-
дається положенням пізніше 

прийнятого закону. Але при  
цьому спеціальні норми раніше 
прийнятого закону зберігають 
чинність, хоч би вони й супере-
чили загальним приписам пізні-
ше прийнятого закону. Застере-
ження типу «раніше прийняті за-
кони застосовуються в частині, 
в якій вони не суперечать дано-
му закону» виключають засто-
сування як загальних, так і спе-
ціальних положень раніше при-
йнятих законів.

У подальшому необхідно 
розширити сферу дослідження 
проблеми, що стала предме-
том аналізу в цій статті, і дослі-
дити  питання виник нення 
колізій між актами законодавс-
тва про працю однакової юри-
дичної сили. 
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КОЛЛИЗИИ МЕЖДУ ЗАКОНАМИ УКРАИНЫ О ТРУДЕ

Ерёменко В.В.

Разрешение коллизий законов о труде имеет большое значение для пра-
вильного применения норм трудового права. Разработаны предложения относи-
тельно способов разрешения такого рода коллизий и внедрения их в судебную 
практику. 

Ключевые слова: конституционные и обычные законы, коллизии между за-
конами, способы разрешения коллизий, внедрение.

COLLISIONS IN LABOUR LAWS OF UKRAINE
Eryomenko V.V.

Reconciliation of the collisions of laws in the sphere of labour relations is of great 
importance for correct application of employment rules. The proposals are developed 
as to the means of reconciliation of such collisions and introducing them into court 
practice.

Key words: constitutional and ordinary laws, collision of laws, means of reconcilia-
tion of collisions, introducing. 

Надійшла до редакції 24.12.2009 р.

УДК 349.2  А.М. Слюсар, канд. юрид. наук 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Державні службовці – це 
особлива категорія найманих 
працівників. Це пояснюється 
специфікою діяльності держав-
них органів, у яких вони працю-
ють. Державні службовці вико-
нують функції державного ор-
гану, покладені на останні де-
ржавою, вирішують завдання в 
економічній, соціальній і полі-
тичній сферах. Усі їх дії здійс-

нюються від імені держави й за 
ї ї дорученням. Схожої точки 
зору дотримується й Н.М. Не-
умивайченко, на думку якої тру-
дові відносини цих працівників 
мають особливості, зумовлені 
специфікою праці на державній 
службі. Цим відносинам прита-
манна спрямованість на вико-
нання завдань і функцій держа-
ви. Особливості трудових від-
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носин державних службовців 
визначаються специфічністю 
тих завдань і функцій, що сто-
ять перед державними органа-
ми певного виду [4, с. 8].

І.П. Греков переконливо до-
водить, що професія держ-
службовця – це окремий різно-
вид трудової суспільно ко -
рисної діяльності людей, які 
володіють спеціальними теоре-
тичними знаннями, навичками 
й уміннями, набутими в резуль-
таті професійної підготовки, 
досвіду роботи в системі де-
р ж а в н о г о  у п р а в л і н н я  [1,  
с. 7, 8].

Усе це, на думку К.І. Кенік, 
тягне пред’явлення до цих 
службовців підвищених вимог 
і встановлення певних обме-
жень, надання пільг і гарантій 
як компенсацій за особливі ви-
моги й обмеження [2, с. 4]. Дер-
жавні службовці як особлива 
категорія найманих працівни-
ків, мають специфічні права й 
обов’язки, на них поширюється 
відповідний порядок призна-
чення на посаду і звільнення з 
неї, для них передбачені особ-
ливі матеріальні й соціальні га-
рантії.

Легальне визначення по-
няття «державна служба» міс-
титься в ст. 1 Закону України 
«Про державну службу» [7], 
відповідно до якої це професій-
на діяльність осіб, які займають 
посади в державних органах та 

їх апараті, пов’язані з практич-
ним виконанням завдань і фун-
кцій держави, які одержують 
заробітну плату в рахунок де-
ржавних коштів. За розд. ІІІ 
Концепції адміністративної ре-
форми в Україні, затвердженої 
указом Президента України від 
22 липня 1998 р. [9], діяльність 
держави, функціонування її уп-
равлінського апарату здійсню-
ються через державну службу, 
яка є особливим інститутом су-
часної держави. Державна 
служба – це спеціально органі-
зована професійна діяльність 
громадян, пов’язана з реаліза-
цією конституційних цілей і 
функцій держави. Система цієї 
служби складається з інститу-
ційних (правових, організацій-
них) і процесуальних структур, 
а також державних службовців 
– спеціально підготовлених 
осіб, професійно зайнятих у 
системі державних органів. 
Уточнює ці дефініції проект За-
кону України «Про державну 
службу» (далі – Закон) (реєст-
раційний №1400, текст від 22 
січня 2008 р.) [10], згідно зі ст. 1 
якого державна служба – це 
публічно-правовий інститут, 
основними функціями якого є 
підготовка пропозицій з питань 
формування державної політи-
ки, забезпечення її реалізації 
й надання послуг фізичним і 
юридичним особам, а також 
п р о ф е с і й н а  д і я л ь н і с т ь , 
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пов’язана з практичним вико-
нанням завдань і функцій дер-
жави.

За визначенням, запропо-
нованим Л.О. Чикановою, де-
ржавною службою є професій-
на діяльність державних служ-
бовців по забезпеченню вико-
нання повноважень державних 
органів. За її допомогою впро-
ваджується в життя політика 
держави у всіх сферах її жит-
тєдіяльності (економіці, науці, 
к у л ьт у р і ,  о с в і т і ,  о х о р о н і 
здоров’я, соціальній сфері та 
ін.) [14, с. 7].

О.Ф. Ноздрачов обстоює 
позицію, що сутність і призна-
чення державної служби ок-
реслюються сутністю й призна-
ченням держави. Ця служба не 
тільки віддзеркалює завдання, 
функції й основні риси держа-
ви, а й покликана забезпечува-
ти їх практичне здійснення. Ось 
чому державний службовець у 
рамках повноважень за займа-
ною посадою завжди виступає 
від імені і за доручення держа-
ви [5, с. 37].

Однією з ознак державної 
служби є професійна діяль-
ність. Це значить, що зайняття 
посади державного службовця 
відбувається на професійних 
засадах, а державна служба є 
основним місцем його роботи. 
К.І.  Кенік, В.В. Подгруша й  
О.Г. Тиковенко під професійною 
розуміють діяльність, здійсню-

вану на підставі спеціальних 
знань і практичних навичок [3, 
с. 17, 18]. Як указує О.Ф. Нозд-
рачов, державна служба, як 
вид професійної діяльності, оз-
начає безперервне, спадкоєм-
не й компетентне забезпечення 
виконання повноважень де-
ржавних органів особами, які 
перебувають на державних по-
садах. Державна служба є про-
фесією для державних служ-
бовців, що вимагає спеціальної 
підготовки й одержання фахо-
вої освіти. Вони приймаються 
на постійну роботу, їм присвою-
ються кваліфікаційні розряди, 
звання, ранги тощо [5, с. 37].

Поняття «державний служ-
бовець» є однією з базових 
правових категорій інституту 
державної служби. На жаль, 
чинний Закон не містить його 
тлумачення. Усвідомлюючи 
серйозність цього недоліку, ав-
тори проекту нового Закону за 
цією ж назвою запропонували 
власну дефініцію. На їх думку, 
державний службовець – це 
особа, яка перебуває в публіч-
но-правових відносинах з де-
ржавою і займає в органах де-
ржавної влади, в інших держав-
них органах, органах військо-
вого управління, органах влади 
Автономної Республіки Крим (у 
тому числі в їх апараті) посаду 
державної служби для здійс-
нення покладених на неї де-
ржавою повноважень, як-от:
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– підготовка пропозицій 
щодо формування державної 
політики у відповідних сферах 
державного управління й за-
безпечення її реалізації;

– розроблення й експерти-
за проектів нормативно-право-
вих актів;

– управління державними 
фінансовими ресурсами й кон-
троль за їх використанням;

– управління персоналом;
– реалізація державно-

владних повноважень стосов-
но фізичних і юридичних осіб, 
які не підлеглі або не підпоряд-
к о в а н і  о р г а н у  д е р ж а в н о ї  
влади;

– здійснення контролю за 
дотриманням законодавства;

– забезпечення збережен-
ня державної таємниці.

Право на державну службу 
мають громадяни України не-
залежно від походження, со-
ціального й майнового стану, 
расової й національної належ-
ності, статі, політичних пог-
лядів, релігійних переконань, 
місця проживання, які одержа-
ли відповідну освіту й про-
фесійну підготовку і пройшли в 
установленому порядку кон-
курсний відбір [8] або прийняті 
на службу за іншою процеду-
рою, передбаченою Кабінетом 
Міністрів України.

А.В. Кірмач до ознак, при-
таманних тільки державним 
службовцям, відносить: (а) зай-

няття посади в органі публічної 
влади; (б) виконання завдань 
держави в межах покладених 
на них обов’язків і наданих 
прав; (в) фінансування з Де-
ржавного бюджету [12, с. 23].

На підставі викладеного 
можемо вирізнити основні оз-
наки, характерні для держ-
службовця:

1) це громадянин України;
2) займає певну посаду, 

тобто визначену структурою і 
штатним розписом первинну 
структурну одиницю державно-
го органу та його апарату, на 
яку покладено встановлене 
нормативними актами коло 
службових повноважень;

3) наділений відповідними 
повноваженнями, що залежать 
від функцій і завдань держав-
ного органу, в якому він пра-
цює;

4) одержує заробітну плату 
ва рахунок державних коштів.

Як справедливо робить ви-
сновок К.І. Кенік, від інших ка-
тегорій найманих працівників 
державних службовців відріз-
няє наступне: а) вони займають 
посади тільки в державних ор-
ганах; б) здійснюють владну 
діяльність (організаційну, роз-
порядчу, керівну, контрольну), 
отже, наділені відповідними 
владними й організаційно-роз-
порядчими повноваженнями; в) 
можуть застосовувати заходи 
державного примусу [2, с. 25]. 
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За словами Є.В. Охотського, 
«державний службовець – це 
не тільки працівник, який зай-
має певну державну посаду. Це 
людина, яка діє від імені, за до-
рученням і в інтересах держави 
й одержує за свою працю від-
повідну винагороду з Держав-
ного бюджету» [6, с. 211].

Незважаючи на особливе 
положення державних служ-
бовців порівняно з іншими ка-
тегоріями працівників, зайня-
тих певною роботою на різних 
підприємствах, в установах та 
організаціях, держслужбовці є 
найманими працівниками, які 
виконують державні функції. 
Виникнення, зміна й припинен-
ня відносин державної служби 
здійснюються відповідно до 
чинних правових приписів, які, 
хоча й мають державно-право-
вий та адміністративно-право-
вий характер, у той же час на-
лежать до трудового права. 
Громадянин приймається на 
державну службу на умовах 
трудового договору, що укла-
дається в порядку встановле-
ному трудовим законодавс-
твом. Після призначення на по-
саду у державних службовців 
виникають трудові відносини, 
на які поширюються норми за-
конодавства про працю. Не ви-
падково у статтях 6 і 11 проек-
ту Трудового кодексу України 
(реєстраційний №1108, текст до 
другого читання від 2 жовтня 

2008 р.) прямо вказується, що 
трудові відносини державних 
службовців регулюються тру-
довим законодавством, особ-
ливості застосування якого мо-
жуть установлюватися спе-
ціальними законами України 
[11]. Принципово схожої точки 
зору дотримуються й розроб-
ники вказаного проекту Закону, 
за якою відносини між держа-
вою й особою, яка вступає на 
державну службу, або держав-
ним службовцем у зв’язку з ук-
ладенням, дією і припиненням 
дії службового договору в час-
тині, не врегульованій Законом 
«Про державну службу», регла-
ментується законодавством 
про працю.

Державні службовці вхо-
дять у штат державного органу, 
виконують трудову функцію за 
певною посадою, професією 
або спеціальністю відповідної 
кваліфікації, підпорядковуються 
правилам внутрішнього трудо-
вого розпорядку, що існують в 
цьому органі. Призначення на 
посаду оформляється наказом 
(розпорядженням) відповідної 
посадової особи державного ор-
гану і є прийняттям на державну 
службу відповідно до укладено-
го трудового договору. Останній 
містить: (1) прізвище, ім’я, по 
батькові особи, яка вступає на 
державну службу, й наймену-
вання органу державної влади; 
(2) назва займаної посади де-
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ржавної служби із зазначенням 
структурного підрозділу цього 
органу; (3) посадові обов’язки де-
ржавного службовця; (4) дата по-
чатку виконання посадових 
обов’язків державного службов-
ця; (5) надані йому права й пок-
ладені обов’язки; (6) права й 
обов’язки представника робото-
давця; (7) режим роботи й час 
відпочинку державного службов-
ця (у разі, якщо він відрізняється 
від службового розпорядку орга-
ну державної влади); (8) умови 
оплати праці та ін.

Установлення особливос-
тей у правовому регламенту-
ванні праці державних службов-
ців зумовлено: (а) специфікою їх 
п р о ф е с і й н о ї  д і я л ь н о с т і , 
пов’язаної з реалізацією функцій 
держави, а також важливістю і 
складністю завдань, що стоять 
перед державною службою, і  
(б)  харак тером посадових 
обов’язків, що покладаються на 
службовців, та їх значимістю у 
справі соціально-економічних і 
політико-правових перетворень 
у країні. Основними обов’язками 
державних службовців є: а) до-
держання Конституції та інших 
актів законодавства України;  
б) забезпечення ефективної ро-
боти й виконання завдань де-
ржавних органів відповідно до 
їх компетенції; в) недопущення 
порушень прав та свобод люди-
ни і громадянина; г) безпосеред-
нє виконання покладених на них 

службових обов’язків, своєчас-
не й точне виконання рішень де-
ржавних органів чи посадових 
осіб, розпоряджень і вказівок 
своїх керівників; д) збереження 
державної таємниці, інформації 
про громадян, що стала їм відо-
ма в процесі виконання обов’язків 
державної служби, а також іншої 
інформації, яка згідно із законо-
давством не підлягає розголо-
шенню; е) постійне вдоскона-
лення організації своєї роботи й 
підвищення професійної кваліфі-
кації; є) сумлінне виконання 
своїх службових обов’язків, 
ініціатива і творчість у роботі.

Отже, особливості трудових 
відносин державних службовців 
зумовлені наступними чинника-
ми:

– порядок прийняття на де-
ржавну службу й просування по 
ній;

– певні вимоги до осіб, які 
вступають на державну службу 
й претендують на зайняття по-
сад державної служби;

– права й обов’язки держав-
них службовців;

– гарантії для державних 
службовців;

– обмеження, пов’язані з 
проходженням державної служ-
би;

– порядок притягнення до 
дисциплінарній відповідаль-
ності;

– підстави припинення дер-
жавної служби.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Слюсар А.М.

Обосновывается, что любой гражданин, имеющий статус работника, в том 
числе и государственный служащий, подпадает под действие норм трудового 
законодательства. Раскрываются особенности трудовых отношений государс-
твенных служащих.
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FEATURES OF LABOUR RELATIONS OF PUBLIC SERVANTS
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Argues that any citizen, having the status of worker, including public servant, sub-
ject to the norms of labour legislation. Reveals the particular labour relations of public 
servants.
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Діяльність щодо запобіган-
ня злочинним проявам в еколо-
гічній сфері є невіддільною 
частиною реалізації екологіч-
ної функції держави. Вона має 
здійснюватись усіма державни-
ми органами, що виконують цю 
функцію, а також громадськими 
формуваннями чи їх представ-
никами, заінтересованими у її 
здійсненні. Разом з тим слід ро-
зуміти (і це є вихідним теоре-
тичним положенням), що за-
побігання злочинним проявам 
у сфері навколишнього природ-
ного середовища становить 
підсистему більш загальної 
системи запобігання злочин-
ності в суспільстві. Як складник 
цієї системи загалом, ця під-
система має спільні з останнь-
ою теоретичні засади, методо-
логічні основи, принципи побу-
дови й реалізації. Вона харак-
теризується загальними для 
названого утворення ознаками 
і в той же час певною автоном-
ністю завдяки специфічності 
мети, завдань, змісту запобіж-
ної  д іяльност і ,  ї ї  об’єк т ів, 
суб’єктів, основних напрямків, 

заходів, методів (способів, при-
йомів) здійснення тощо. З огля-
ду на наведене метою даної 
статті є визначення теоретич-
них засад запобігання злочи-
нам проти довкілля з урахуван-
ням основних положень кримі-
нологічної теорії запобігання 
злочинності. 

Запобігання злочинності в 
екологічній сфері, з одного 
боку, є структурною частиною 
здійснення соціально-екологіч-
ної функції держави, а з друго-
го – різновидом запобігання 
злочинності стосовно такого 
виду останньої, як злочини про-
ти довкілля. Серед функцій цієї 
запобіжної діяльності можна 
вирізнити регулятивну, охорон-
ну й виховну. Регулятивна по-
лягає в упорядкуванні суспіль-
них відносин у розглядуваній 
царині з метою створення спри-
ятливих умов для забезпечен-
ня соціально доцільного роз-
витку навколишнього природ-
ного середовища, утвердження 
соціально-позитивного 
взаємозв’язку між людиною і 
природою. Виконання регуля-
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тивної функції запобігання зло-
чинам в екологічній сфері спря-
мовано переважно на її охоро-
ну, на забезпечення поведінки 
людей, яка відповідала б вимо-
гам екологічного законодавс-
тва, зокрема, його охоронним 
приписам. Інакше кажучи, за-
побігання таким злочинам має 
безпосередньою метою охоро-
ну навколишнього природного 
середовища й нормального 
екологічного стану біосфери. 
Виховна роль цієї функції охоп-
лює екологічне виховання й 
екологічну освіту, що поляга-
ють у підвищенні рівня екокуль-
тури населення, в набутті не-
обхідних знань у галузі екології, 
навичок правослухняної по-
ведінки при взаємодії з приро-
дою. 

До основних об’єктів за-
побігання злочинам у дослід-
жуваній сфері, використання 
природних ресурсів і забезпе-
чення екологічної безпеки від-
носимо діяльність: (а) господа-
рюючих суб’єктів у галузі енер-
гетики, виробничих, транспор-
тних, сільськогосподарських та 
видобувних підприємств, яка за 
умови недодержання конкрет-
них правил і норм експлуатації 
може призвести (та й призво-
дить) до виникнення загрози чи 
безпосереднього суспільно не-
безпечного забруднення при-
родних об’єктів і створення не-
безпеки для життя і здоров’я 

людей та довкілля загалом, а 
також (б) фізичних осіб, які 
умисно або з необережності 
вчиняють різноманітні злочини 
та інші правопорушення у сфері 
охорони довкілля. Об’єктами 
запобігання злочинам у цій ца-
рині мають бути також чинники 
соціального рівня (соціально-
економічні, політичні, ідеологіч-
ні, соціально-культурні, соціаль-
но-психологічні, правові, органі-
заційно-управлінські тощо),  
які сприяють злочинності зага-
лом і зумовлюють учинення 
злочинів у сфері навколишньо-
го природного середовища, 
зокрема. 

Суб’єктами запобігання 
злочинним проявам в екологіч-
ній сфері виступають усі де-
ржавні органи, на яких покла-
дено виконання екологічної 
функції держави, а також інші 
державні органи та громадські 
інституці ї, службові особи, 
формування громадян, а за 
певних умов також окремі гро-
мадяни, які своєю діяльністю 
тією чи іншою мірою не тільки 
впливають (або можуть це ро-
бити) на запобігання злочинам 
у сфері довкілля, а й повинні 
безпосередньо здійснювати 
останнє. 

Що стосується діяльності 
безпосередньо по запобіганню 
злочинності, кримінологічна те-
орія визначає її рівні, масшта-
би, різновиди, в тому числі й 
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залежно від її цільового при-
значення, засоби її здійснення, 
теоретичні засади науково-ме-
тодичного й організаційно-ін-
формаційного забезпечення. 
Диференціація запобіжних за-
ходів відбувається згідно з рів-
нями функціонування злочин-
ності та її проявів, передусім їх 
причин, умов, інших детермі-
нантів. Вирізняють наступні 3 
рівні діяльності щодо запобі-
гання злочинності загалом, у 
тому числі злочинних проявів у 
сфері довкілля: 

а) загальносуспільний, 
який здійснюється щодо при-
чин, умов, інших детермінантів 
злочинності (у тому числі й еко-
логічної), що виявляються й 
діють на рівні усього суспільс-
тва; 

б) груповий, який реалі-
зується стосовно причин, умов, 
інших детермінантів злочинних 
проявів певної соціальної гру-
пи, виділеної за соціальною оз-
накою (злочини робітник ів, 
службовців, екологічно небез-
печних підприємств або конт-
ролюючих установ); 

в) індивідуальний, який 
спрямовується щодо причин, 
умов, інших обставин конкрет-
ного злочинного прояву, зокре-
ма, проти довкілля. 

Через взаємозв’язок усіх 
названих чинників (причин, 
умов, інших детермінант зло-
чинності різних рівнів, у тому 

числі й злочинності в екологіч-
ній сфері) попереджувальна 
дія щодо них, будучи на одно-
му рівні (вищому), впливає на 
детермінуючі елементи нижчих 
рівнів і навпаки. 

За масштабом реалізації 
запобіжна діяльність поді -
ляється на (а) загальнодержав-
ну – в межах ус ієї  країни,  
(б) регіональну, або галузеву, 
– в межах регіону, міста, райо-
ну, мікрорайону, галузі суспіль-
них відносин, (в) об’єктну – на 
конкретному підприємстві, ус-
танові, в організації й (г) індиві-
дуальну – щодо конкретної осо-
би та її найближчого природно-
го оточення. Такий поділ є 
особливо значимим для запобі-
гання екологічної злочинності. 
Адже поширеність проявів еко-
логічної небезпеки, чинників 
екологічних правопорушень і 
самих екологічних злочинів 
суттєво різний і в окремих ре-
гіонах, і в галузях суспільних 
відносин, і на окремих соціаль-
них об’єктах і територіях, і що 
стосується окремих осіб. 

Залежно від цього по-різ-
ному визначаються й запобіжні 
екологічні заходи, їх масштаб, 
конкретне адресування, кіль-
кість, частота тощо. За цільо-
вим призначенням усі запобіж-
ні заходи, в тому числі й еколо-
гічні, поділяються на (а) загаль-
носоціальні, здійснення яких 
спрямовується на вирішення 
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інших соціальних проблем, але 
побічно має ефект і щодо за-
побігання злочинів (зокрема 
екологічних), і (б) спеціально-
кримінологічні, що мають спе-
ціальну мету запобігання зло-
чинності (зокрема екологіч-
ної). 

Можливості й результатив-
ність загальносоціального за-
побігання злочинам у сфері 
охорони довкілля, використан-
ня природних ресурсів і забез-
печення екологічної безпеки 
залежать від розв’язання бага-
тьох соціальних проблем, які 
мають значну ширшу мету й за-
вдання, ніж загальносоціальне 
запобігання зазначеним злочи-
нам. Ідеться про подальше зни-
ження рівня соціальних су-
перечностей, створення необ-
хідних умов для легалізовано-
го одержання достатніх прибут-
ків громадянами, підвищення 
стандартів їх життя, оздоров-
лення морального клімату в 
суспільстві, впровадження в 
ньому високих моральних цін-
ностей і дотримання демокра-
тичних засад. Ефективність ре-
алізації загальносоціальних 
заходів запобігання екологіч-
ним правопорушенням і злочи-
нам прямо залежить від гар-
монізації системи «суспільство 
– природа». 

Важливе значення має й 
постійне підвищення еколого-
правової культури та свідо-

мості як на суспільному, так і на 
індивідуальному рівнях. Серед 
основних напрямків загально-
соціального запобігання еколо-
гічним злочинам та іншим пра-
вопорушенням визначальними 
є впровадження державної 
політики й національної ідео-
логії в зазначеній сфері, зокре-
ма: (а) сприяння формуванню 
й розвитку екологічної ідеоло-
гії; (б) активізація всіх прогре-
сивних сил нації на захист при-
роди; (в) сприяння в цьому гро-
мадським і релігійним екологіч-
ним організаціям; (г) формуван-
ня концепції державної політи-
ки екологічного протекціонізму 
та ї ї практична реалізація;  
(д) зміна економічної політики, 
зокрема, формування страте-
гічної лінії на розвиток еколо-
гічно чистого виробництва в Ук-
раїні, на стимулювання розвит-
ку в ідповідних технолог ій;  
(е) зміна зовнішньої політики, 
зокрема, захист природних ре-
сурсів України від їх вивезення 
за кордон; (є) припинення будь-
яких спроб ввезення на її тери-
торію радіоактивних, токсичних 
та інших відходів, а також ор-
ганізації іноземними інвестора-
ми екологічно шкідливих ви-
робництв у державі; (ж) викоре-
нення бідності, обмеження без-
робіття, зруйнування кримі-
нального раціоналізму буття 
тощо [1, с. 450].

Провідну роль серед за-
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гальносоціальних заходів за-
побігання злочинам у сфері 
навколишнього природного се-
редовища відіграють заходи 
виробничого й соціально-еко-
номічного характеру, пов’язані 
з удосконаленням промислово-
го виробництва, в першу чергу 
гірничодобувних, металургій-
них, енергетичних та інших га-
лузей виробництва, що нега-
тивно впливають на довкілля. 
Складовою частиною таких за-
ходів виступають удосконален-
ня виробництва, модернізація 
виробничого обладнання, роз-
виток і впровадження опти-
мальних, у тому числі й мало-
відходних технологій, спрямо-
ваних на ощадливе ставлення 
до землі сільськогосподарсько-
го призначення, на зберігання 
середовища перебування ди-
ких тварин та ін. 

Спеціально-кримінологіч-
не запобігання екологічним 
злочинам включає криміналь-
но-правові, кримінально-вико-
навчі, кримінально-процесу-
альні й безпосередньо кримі-
нологічні заходи впливу. Кримі-
нально-правові становлять со-
бою правозастосовче дотри-
мання спеціально уповноваже-
ними суб’єктами норм розд. VIII 
Особливої частини КК України. 
Кримінально-виправні заходи 
вживаються щодо засуджених 
за екологічні злочини шляхом 
застосування перевиховних та 

інших виправно-трудових за-
собів, передбачених КВК Украї-
ни й низкою правових актів, ви-
даних на його виконання. Фун-
кцію запобігання злочинам за-
галом і в тому числі екологіч-
ним виконують багато кримі-
нально-процесуальних норм 
передбаченими ними засобами 
і процедурами, спрямованими 
на припинення злочинної діяль-
ності, запобігання вчиненню 
повторних злочинів шляхом 
розкриття попередньо вчине-
них,  зд ійснюють виховний 
вплив на підслідних, обвинува-
чених у процесі досудового 
слідства, на підсудних, а також 
на інших осіб, присутніх під час 
судового розгляду справи, на-
лаштовуючи їх на недопущення 
в майбутньому подібних діянь. 
Усі названі засоби запобігання 
об’єднує те, що вони застосо-
вуються та чинять вплив:  
а) лише після вчинення злочи-
ну для запобігання нових;  
б) способами, що мають інше 
спеціальне призначення і лише 
супутньо відіграють запобіжну 
роль; в) у сфері, яка регулюєть-
ся нормами права; г) у межах, 
визначених цими нормами.

Заходи спеціально-кримі-
нологічного запобігання еколо-
гічним злочинам, на відміну від 
інших, безпосередньо спрямо-
вуються на усунення або ско-
рочення дії причин, умов, інших 
детермінантів, що зумовлюють 
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дану злочинність. Це чинники, 
які діють на підприємствах з ви-
соким ступенем екологічної не-
безпеки, а також екосвідомість 
окремих осіб, у яких виявлено 
суспільно-неприйнятне став-
лення до норм екологічної без-
пеки або правил природоко-
ристування. Оскільки на прак-
тиці індивідуальні спеціально-
кримінологічні заходи запобі-
гання екологічним злочинам є 
більш дійовими і реалізуються 
частіше, вкажимо на деякі з 
них. Заходи профілактики здій-
снюються на етапі виношуван-
ня протиправного наміру, коли 
особа тільки-но допускає вчи-
нення правопорушення у сфері 
довкілля. Профілактичні зусил-
ля спрямовуються на недопу-
щення формування криміналь-
ної мотивації стосовно еколо-
гічного злочину. На етапі пла-
нування й підготовки злочинно-
го посягання заходи відвернен-
ня полягають у недопущенні 
реалізації сформованого моти-
ву. На етапі виконання наміру 
необхідно вжити дійових за-
ходів оперативного реагування 
щодо припинення злочинного 
посягання й відвернення тяж-
ких наслідків. 

Кримінологічна теорія за-
побігання злочинності перед-
бачає, що ця діяльність знач-
ною мірою залежить від право-
вого й насамперед законодав-
чого регулювання. Отаннє має 

визначати її правові підстави, 
функції й повноваження від-
повідних суб’єктів запобігання, 
передбачати права й основні 
засоби такої діяльності. Наве-
дене повною мірою стосується 
і правового регламентування 
діяльності щодо запобігання 
екологічним злочинам.

С у ч а с н і  р о з р о б л е н н я 
кримінологічної теорії запобі-
гання злочинності свідчать, що 
в Україні законодавче регулю-
вання названої запобіжної 
діяльності нині є явно недо-
статнім, що, безперечно, нега-
тивно позначається й на її здій-
сненні. Неодноразово вже кон-
статувалося, що в Конституції 
України бракує норм, які прямо 
визначали б обов’язки держави 
та її органів щодо запобігання 
злочинності. Про те, що така 
діяльність відповідає духу й 
сутності Основному Закону 
країни, можна зробити лише 
посередній висновок з того, що 
ним наша держава проголоше-
на як правова. А в правовій де-
ржаві запобігання злочинності 
є обов’язковою її функцією, що 
має бути впорядковано перш 
за все у відповідних законодав-
чих нормах. У багатьох статтях 
Конституції України визнають-
ся такі обов’язки держави (щодо 
забезпечення й утвердження 
прав та свобод людини і грома-
дянина), здійснення яких мож-
ливе лише за умови проведен-
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ня відповідними державними 
органами запобіжної діяль-
ності. Щодо запобігання злочи-
нам у сфері довкілля, то це сто-
сується, зокрема, обов’язків де-
ржави щодо особливої охорони 
землі як основного національ-
ного багатства (ст. 14), забез-
печення права на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля й від-
шкодування завданої порушен-
ням цього права шкоди (ст. 50) 
[4]. Зрозуміло, що забезпечен-
ня повною мірою виконання цих 
обов’язків держави можливе 
лише шляхом запобігання еко-
логічним правопорушенням, 
передовсім злочинам у сфері 
навколишнього природного се-
редовища.

Найважливішу роль у зако-
нодавчому регулюванні запобі-
гання злочинності, у тому числі 
й екологічної, мав би відіграти 
спеціальний законодавчий акт, 
яким комплексно й системно 
регламентувалася б ця сус-
пільно важлива діяльність. На-
гадаємо, що вимога прийняття 
такого законодавчого акта і 
впровадження практичних дій 
стосовно його створення вису-
валася ще за радянської доби, 
коли й планувалася розробка 
проекту союзних Основ зако-
нодавства щодо запобігання 
(профілактики) злочинності. 
Розпад Союзу РСР не дав до-
вести цю вкрай важливу справу 
до завершення. У суверенній 

Україні неодноразово розроб-
лявся відповідний законопро-
ект, у тому числі й проект Зако-
ну «Про профілактику зло-
чинів» (ще у 1998 р.), який був 
предметом полеміки у Верхов-
ній Раді України. Однак за явно 
помилкового твердження про 
суперечність запобіжної діяль-
ності, зокрема, на індивідуаль-
ному рівні, Загальній деклара-
ції прав людини і Конвенції про 
захист прав та основополож-
них свобод людини, його було 
знято з розгляду. При цьому за-
лишилося поза увагою те, що 
ст. 23 Конституції України пе-
редбачає можливість обмежен-
ня права на вільний розвиток 
особистості, якщо цей необме-
жений розвиток порушує права 
і свободи інших людей. 

Сучасний поглиблений на-
уковий аналіз відповідних норм 
Основного Закону країни й за-
значених вище міжнародних 
документів, з нашого погляду, 
переконливо довів наявність 
правових підстав для розроб-
лення і прийняття законодав-
чого акта про обов’язки держа-
ви та ї ї відповідних органів, 
щодо запобігання злочинності. 
При цьому принципово важли-
вим є визнання того, що фак-
тично правовою підставою за-
стосування запобіжних засобів 
має бути діяльнісне (тобто че-
рез учинення відповідного 
діяння) порушення прав і сво-
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бод інших людей, яке у вста-
новленому законом порядку 
трактується як протиправна по-
ведінка [3, с. 339]. 

Відмітимо, що у прийнято-
му 11 вересня 2009 р. рішенні 
РНБО України «Про стан зло-
чинності у державі та коорди-
націю діяльності органів де-
ржавної влади у протидії зло-
чинним проявам та корупції», 
введеному в дію Указом Прези-
дента України від 27 жовтня 
2009 р., передбачено розроб-
лення й подання до Верховної 
Ради України проектів зразу де-
кількох законодавчих та інших 
державних актів, що мають виз-
начити надійне правове підґрун-
тя для здійснення запобігання 
злочинності. Це проекти за-
конів «Про основи державної 
політики щодо протидії злочин-
ності», «Про профілактику зло-
чинів та інших правопору-
шень», а також проект загаль-
нодержавної програми запобі-
гання злочинам [8]. Прийняття 
цих актів, безперечно, створить 
правові засади і для регулю-
вання та здійснення запобіган-
ня злочинам проти довкілля.

Окремою ланкою системи 
правового  впорядк ування 
діяльності щодо запобігання 
злочинності вважаються нор-
мативно-правові акти, які ком-
плексно регламентують статус, 
завдання, функції, повнова-
ження, обов’язки і права право-

охоронних органів, для яких за-
побігання злочинності, в тому 
числі й екологічної, є одним з 
основних завдань. До них тра-
диц ійно в ідносять Закони  
України: від 5 січня 1991 р. – 
«Про прокуратуру України», від 
20  г рудня 199 0 р.  –  «Про 
міліцію», від 25 березня 1992 р. 
– «Про Службу безпеки України»,  
від 4 грудня 1990 р. – «Про де-
ржавну податкову службу в Ук-
раїні» та ін. Підкреслимо, що у 
згаданих, так би мовити, «ста-
тусних» актах законодавства 
завдання й обов’язки відповід-
них державних органів, установ 
та служб (за винятком, можливо, 
Закону України «Про міліцію») 
щодо запобігання злочинності, 
у тому числі екологічної, викла-
дені, як правило, схематично, 
в загальній формі, у них пред-
метно не регламентуються 
повноваження, правові засоби 
й форми здійснення запобіжної 
діяльності, що не сприяє її на-
лежному виконанню. У Законі 
України «Про прокуратуру», яка 
здійснює нагляд за дотриман-
ням законодавства й у сфері 
довкілля, запобігання порушен-
ням закону як вид діяльності 
органів прокуратури не перед-
бачено, а термін «запобігання» 
навіть не вживається. 

До системи правового за-
безпечення запобігання зло-
чинності належать також зако-
нодавчі акти, що регулюють 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

9� 2010/108

діяльність центральних і місце-
вих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самовряду-
вання, а також нормативно-
правові акти цих органів. Вони 
покликані створити правові 
підвалини регламентації за-
побіжної діяльності, організа-
ції, порядку, форм і засобів її 
здійснення у всіх ланках апа-
рату управління державного й 
місцевого рівнів. Однак і ці акти 
визначають правові засади за-
побігання екологічним право-
порушенням здебільшого лише 
в загальній формі.

Дещо уважніше серед на-
прямків спеціально-криміноло-
гічного запобігання злочинам в 
екологічній сфері розглядаєть-
ся державний екологічний кон-
троль. Згідно з ч. 1 ст. 35 Закону 
України «Про охорону навко-
лишнього природного середо-
вища» від 25 червня 1991 р. де-
ржавний контроль щодо охоро-
ни довкілля здійснюється рада-
ми та їх виконавчими і розпо-
рядчими органами, спеціально 
уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади з пи-
тань екології та природних ре-
сурсів, його органами на місцях 
та іншими спеціально уповно-
важеними державними органа-
ми. Частиною 2 ст. 35 цього За-
кону встановлено, що держав-
ному контролю підлягають ви-
користання й охорона земель, 
надр, поверхневих і підземних 

вод, атмосферного повітря, 
лісів та іншої рослинності, тва-
ринного світу, морського сере-
довища, природних ресурсів те-
риторіальних вод, континен-
тального шельфу й виключної 
(морської) економічної зони 
країни, природних територій та 
об’єктів, що підлягають особ-
ливій охороні, стан навколиш-
нього природного середовища 
[2; 1991. – № 41. – Ст. 546].

Така контрольна діяльність 
передбачає налагодження й 
забезпечення безпосередньо-
го активного спостереження 
(стеження) за станом природ-
них об’єктів, визначення і здій-
снення реального пропускного 
режиму, а значить, виключення 
фактів неправомірного потрап-
ляння на природні об’єкти, не-
законного використання при-
родних ресурсів тощо. Ре-
зультати державного екологіч-
ного контролю (виявлення фак-
тів екологічних правопорушень 
та обставин, що їм сприяють) 
мають бути своєчасно повідом-
лені у відповідні інстанції (ад-
ресати), а формами реагування 
на них є встановлення обме-
жень щодо користування при-
родними ресурсами, перебудо-
ва механізму використання 
природних багатств, зміна уп-
равлінських функцій і процесів, 
нормативна заборона певних 
еколого шкідливих діянь [Див.: 
5, с. 529; 6, с. 447; 7, с. 387, 
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388]. Складовою частиною де-
ржавного екологічного контро-
лю повинно бути й ведення де-
ржавних кадастрів природних 
ресурсів. Згідно зі ст. 23 зазна-
ченого Закону для обліку кіль-
кісних, якісних та інших харак-
теристик природних ресурсів, 
обсягу, характеру й режиму їх 
використання ведуться де-
ржавні кадастри останніх, при-
чому в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.

Не викликає сумніву факт 
залежності ефективності фор-
мування й реалізації державної 
екологічної політики, а отже, й 
запобігання злочинам у сфері 
охорони довкілля, використан-
ня природних ресурсів і забез-
печення екологічної безпеки 
від стану й рівня їх наукового 
забезпечення, яке має базува-
тися на результатах проведен-
ня відповідних науково-теоре-
тичних, інформаційно-аналі-
тичних і прикладних дослід-
жень.

Статтею 8 указаного Зако-
ну передбачається проведення 
систематичних комплексних 
наукових досліджень навко-
лишнього природного середо-
вища та природних ресурсів з 
метою розробки наукових ос-
нов їх охорони та раціонально-
го використання, забезпечення 

екологічної безпеки.
Актуальність проблеми за-

побігання злочинним проявам 
у сфері навколишнього природ-
ного середовища дає підставу 
для внесення пропозицій про 
виділення у кримінологічній на-
уці окремого напрямку еколо-
гічної кримінології. Завданнями 
екологічної кримінології мо-
жуть бути дослідження со-
ціальної практики і суспільних 
відносин у сфері екології; вив-
чення їх особливостей і спе-
цифіки, причин та умов, що 
сприяють вчиненню екологіч-
них злочинів, розробка реко-
мендацій щодо заходів контро-
лю і протидії цим злочинам. Ра-
зом з тим кримінологами виз-
нається, що головним завдан-
ням нової наукової галузі має 
стати пошук шляхів та засобів 
запобігання екологічній зло-
чинності [5, с. 529; 6, с. 450].

Кримінологічна теорія за-
побігання злочинності перед-
бачає визначення також органі-
зації і управління процесом 
його здійснення. Ці та інші пи-
тання щодо діяльності по за-
побіганню екологічним злочи-
нам, у тому числі її організацій-
ного,  інформаційного,  ма-
теріального забезпечення бу-
дуть розглянуті у наступних 
публікаціях.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ

За Конституцією України 
земля, як основне національне 
багатство, перебуває під особ-

ливою охороною держави. По-
гіршення якості земель, зни-
ження їх продуктивності та ін-
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ших біосферних функцій є не-
припустимим за будь-яких умов 
землекористування. Державна 
політика охорони й раціональ-
ного використання земель виз-
начається системою правових, 
організаційних, екологічних та 
інших заходів, що мають при-
родоохоронний, ресурсозбере-
жувальний і відтворювальний 
характер. 

Дослідженням охорони 
сільськогосподарських земель 
в Україні приділялась важлива 
і всебічна увага. Суттєвий вне-
сок у розвиток земельно-пра-
вової науки в цілому й питан-
ням правового регулювання 
охорони сільськогосподарських 
земель, зокрема, внесли такі 
науковці, як Г.О. Аксеньонок, 
В.І. Андрейцев, В.П. Балезін, 
Г.С. Башмаков, Ю.О. Вовк,  
І.А. Дмитренко, Ю.Г. Жариков, 
І.О. Іконицька, О.С Колбасов, 
М.І. Краснов, М.В. Шульга [Див.: 
1-5; 7; 8; 10-12; 17] та ін. У їх 
працях досконало проаналізо-
вані важливі земельно-правові 
аспекти, що мають неабияке 
теоретичне і практичне зна-
чення.

У системі екологічної без-
пеки суверенної, незалежної 
України охорона, зберігання й 
використання земельних ре-
сурсів на підставі нормативно-
правових актів є важливим 
елементом національної без-
пеки. Ці питання найбільш ак-

туальні в умовах земельної ре-
форми, метою якої є створення 
підвалин рівноправного роз-
витку власності й господарю-
вання на землі, формування 
багатоукладної економіки, ра-
ціонального використання й 
охорони земель сільськогоспо-
дарського призначення. За-
вдання реформи полягає в пе-
рерозподілі земель з одночас-
ною передачею їх у першу чер-
гу у приватну власність. Для 
його розв`язання створено від-
повідну правову базу, розроб-
лено значну кількість законо-
давчих, іструктивно-методич-
них актів.

У процесі багаторічної й ін-
тенсивної експлуатації сільсь-
когосподарських земель з них 
поступово вилучаються корисні 
елементи, які практично не по-
новлюються. За останні 10 – 15 
років вони фактично не одер-
жують органічних і мінеральних 
добрив, щорічно на них культи-
вуються одні й ті ж сільськогос-
подарські культури. Такий під-
хід до використання цих зе-
мель спричиняє їх жахливе 
збіднення й може призвести до 
повної деградації грунтів, зни-
щення їх природно-ресурсного 
потенціалу. Зазначені обстави-
ни викликають нагальну потре-
бу в забезпеченні належної 
правової охорони, безпечного 
і збалансованого використання 
цих земель. Головне завдання 
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правової охорони таких земель 
– збереження й відтворення зе-
мельних ресурсів, екологічної 
цінності природних і придбаних 
якостей сільськогосподарських 
земель.

Землеохоронний аспект у 
земельній державній політиці 
України має імперативний ха-
рактер, тобто вимоги охорони 
земель підлягають безумовно-
му дотриманню. Погіршення 
якості земель, зменшення їх 
продуктивності неприпустимо 
за будь-яких умов експлуатації 
земельних ділянок. У процесі 
здійснення політики держави 
щодо охорони земель держава 
реалізує як мінімум 4 основні 
функції – регулюючу, стимулю-
ючу, контрольну й каральну.

Характерним проявом здій-
снення регулюючої функції де-
ржави в галузі охорони земель 
є встановлення правил раціо-
нального використання й охо-
рони земельних ресурсів. Такі 
правила зазвичай установлю-
ються у формі обов`язків ко-
рист увач ів  с ільськогоспо -
дарських земель щодо пра-
вильної експлуатації таких зе-
мель, нормативів їх якісного 
стану й допустимого антропо-
генного навантаження на них. 
У ст.96 Земельного кодексу Ук-
раїни визначені обов`язки осіб, 
які використовують сільсько-
господарські землі. Зокрема, 
вони зобов`язані додержувати-

ся вимог законодавства про 
охорону довкілля, підвищувати 
родючість грунтів, зберігати 
інші корисні властивості цього 
дарунку природи..

Відповідно до ст. 17 Закону 
України «Про оренду землі» [14] 
в договорах оренди земельних 
ділянок обов`язковою умовою 
повинні визначатися їх цільове 
призначення, умови їх експлу-
атації і збереження якісного 
стану. Цим Законом також вста-
новлено, що орендодавець 
вправі вимагати від орендаря 
збереження родючості грунтів, 
дотримання екологічної безпе-
ки землекористування, держав-
них стандартів, норм і правил, 
що стосуються цих питань. 
Викладене щодо землеохорон-
ного аспекту орендного земле-
користування має важливе зна-
чення, оскільки правовою під-
ставою використання сільсько-
господарських земель якраз і 
виступає їх оренда. 

Стимулююча функція пра-
вової охорони сільськогоспо-
дарських земель полягає в за-
провадженні законодавцем 
економічних стимулів раціо-
нального використання й охо-
рони відповідних земельних ді-
лянок. Зміст економічного сти-
мулювання закріплено у ст. 205 
Земельного кодексу України, 
яка включає: а) надання подат-
кових і кредитних пільг грома-
дянам та юридичним особам, 
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які здійснюють за власні кошти 
заходи, передбачені загально-
державними й регіональними 
програмами використання й 
охорони земель; б) виділення 
коштів з Державного або місце-
вого бюджету громадянам та 
юридичним особам для віднов-
лення попереднього стану зе-
мель, порушених не з їх вини; 
в) звільнення від плати за зе-
мельні ділянки, що перебува-
ють у стадії сільськогоспо-
дарського освоєння, або поліп-
шення їх стану згідно з держав-
ними й регіональними програ-
мами; г) компенсацію з бюджет-
них коштів; д) зниження доходу 
власників землі й землеко-
ристувачів внаслідок тимчасо-
вої консервації деградованих і 
малопродуктивних земель, що 
стали такими не з їх вини. Із цієї 
ж статті випливає, що економіч-
не стимулювання експлуатації 
й охорони земель нерозривно 
пов`язано із заходами фінансо-
вого характеру (ц ільовими 
бюджетними коштами, подат-
ковими і кредитними пільгами, 
звільненням від плати за зе-
мельні ділянки та ін.). Але за-
кріплені в земельному законо-
давстві заходи потребують і 
запровадження відповідних ме-
ханізмів їх реалізації. На жаль, 
у сучасних умовах не всі зем-
леохоронні заходи можуть бути 
реалізовані повною мірою.

У правовій науковій літера-

турі у зв`язку із цим слушно під-
креслювалося, що оптимальна 
побудова системи заходів сти-
м у л ю в а н н я  д о з в о л и т ь :  
(а) об`єднати виробничі інтереси 
конкретних власників земель-
них ділянок і землекористувачів 
із цілями й завданнями відтво-
рення й охорони сільськогоспо-
дарських земель і (б) підняти на 
більш високий рівень охорону 
земель як важливого об`єкта 
природи [9, c. 22].

Контрольна функція право-
вої охорони досліджуваних 
нами земель зводиться до де-
ржавного контролю за вико-
ристанням та охороною земель 
з боку уповноважених на це ор-
ганів. Згідно зі ст. 189 Земель-
ного кодексу України ними є ор-
гани місцевого самоврядуван-
ня, на яких покладено обов`язок 
виконання самоврядного конт-
ролю за експлуатацією земель, 
що перебувають у комунальній 
власності. Треба мати на увазі, 
що органи місцевого самовря-
дування можуть також призна-
чати інспекторів з контролю за 
використанням та охороною зе-
мель із числа громадян. Ці осо-
би свою діяльність здійснюють 
на підставі Положення, затвер-
дженого центральним органом 
виконавчої влади по земельних 
ресурсах (ст.190 ЗК України) 
[13, c. 55].

Каральна функція правової 
охорони сільськогосподарських 
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земель виявляється у встанов-
ленні санкцій за порушення 
правил раціональної експлуа-
тації й охорони земель та їх за-
стосування до порушників зе-
мельного законодавства.

Стандартизація й норму-
вання при використанні земель 
– це самостійні напрямки де-
ржавної політики в галузі їх охо-
рони, що полягають у прийнят-
ті відповідних нормативів і 
стандартів. У загальній формі 
ці напрямки, а також відновлен-
ня родючості грунтів знайшли 
своє закріплення в ст. 163 Зе-
мельного кодексу України. Із 
змісту цієї норми випливає, що 
зазначені стандартизація й 
нормування проводяться з ме-
тою забезпечення екологічної 
й санітарно-гігієнічної безпеки 
громадян шляхом прийняття 
відповідних документів, як і 
встановлюють вимоги щодо 
якості земель, припустимого 
антропогенного навантаження 
на грунти й окремі території та 
ін. На думку деяких фахівців, ці 
вимоги належить установлюва-
ти для кожної земельної ділян-
ки, що передається у власність 
чи в користування. Стандарти 
й норми необхідно фіксувати в 
спеціальних додатках до де-
ржавних актів на право влас-
ності на землю або в договорах 
оренди землі [16, c. 52].

Охороняються зазначені 
землі також завдяки їх рекуль-

тивації. Така охорона включає 
комплекс організаційних, тех-
нічних і біотехнологічних за-
ходів, спрямованих на віднов-
лення грунтового покриву, 
поліпшення стану та продук-
тивності порушених земель. З 
урахуванням особливої цін-
ності і значимості земель, за-
побігання їх деградації без ком-
плексу агротехнічних заходів 
неможливе. Перелік останніх 
достатньо широкий, тому їх за-
конодавче закріплення вба-
чається не тільки доцільним, а 
й конче необхідним [6, c. 33]. 
Практика свідчить, що певна 
частина сільськогосподарських 
земель, переданих у встанов-
леному порядку в оренду гро-
мадянам, залишається невико-
ристаною. Такі земельні ділян-
ки систематично не обробля-
ються, фактично перетворю-
ються на розсадники бур`янів. 
Суб`єкти, яким у встановлено-
му порядку вони були надані, 
ніяких негативних правових на-
слідків за це не несуть, хоча 
саме з їх вини окремі земельні 
ділянки й зазнають деградації. 
Тим часом експлуатація земель 
має здійснюватися при дотри-
манні не тільки економічних, а 
й (що надзвичайно важливо) 
екологічних норм і вимог. Пер-
шочергово – це такі вимоги, як 
ефективна експлуатація від-
повідних угідь, залучення не-
використовуваних земель у 
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сільськогосподарський оборот, 
підвищення родючості грунтів 
та ін. Правила ж екологічних 
норм виражаються в покладен-
ні на суб`єктів (у даному випад-
ку – громадян) конкретних 
обов`язків: не допускати погір-
шення екологічної обстановки 
на всій використовуваній пло-
щі, не порушувати порядку ко-
ристування іншими природни-
ми об`єктами тощо.

Неохідно підкреслити, що 
охоронний аспект особливо по-
винен стосуватися сільськогос-
подарськх земель як спеціаль-
ного об`єкта природи. Іншими 
словами, їх охорону потрібно 
здійснювати під кутом зору еко-
логічного чинника. З урахуван-
ням цього треба вести мову про 
інтереси людини, про охорону 
не тільки її життя і здоров’я, а 
й навколишнього природного 
середовища, про оцінку якісно-
го стану грунтів, їх придатності 
для виробництва екологічно 
чистої сільськогосподарської 
продукції.

Одним з чинників, що зумо-
влюють необхідність охорони 
земель сільськогосподарського 
призначення виступають де-
градаційні процеси грунтів. З 
огляду на значну розмаїтість і 

на поширеність проявів такої 
деградації в Україні протягом 
тривалого часу (починаючи з 
60-х років ХХ ст.) діяла держав-
на програма, спрямована на 
підвищення родючості цих зе-
мель. За минулі 10 – 12 років у 
зв’язку з кризою в економіці дію 
програми фактично припинено. 
Однак зараз, коли провадиться 
земельна й аграрна реформи, 
а країна поступово переборює 
економічні труднощі, є всі під-
стави сподіватися на реаніма-
цію цієї програми, спрямованої 
на захист грунтів від деграда-
ції.

За сучасних умов важли-
вим чинником забезпечення 
охорони всіх земель виступає 
спеціальний Закон України 
«Про охорону земель», у якому 
деталізовані й конретизовані 
принципові положення Земель-
ного кодексу України., що сто-
суються охорони земель [15]. 
Цей Закон визначає правові 
економічні й соціальні засади 
охорони земель з метою забез-
печення їх раціонального вико-
ристання, відтворення й підви-
щення родючості грунтів, інших 
корисних властивостей землі 
та збереження еколог ічних 
функцій грунтового покриву.
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Підтримка вітчизняного 
сільськогосподарського това-
ровиробника, правове забезпе-
чення аграрного сектора еко-
номіки – сьогодні найважливіші 
напрямки подолання економіч-
ної й соціальної кризи, вагомі 
чинники економічного зростан-
ня й забезпечення продоволь-
чої безпеки країни. Проблема 
захисту цього суб’єкта госпо-
дарювання, його фінансова 
підтримка й правове забезпе-
чення заслуговують на увагу в 
контексті здійснення трансфор-
маційних процесів в Україні пе-
редусім тому, що після 19 років 
економічних реформ з дня про-
голошення незалежності в де-
ржаві так і не вдалося призупи-
нити небувалу за масштабами 
та глибиною системну кризу, 
насамперед в аграрному сек-
торі. Криза, що охопила сус-
пільство, все більше загрожує 
самим підвалинам незалеж-
ності України. При цьому не 

можна забувати про те, що де-
ржава – це інструмент суспіль-
ства, покликаний найраціо-
нальніше використовувати ре-
сурси останнього з метою на-
лагодження сприятливих умов 
життя кожному з його членів, а 
також створення необхідної за-
конодавчої бази і вжиття за-
ходів щодо правильного й 
ефективного застосування іс-
нуючого законодавства. 

Цими та іншим обставина-
ми й викликана потреба підго-
товки й публікації даної стат-
ті.

У різні часи вивченням і ви-
світленням цієї проблеми зай-
мались такі правники й еконо-
місти, як А.І. Берлач, Ю.Д. Бі-
л и к ,  Н . Л .  Го р б а ч  т а  і н . ,  
М.Я. Дем’яненко, С.Д. Киселёв, 
П.Т.  Саблу к ,  В. І .  С емчик ,  
А.М. Стельмащук, Є.Л. Чирков 
[Див.: 2, 3, 5, 6, 9, – 11] та ін.

Проте окремі її питання й 
досі так і не знайшли належно-
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го вирішення, а навпаки, ще 
більше загострились. Вживаю-
чи заходів щодо їх висвітлення, 
ми повинні враховувати, що 
економіка країни, сільськогос-
подарське виробництво, про-
мисловість, усі галузі народно-
го господарства мають комп-
лексно працювати на суспільс-
тво й на кожного з нас. Потріб-
но, щоб кожен виробник сільсь-
когосподарської продукції (під-
приємець) був заінтересований 
не тільки в підвищенні (збіль-
шенні) свого доходу, а й у тому, 
щоб його діяльність давала ко-
ристь усьому суспільству, що 
адекватно створить умови для 
зміцнення його власного доб-
робуту. На жаль, більшість під-
приємців, зайнятих у сільсько-
му господарстві, дбають тільки 
про поліпшення свого ма-
теріального становища, одер-
жання якомога більших прибут-
ків, не звертаючи уваги на інте-
реси інших товаровиробників, 
які не бажають, а найчастіше 
не можуть займатися підприєм-
ницькою діяльністю. Вони за 
будь-яку ціну намагаються «ви-
торгувати» собі привілеї, що 
допомагають одержувати біль-
ші доходи, не рахуючись зі бит-
ками або шкодою для суспіль-
ства. Особливо яскраво така 
політика проглядається з боку 
посередників і бізнесменів у 
сферах купівлі-продажу сіль-
ськогосподарської продукції, 

забезпечення її пальним, елек-
троенергією, газом, сільсько-
господарською технікою й за-
пчастинами до неї та ін.

Важливими заходами по-
передження зазначених нега-
тивних явищ є вдосконалення 
і встановлення пріоритетних 
цін на сільськогосподарську 
продукцію, звільнення торгівлі 
нею від тих суб’єктів, які фак-
тично не зайняті в її виробниц-
тві, а наживаються за рахунок 
посередництва й на результа-
тах праці виробників цієї про-
дукції. Що стосується ціноутво-
рення на сільськогосподарську 
та промислову продукцію, то 
слід відмітити, що в Україні, на 
жаль, до цього часу не визна-
чено цінової стратегії, яка в 
умовах формування ринку ста-
новить собою узагальнену мо-
дель дій у цій царині, напрямок 
досягнення паритету таких цін 
на вказану продукцію, які від-
повідають цінам і завданням 
сільськогосподарського вироб-
ництва на умовах стратегічних 
конкурентних переваг з міні-
мальними витратами. А для 
цього конче потрібно розроби-
ти відповідне законодавство, 
закріпивши в ньому стратегію 
ціноутворення на сільськогос-
подарську і спожиті в сільсько-
му господарстві промислову 
продукцію й послуги з дотри-
манням умов щодо паритету 
цін на них. 
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При цьому необхідно вра-
ховувати формування еквіва-
лентних умов обміну на ринку 
результатами праці між сільсь-
когосподарськими виробника-
ми й товаровиробниками за-
собів виробництва (послуг), ви-
робничо-технічного постачання 
незалежно від форм власності. 
Варто брати до уваги компен-
сації: (а) витрат сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками 
у зв’язку з порушенням парите-
ту цін із джерел, передбачених 
бюджетом у формі фінансових 
і товарних інтервенцій, дотацій; 
(б) компенсації частини витрат 
на виробництво сільськогоспо-
дарської продукції й на ма-
теріально–технічні ресурси й 
послуги державних підпри-
ємств для сільського госпо-
дарства; (в) податкових пільг, 
зміни строків сплати податків і 
зборів до Державного бюджету; 
(г) пільгового кредитування 
сільськогосподарських товаро-
виробників. В умовах ринкової 
орієнтації особливо негативно 
на сільськогосподарське ви-
робництво впливає гостра 
нестача матеріально-технічних 
ресурсів, що зумовлює надмір-
ну експлуатацію природної ро-
дючості земель і живої праці. А 
у свою чергу, це, в умовах 
жорсткої ринкової конкуренції 
й вільних цін на засоби вироб-
ництва робить аграрну галузь 
малоперспективною.

За таких умов отримана 
виручка від реалізації сільсько-
господарської продукції не дає 
можливості її виробникам здій-
снювати навіть просте відтво-
рення. Падає продуктивність 
земель, худоби, через що зни-
жується ефективність усього 
виробництва. Вжиті протягом 
останніх років заходи для до-
тримання паритету цін на сіль-
ськогосподарську, промислову 
продукцію й послуги, що спо-
живаються сільським госпо-
дарством, не дали істотних ре-
зультатів, а наслідок цього – 
неплатоспроможність товаро-
виробника  с ільськогоспо -
дарської продукції. Однією з 
основних причин неналежного 
забезпечення сільськогоспо-
дарських товаровиробників за-
собами виробничо-технічного 
призначення є небувалий спад 
їх вітчизняного виробництва. В 
Україні зупинено виробництво 
сільськогосподарської техніки 
й запчастин до неї на таких за-
водах-гігантах, як Харківський 
тракторний завод, «Серп і мо-
лот», Харківський завод трак-
торних двигунів та ін. Уже в 
1990-2000 рр. спад загального 
в и р о б н и ц т в а  в  г а л у з і 
сільгоспмашинобудування ста-
новив майже 90%; на сьогодні 
ж він зведений практично до 
нуля [12].

Незважаючи на такі катас-
трофічні для сільського госпо-
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дарства наслідки, породжені 
недбалим матеріально-техніч-
ним забезпеченням, у Законі 
«Про державну підтримку сіль-
ського господарства України» 
ця проблема навіть не зга-
дується [4; 2004. – № 49. – 
Ст. 527]. Проте не слід забува-
ти, що саме від матеріально-
технічного забезпечення това-
ровиробників перш за все сіль-
ськогосподарською технікою, 
запчастинами до неї й палив-
но-мастильними матеріалами 
залежить їх функціонування, 
о р г а н і з а ц і я  в и р о б н и ц т в а 
сільгосппродукції. Без належ-
ного матеріально-технічного 
забезпечення сільгоспвироб-
ництво є мертвим. Вищесказа-
не свідчить, що без підтримки 
держави в забезпеченні сільсь-
когосподарських товаровироб-
ників засобами виробничо-тех-
нічного призначення вийти з 
кризового стану сільське гос-
подарство не в змозі, тому по-
дальший спад виробництва 
сільгосппродукції неминучий. 
Вирішити цю проблему само-
стійно товаровиробники остан-
ньої не спроможні у зв’язку з 
гострою нестачею фінансових 
ресурсів.

При проведенні державної 
політики підтримки сільгоспто-
варовиробника мають бути 
створені максимально сприят-
ливі умови для одержання бан-
ківських кредитів. Існуюча ор-

ганізація сільськогосподарсько-
го виробництва не сприяє роз-
будові адекватної новим умо-
вам системи фінансування 
його розвитку, сільськогоспо-
дарські підприємства всіх форм 
власності протягом тривалого 
часу працюють в умовах неста-
чі фінансових ресурсів. Обсяги 
фінансування (грошові кошти) 
нерідко осідають у посередни-
цьких структурах, які виробниц-
твом сільськогосподарської 
продукції не займаються. Ви-
никла наявна потреба в розроб-
ленні чіткої правової системи 
прямого (адресного) кредиту-
вання товаровиробників сіль-
ськогосподарської продукції. 
Крім того, більшість сільських 
господарств уже вичерпали 
можливості самофінансування, 
а відтак не можуть забезпечити 
власними коштами організацію 
конкурентноспроможного ви-
робництва. За цих умов першо-
чергового значення набуває 
більш активне залучення фі-
нансових ресурсів на кредит-
них засадах.

Водночас, як зазначають 
В.Я. Амбросов і В.М. Онєгіна, 
високі відсоткові ставки за кре-
дитами комерційних банків, по-
ловинчасті заходи у формуван-
ні відносин власності на землю, 
значне погіршення матеріаль-
ного та фінансового становища 
колективних сільськогоспо-
дарських підприємств у процесі 
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їх реорганізації стали тими ва-
гомими чинниками, що надзви-
чайно обмежують можливість 
залучення кредитних ресурсів 
у сільськогосподарський ви-
робничий процес [1, с. 115]. 
Специфіка агропромислового 
виробництва, зокрема сільсь-
кого господарства, безумовно, 
накладає певний відбиток на 
кредитні відносини. 

Серед економістів, правни-
ків-аграріїв і працівників кре-
дитних установ не виникає за-
перечень щодо необхідності 
врахування особливостей АПК 
при формуванні цих відносин. 
Так, А.М. Стельмащук наголо-
шує, що кредитування сільсь-
когосподарських товаровироб-
ників відзначається особливос-
тями відтворювального проце-
су в розглядуваній галузі й по-
лягає в тісному взаємозв’язку 
цього процесу з природними 
умовами, який охоплює: (1) чіт-
ку періодизацію виробництва й 
унеможливлення перерви в 
ньому, що викликає необхід-
ність надання кредитів для то-
варовиробників сільськогоспо-
дарської продукції в конкретно 
визначений час і в повному об-
сязі; (2) уповільнений оборот 
капіталу, що тягне за собою 
збільшення строків залучення 
кредитних ресурсів і зниження 
плати за кредит; (3) нееквіва-
лентність обміну й низький рі-
вень прибутковості сільсько-

господарського виробництва, 
внаслідок чого зменшується 
плата за кредит; (4) низький рі-
вень технічного оснащення ви-
робництва при високій зноше-
ності техніки й використанні за-
старілих технологій, що вима-
гає кредитного забезпечення 
інвестиц ійного харак теру;  
(5) підвищений рівень ризико-
ваності галузі, що потребує за-
стосування адекватного рівня 
с т р а х о в о г о  з а х и с т у  [10 , 
с. 191].

Досвід організації кредит-
ного обслуговування в країнах 
з розвиненою ринковою еконо-
мікою переконує в тому, що на-
став час надання системі кре-
дитної підтримки аграрного 
сектора чіткого цільового спря-
мування. Воно гарантує пільго-
ве кредитування сільськогос-
подарського виробництва, що 
здійснюється в таких формах, 
як зниження відсоткової ставки 
за кредит, відшкодування пев-
ної частки останнього держа-
вою, звільнення від сплати бор-
гу в перші роки після одержан-
ня кредиту, подовження строку 
його повернення.

Зазначимо, що за цих умов 
з урахуванням досвіду країн з 
розвиненою економікою до-
цільно розробити і прийняти 
спеціальний Закон «Про креди-
тування товаровиробників сіль-
ськогосподарської продукції». 
Є сенс створити спеціальний 
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Фонд кредитної підтримки аг-
рарних товаровиробників, кош-
ти якого певною мірою можуть 
задовольнити їх потреби в кош-
тах за рахунок: (1) асигнувань 
в обсягах, зазначених держав-
ними й місцевими бюджетами 
на відповідний рік; (2) надход-
жень від одержаного ввізного й 
вивізного мита на сільськогос-
подарську продукцію; (3) об-
сягів поверненої заборгованос-
ті за раніше одержаними кре-
дитами з Державного бюджету; 
(4) однопроцентних відраху-
вань від реалізації продукції 
всіх товаровиробників; (5) над-
ходжень від приватизації де-
ржавних об’єктів агропромисло-
вого комплексу; (6) надходжень 
від повернення наданих кре-
дитів за рахунок фонду та пла-
ти за кредити; (7) коштів, одер-
жаних від різних видів допомо-
ги. Використання коштів Фонду 
має здійснюватися на конкурс-
них засадах для закриття до 50 
відсоткової різниці між платою 
за кредит, установленою ко-
мерційними ставками, й обліко-
в о ю  с т а в к о ю  Н а ц б а н к у  
України.

Наведені міркування доз-
воляють дійти висновку, що 
вдосконалення законодавства, 
що регулює кредитні відносини 
за участю аграрних товарови-
робників, і реалізація аграрно-
кредитної політики можуть за-
безпечити формування ділової 

атмосфери у справі кредиту-
вання АПК, за якої своєчасність 
надання кредитів, своєчасність 
і повнота розрахунків за них 
стануть нормою поведінки 
суб’єктів, які надають кредити 
і які їх одержують.

Дефіцит Державного бюд-
жету, що існує в нашій державі 
впродовж багатьох років, є пе-
реважно наслідком не лише 
спаду сільськогосподарської 
продукції, а й глибокої дефор-
мації податкової системи. У 
країні створилася катастрофіч-
на ситуація зі сплатою податків 
виробниками цієї продукції і 
надходженням коштів у Де-
ржавний бюджет. 

Із самого початку здійснен-
ня економічних реформ в Ук-
раїні деформації й шарахання 
з боку в бік у нормах оподатку-
вання суб’єктів підприємництва 
в аграрному секторі не лише не 
сприяли підвищенню їх ініціа-
тиви в нарощуванні виробниц-
тва сільгосппродукції, а навпа-
ки, вщент дезорганізували його 
й загнали виробника в неле-
гальну, тіньову сферу економі-
ки. Прийнятий Закон України 
«Про фіксований сільськогос-
подарський податок» [4; 1992. 
– № 5-6. – Ст. 39] зовсім не пра-
цює. Як і раніше, з аграрного 
товаровиробника утримується 
до 20 податків та обов’язкових 
місцевих зборів і платежів. На 
наше переконання, зменшення 
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податкового тягаря на аграрно-
го товаровиробника змінить у 
нього думку про державу як 
найбільшого «рекетира», гото-
вого забрати якщо не все, то, 
принаймні, більшість заробле-
ного.

Отже, якщо серйозніше 
підійти до справи допомоги віт-
чизняному аграрному товаро-
виробникові (підтримати його 
зниженням податкового тиску, 
посприяти в одержанні бан-
ківських кредитів, передбачити 
в законодавстві пільги в їх от-
риманні, провести митно-та-
рифну політику в його інтере-
сах, запровадити інші заходи, 
зокрема, не в останню чергу 
законодавчі), вся логіка розвит-
ку сільськогосподарського ви-
робництва може стати реаль-
ною перспективою подолання 
системної кризи в галузі сіль-
ського господарства.

Як показали події останніх 
років, незважаючи на всі не-
доліки колишньої моделі пла-
ново-директивного управління 
соціалістичною економікою, в 
жодному разі не треба було 
повністю відмовлятися від ок-
ремих можливостей об’єктивно 
необхідного державного управ-
ління. Слід погодитися з тими 
правниками, які вважають, що 
директивне управління в де-
яких випадках просто потрібне, 
в тому числі, й у сільському гос-
подарстві, наприклад, у вироб-

ництві маку, конопель та іншої, 
вкрай необхідної для населен-
ня та промисловості сільсько-
господарської продукції та си-
ровини, яка виробляється за 
наявності відповідного дозволу 
(ліцензії).

Звичайно, ринковій еконо-
міці не притаманне жорстке уп-
равління, вона вимагає гнучко-
го регулювання. Але йдеться 
не взагалі про всю систему ос-
таннього, а лише про окремі 
випадки й умови з урахуванням 
тих реалій, у яких відбувається 
формування ринкової економі-
ки України. До основних із них 
належать: (1) висока зношеність 
основних фондів, брак вітчиз-
няного машинобудування, 
підвищена ресурсомісткість;  
(2) потреба в розвитку конку-
ренції, з одного боку, й держав-
ного розподілу ресурсів – з дру-
гого, у зв’язку з чим актуально 
формувати механізм поєднан-
ня цих шляхів їх перерозподілу; 
(3) слабкість грошового обігу, 
що диктує вжиття заходів щодо 
стабілізації і зміцнення гривні, 
а щодо їх реалізації – розробка 
механізму підвищення інвести-
ційної активності; (4) аморф-
ність влади, брак зрозумілої 
соціально-економічної перс-
пективи; (5) монополізм, тіньо-
ва координація, а іноді і прямий 
«контроль» сільського госпо-
дарства мафіозними структу-
рами.
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Конкретні функції державно-
го управління достатньо чітко 
визначились у процесі їх практич-
ної реалізації розвиненими краї-

нами. При здійсненні заходів де-
ржавної підтримки сільського гос-
подарства не завадило б цей до-
свід взяти до уваги і в Україні.
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ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО АГРАРНОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ – 
ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

КРИЗИСА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
В.П. Жушман

Исследованы правовые аспекты поддержки сельскохозяйственного товаро-
производителя. Рассмотрены такие меры поддержки, как совершенствование и 
установление приоритетных цен на сельскохозяйственную продукцию, улучше-
ние материально-технического обеспечения, льготное кредитование, налогооб-
ложение и другие правовые вопросы.

Ключевые слова: аграрный товаропроизводитель, системный кризис, мате-
риально-техническое обеспечение, дефицит государственного бюджета, агро-
промышленный комплекс.

SUPPORT OF HOME AGRICULTURAL MANUFACTURES IS THE MOST IMPORTANT 
DIRECT OF OVERCOMING ECONOMIC AND SOCIAL CRISIS: LAW ASPECTS

V.P. Zhushman

Law aspects of support of agricultural manufacturer are explored. Methods of sup-
port are examined. Among the methods are the following: improving and establishing 
of priority prices on agricultural products, improvement of material and technical provi-
sion, preferential credit, taxation and other law issues.

Key words: agricultural manufactures material and technical provision, deficit of 
state budget, agricultural complex.
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВИХ 
РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Одним з ключових питань 
належного функціонування су-
часного аграрного сектора еко-
номіки України є створення 
ринку, ринкової аграрної інфра-
структури, за допомогою якої 
сільськогосподарські товаро-
виробники матиму ть мож-
ливість найвигіднішого збуту 
виробленої ними сільськогос-
подарської продукції. Ринкова 
аграрна інфраструктура вклю-
чає в себе такі складники, як 
біржовий аграрний ринок, агро-
торгові доми, ярмарки, сільсь-
когосподарські обслуговуючі 
кооперативи, а також аграрні й 
агропродовольчі ринки. Оскіль-
ки належне функціонування на-
званих інституцій має непере-
січне значення, вивчення пра-
вових питань створення й фун-
кціонування ринків сільськогос-
подарської продукція має важ-
ливе значення – як теоретичне 
(для подальшого вдосконален-
ня теорії аграрного права), так 
і практичне (для належного 
правозастосування у відповід-
ній сфері суспільних відносин). 
Викладене вказує на актуаль-

ність і новизну запропонованої 
теми даної статті, що додатко-
во підкреслюється набранням 
чинності з 1 січня 2010 р. Зако-
ном України «Про оптові ринки 
сільськогосподарської продук-
ції» (далі – Закон) від 25 червня 
2009 р., № 1561-VI [1; 2009. – 
№ 51. – Ст. 755].

Питання створення аграр-
ного ринку, належного функціо-
нування його складників уже 
були предметом дослідження 
науковців [Див.: 2-5], проте нор-
ми вказаного Закону наукового 
аналізу поки що не зазнавали.

Мета даної статті – охарак-
теризувати окремі приписи за-
значеного Закону, зокрема, 
щодо сутності оптових ринків 
сільськогосподарської продук-
ції та суб’єктного складу відно-
син, що виникають у зв’язку з 
діяльністю названих ринків, і 
сформулювати пропозиції по 
вдосконаленню окремих його 
положень.

Переходячи до основного 
викладу передусім зазначимо, 
що аналізований Закон визна-
чає правові засади організації 
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діяльності оптових ринків сіль-
ськогосподарської продукції в 
Україні, регулює відносини в 
цій сфері і спрямований на за-
хист прав та законних інтересів 
сільськогосподарських товаро-
виробників, які здійснюють оп-
товий продаж сільгосппродук-
ції власного виробництва.

Закон наводить дефініції 
низки понять (ст. 1), як-от: «асо-
ціація оптових ринків сільсько-
господарської продукції», «ін-
фраструктура оптового ринку 
сільськогосподарської продук-
ції», «оптова торгівля сільсько-
господарською продукцією», 
«оптовий ринок сільськогоспо-
дарської продукції», «партія 
сільськогосподарської продук-
ції», «покупці», «продавці», «ри-
нок сільськогосподарської про-
дукції», «роздрібна торгівля 
сільськогосподарською продук-
цією», «саморегулівна органі-
зація оптового ринку сільсько-
господарської продукції», «сіль-
ськогосподарська продукція», 
«територія оптового ринку сіль-
ськогосподарської продукції», 
«товаросупров ідний док у-
мент». Зазначимо, що окремі з 
наведених категорій уже були 
відомі законодавству України 
ще до прийняття Закону (на-
прик ла д ,  «с і ль с ько г о с п о -
дарська продукція», «покупці», 
«продавці» та ін.), інші ж мають 
важливе значення для подаль-
шого розвитку правового регу-

лювання виробничо-госпо-
дарської діяльності аграрних 
товаровиробників.

Наприклад, ринок сільсь-
когосподарської продукції виз-
начається в Законі як частина 
аграрного ринку, де здійс -
нюється оптова торгівля цією 
продукцією. У свою чергу, під 
оптовою торгівлею сільськогос-
подарською продукцією ро-
зуміється діяльність з купівлі-
продажу такої продукції партія-
ми для наступного її продажу 
кінцевому споживачеві через 
роздрібну торгівлю або для ви-
робничого чи іншого вико -
ристання, а також допоміжна 
діяльність, що забезпечує таку 
купівлю-продаж шляхом на-
дання пов’язаних із цим послуг. 
Роздрібною торгівлею сільсь-
когосподарською продукцією 
вважається діяльність з купів-
лі-продажу цієї продукції кінце-
вими споживачами для їх влас-
ного використання. Підкресли-
мо, що наведені дефініції за-
кріплено в національному за-
конодавстві вперше, а відмін-
ність оптової торгівлі сільсько-
господарською продукцією від 
роздрібної полягають у тому, 
що перша здійснюється партія-
ми для наступного продажу кін-
цевому споживачеві, друга ж 
відбувається за його участі для 
власного використання ним цієї 
продукції. Додатково зазначи-
мо, що відносини за участю на-
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званих кінцевих споживачів цей 
Закон не регламентує.

Важливою для розуміння 
сутності оптової торгівлі сіль-
ськогосподарською продукцією 
є категорія «партія сільськогос-
подарської продукції», під якою 
ст. 1 Закону розуміє відповід-
ний  о б ’є м  с і л ь с ько г о с п о -
дарської продукції одного або 
декількох найменувань, яка за-
куплена, відвантажена або от-
римана за одним товаросупро-
відним документом. Визначен-
ня окремих її партій установ-
люється Правилами роботи оп-
тового ринку сільськогоспо-
дарської продукції. До цього, 
вважаємо, слід додати, що в 
нормативному порядку мають 
бути окреслені також обсяги та-
кої партії сільгосппродукції в 
певних одиницях виміру. При 
цьому ці обсяги мають установ-
люватись у таких розмірах, 
щоб було чітко зрозуміло, що 
партія сільськогосподарської 
продукції не може бути придба-
на кінцевим споживачем для 
власного споживання.

На да л і  проана л ізуємо 
суб’єктний склад відносин, що 
виникають у зв’язку з діяльніс-
тю оптових ринків сільськогос-
подарської продукції. Беззапе-
речно, що учасником відповід-
них правовідносин виступає 
насамперед сам оптовий ринок 
сільгосппродукції. Стаття 1 За-
кону визначає, що оптовий ри-

нок сільськогосподарської про-
дукції – це юридична особа, 
предметом діяльності якої є на-
дання послуг, що забезпечують 
здійснення оптової торгівлі 
цією продукцією, і якій в уста-
новленому цим Законом поряд-
ку надано статус такого опто-
вого ринку.

Порядок отримання стату-
ту оптового ринку сільгосппро-
дукції встановлюється ст. 4 За-
кону, відповідно до якої: (1) ста-
тус оптового ринку сільгосп-
продукції надається централь-
ним органом виконавчої влади 
з питань аграрної політики 
(Міністерством аграрної полі-
тики України) на конкурсній ос-
нові в установленому Кабіне-
том Міністрів України порядку 
(на даний час названий Поря-
док поки що не установлено); 
(2) юридична особа, яка має на-
мір набути статусу оптового 
ринку сільгосппродукції, подає 
до вказаного Міністерства па-
кет документів (заяву про на-
буття статусу оптового ринку 
сільгосппродукції; проект (біз-
нес-план) організації діяль-
ності юридичної особи у статусі 
оптового ринку сільгосппродук-
ції; нотаріально посвідчену 
копію установчих документів; 
проект Правил роботи оптово-
го ринку сільгосппродукції; но-
таріально посвідчену копію сві-
доцтва про державну реєстра-
цію; довідку про включення 
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юридичної особи до Єдиного 
державного реєстру підпри-
ємств та організацій України; 
документально підтверджені 
в ідомост і  про засновник ів 
(учасників) юридичної особи); 
(3) Міністерство аграрної полі-
тики України розглядає надані 
юридичною особою для набут-
тя статусу оптового ринку 
сільгосппродукції документи 
протягом тридцяти календар-
них днів з дня їх отримання;  
(4) після розгляду документів 
Міністерство аграрної політики 
України видає наказ про надан-
ня або вмотивовану відмову в 
наданні юридичній особі стату-
су оптового ринку сільгосппро-
дукції.

Що стосується вказаного 
порядку отримання статусу оп-
тового ринку сільгосппродукції, 
то зауважимо, що перелік до-
кументів, які подаються юри-
дичною особою для набуття 
цього статусу, необхідно роз-
ширити й додати до нього до-
кументи, що підтверджують 
права цієї особи на земельні 
ділянки, необхідні для розта-
шування території оптового 
ринку, а також на нерухоме й 
рухоме майно, яке буде вико-
ристовуватися при наданні 
послуг у сфері оптової ринкової 
діяльності. Адже без вивчення 
названих документів важко 
встановити відповідність заяв-
ника вимогам Закону щодо 

можливості надання ним пос-
луг оптового ринку сільськогос-
подарської продукції.

Із викладеного також абсо-
лютно чітко зрозуміло, що оп-
товий ринок сільськогоспо-
дарської продукції не є спе-
цифічною організаційно-право-
вою формою юридичної особи. 
Таким ринком може вважатися 
будь-яка юридична особа, яка 
спеціалізується на наданні пос-
луг, що забезпечують здійснен-
ня оптової торгівлі сільськогос-
подарською продукцією, після 
надання їй статусу такого  
ринку.

Окрім викладеного, ст. 4 
Закону містить також підстави, 
за яких Міністерство аграрної 
політики України може позба-
вити юридичну особу цього ста-
тусу. Такими виступають: (а) за-
ява юридичної особи про поз-
бавлення її статусу оптового 
ринку сільськогосподарської 
продукції; (б) припинення існу-
вання юридичної особи; (в) ви-
явлення недостовірних відо-
мостей, зокрема, розбіжностей 
між відомостями, викладеними 
в документах, поданих юридич-
ною особою для набуття стату-
су оптового ринку сільгосппро-
дукції, та фактичними даними; 
(г) порушення таким оптовим 
ринком вимог Закону та інших 
нормативно-правових актів. 
Зазначимо, що наведені підста-
ви не є достатньо чіткими й ба-
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гато в чому мають оціночний 
характер, що не можна вважа-
ти задовільним.

Перелічимо основні на-
прямки діяльності оптових рин-
ків сільськогосподарської про-
дукції: (1) створення операто-
рам таких ринків належних 
умов д ля к уп івл і -прода ж у 
сільгосппродукції; (2) сприяння 
прискореному просуванню ос-
танньої від виробника до кінце-
вого споживача в торговельно-
му ланцюгу; (3) надання мож-
ливості для виходу на ринок 
сільгосппродукції всім її поста-
ча льник ам і  с пож ив ачам; 
(4) визначення необхідного пе-
реліку сільгосппродукції, що 
має включати переважну біль-
шість загальної номенклатури 
виробленої продукції, скоро-
чення втрат такої продукції;  
(5) забезпечення постачання 
населенню якісної сільгосппро-
дукції; (6) облаштування єди-
ного місця її купівлі-продажу; 
(7) забезпечення концентрації 
сільгосппродукції у відповідно-
му місці; (8) сприяння вітчизня-
ним її виробникам в одержанні 
прибутку від реалізації цієї про-
дукції; (9) забезпечення до-
стовірною інформацією опера-
торів цих оптових ринків про 
кон’юнктуру ринку сільгосппро-
дукції та споживчу якість остан-
ньої; (10) сприяння операторам 
оптових ринків сільгосппродук-
ції у підготовці такої продукції 

до купівлі-продажу; (11) забез-
печення здійснення ветеринар-
но-санітарного контролю й на-
гляду за якістю сільгосппро-
дукції.

У межах реалізації вказа-
них напрямків діяльності опто-
вий  ринок  с ільс ько гос по -
дарської продукції створює на-
лежні умови для забезпечення 
оптової торгівлі сільгосппро-
дукцією шляхом надання таких 
послуг: (1) забезпечення опе-
раторів оптових ринків сільгосп-
продукції спеціально облашто-
ваними робочими місцями;  
(2) підготовка партій сільгосп-
продукції до продажу; (3) доку-
ментальне оформлення (в разі 
необхідності) її купівлі-прода-
жу; (4) формування партій стан-
дартизованої сільгосппродук-
ції; (5) організація торгів, аук-
ціонів; (6) складування, збері-
гання, відвантаження й достав-
ка партій сільгосппродукції;  
(7) контроль за якістю останнь-
ої; (8) забезпечення операторів 
цих ринків достовірною інфор-
мацією про кон’юнктуру ринку 
сільгосппродукції і споживчу її 
якість; (9) рекламні послуги; 
(10) узагальнення й поширення 
достовірної інформації щодо 
попиту, пропозиції сільгосппро-
дукції та рівня цін; (11) органі-
зація виставок, тренінгів, семі-
нарів, конференцій, навчаль-
них курсів, конкурсів; (12) транс-
портування партій сільгосппро-
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дукції; (13) забезпечення про-
давців і покупців необхідною 
вантажно-розвантажувальною 
технікою, ваговимірювальним 
обладнанням тощо; (14) охоро-
на майна операторів оптових 
ринків сільськогосподарської 
продукції; (15) інші послуги, не-
обхідні для здійснення діяль-
ності цих ринків. При цьому такі 
послуги мають надаватися оп-
товим ринком сільськогоспо-
дарської продукції на постійній 
і регулярній основі і здійснюва-
тись на підставі відповідних до-
говорів.

Ще одним видом учасників 
відносин щодо діяльності опто-
вих ринків сільгосппродукції 
виступають так звані операто-
ри цих ринків, до числа яких 
ст. 5 Закону віднесені: покупці, 
продавці, об’єднання продавців 
та/або покупців, інші юридичні 
та фізичні особи, які виконують 
роботи та/або надають послуги 
(банківські, фінансові, юридич-
ні, консультаційні, страхові, до-
радчі, рекламні тощо), необхід-
ні для функціонування таких 
ринків. Відносини між названи-
ми операторами оптових ринків 
сільгосппродукції ґрунтуються 
на договірних засадах.

Статтею 1 Закону покупці 
визначаються як юридичні і фі-
зичні особи, які купують партію 
(партії) сільськогосподарської 
продукції для наступного її про-
дажу кінцевому споживачеві че-

рез роздрібну торгівлю або для 
виробничого чи іншого вико-
ристання, та уповноважені 
ними особи. Продавцями ж вва-
жаються юридичні і фізичні осо-
би, які є власниками сільгосп-
продукції і продають покупцям 
партію (партії) такої продукції, 
та уповноважені ними особи. 
Інших приписів стосовно учас-
ників відносин щодо діяльності 
цих ринків, у тому числі й виз-
начення поняття «оператори 
оптових ринків сільськогоспо-
дарської продукції», Закон, на 
жаль, не містить.

Як вбачається, операторів 
оптових ринків сільгосппродук-
ції можна поділити на певні гру-
пи залежно від змісту діяль-
ності, яку вони здійснюють на 
таких ринках. Головними дію-
чими особами, безпосередніми 
учасниками угод купівлі-прода-
жу партій сільгосппродукції 
виступають покупці і продавці, 
а також їх об’єднання. Без їх 
участі відповідні угоди взагалі 
не можуть укладатись. Інші ж 
особи (юридичні й фізичні осо-
би, які виконують роботи та/або 
надають послуги (банківські, 
фінансові, юридичні, консуль-
таційні, страхові, дорадчі, рек-
ламні тощо), необхідні для фун-
кціонування таких оптових рин-
ків) виступають допоміжними 
суб’єктами, які сприяють діяль-
ності покупців і продавців, а та-
кож самих оптових ринк ів 
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сільгосппродукції.
Підсумовуючи викладене, 

можемо зробити наступні вис-
новки. Закон України «Про оп-
тові ринки сільськогосподарської 
продукції» заклав правові підва-
лини для організації діяльності 
оптових ринків сільськогоспо-
дарської продукції в Україні, які 
потребують подальшого розвит-
ку. Такий оптовий ринок не є спе-
цифічною організаційно-право-
вою формою юридичної особи, 
а є лише елементом її спеціалі-
зації з надання послуг, що за-
безпечують здійснення оптової 
торгівлі цією продукцією, після 
отримання ним статусу оптово-
го ринку сільськогосподарської 
продукції.

Окремі положення про-
аналізованого Закону (при-
міром, щодо документів, які не-
обхідно подати для набуття 
с т а т у с у  о п т о в о г о  р и н к у 
сільгосппродукції, підстав поз-

бавлення такого статусу тощо) 
не є достатньо чіткими й вима-
гають удосконалення. А Кабі-
нету Міністрів України необхід-
но прийняти вказані в Законі 
підзаконні нормативно-правові 
акти: Порядок надання статусу 
оптового ринку сільськогоспо-
дарської продукції, Правила 
здійснення ветеринарно-сані-
тарного контролю й нагляду 
для оптових ринків сільськогос-
подарської продукції та ін.

Перспективою подальших 
наукових розвідок у напрямку 
порушених проблем може бути 
використання отриманих ре-
зультатів у наступних дослід-
женнях, при вивченні правових 
питань надання державної до-
помоги оптовим ринкам сільсь-
когосподарської продукції, а 
також для характеристики пра-
вових засад функціонування 
інших складників інфраструк-
тури аграрного ринку.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВЫХ РЫНКОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Уркевич В.Ю.

В статье анализируются правовые вопросы функционирования оптовых 
рынков сельскохозяйственной продукции в Украине. Рассматриваются нормы 
Закона Украины «Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции», в част-
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ности, понятие указанных рынков, характеризуется субъектный состав отноше-
ний по созданию и деятельности оптовых рынков сельскохозяйственной продук-
ции. Внесены предложения по усовершенствованию правового регулирования 
деятельности оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, рынок сельскохозяйс-
твенной продукции, оптовые рынки сельскохозяйственной продукции.

LEGAL QUESTIONS OF FUNCTIONING OF THE WHOLESALE MARKETS 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Urkevуch V.J.

In article legal questions of functioning of the wholesale markets of agricultural pro-
duction in Ukraine are analyzed. Norms of the Law of Ukraine are considered «About 
the wholesale markets of agricultural production», in particular, the concept of the 
specified markets, is characterised subject structure of relations concerning creation 
and activity of the wholesale markets of agricultural production. Offers on improvement 
of legal regulation of activity of the wholesale markets of agricultural production are 
made. 

Key words: agricultural production, the market of agricultural production, the whole-
sale markets of agricultural production.
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Вищою соціальною цінніс-
тю демократичної держави є 
людина, її права і свободи, їх 
забезпечення шляхом розроб-
лення необхідних законів та ін-
ших нормативно-правових ак-
тів і створення спеціального 
державного механізму їх реалі-
зації. Важлива роль у цьому 
механізмі відведена органам 
внутрішніх справ (далі – ОВС). 
Саме ОВС та їх персонал по 
праву посідають у системі де-
ржавних правоохоронних ор-
ганів України й державному ме-
ханізмі забезпечення особистої 
безпеки громадян, у захисті їх 
прав, свобод і законних інтере-
сів провідне місце. Разом із тим 
і сам персонал ОВС, що зай-
має, як правило, передні окопи 
на фронтах боротьби зі злочин-
цями та іншими правопорушни-
ками, і часто першим приймає 
на себе їх удари і зазнає шко-
ди, складається з громадян Ук-
раїни, які також мають усі права 
та свободи людини і громадя-
нина, встановлені Конститу-

цією України.
Зростання злочинності й 

ускладнення криміногенної си-
туації, а також існуючі в сус-
пільстві економічні, соціальні 
та інші труднощі й негаразди 
працівники ОВС відчувають на 
собі та своїх родинах у значно 
більшій мірі, ніж пересічні гро-
мадяни. В огляду на специфіку 
їх служби та її стресовий і не-
рідко цілодобовий характер, на 
невиконання чи неналежне ви-
конання чинного законодавс-
тва щодо правового, фінансо-
во-економічного й соціального 
захисту персоналу ОВС, на 
його недоліки чи прорахунки 
можемо констатувати, що в ос-
танні роки все це призвело до 
втрати органами внутрішніх 
справ свого професійного ядра, 
до падіння престижу професії 
працівника ОВС, до виникнення 
різних негативних проявів у 
діяльності їх окремих працівни-
ків, зрештою, до загального 
зниження ефективності діяль-
ності цих органів. Статистика 
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свідчить, що протягом остан-
нього десятиріччя загальна чи-
сельність працівник ів ОВС 
значно зменшилась і можемо 
стверджувати, що падіння рів-
ня державного захисту й забез-
печення безпеки персоналу 
цих органів разом із загальни-
ми кризовими фінансово-еко-
номічними негараздами знач-
ною мірою сприяли цьому й не-
гативно впливали і продовжу-
ють впливати і на чисельно-
якісний склад персоналу ОВС, 
і на ефективність його діяль-
ності. Ці ж факти підтверджу-
ються також аналізом історії 
діяльності ОВС, що переконли-
во засвідчує, що в усі часи 
ефективність діяльності пра-
цівників цих органів чи поліції 
безпосередньо залежала й 
продовжує залежати від (а) рів-
ня їх державного захисту,  
(б) забезпечення їх особистої 
безпеки й належного фінансо-
вого, матеріально-технічного 
та іншого забезпечення діяль-
ності ОВС, (в) установлених за-
коном гарантій особливого де-
ржавного захисту працівників 
ОВС, (г) чіткої й детальної нор-
мативної регламентації про-
ходження ними служби в ОВС, 
(д) законодавчого визначення 
цілей, завдань та основних на-
прямків діяльності ОВС, (е) іс-
нуючих у суспільстві мораль-
них та інших потреб і цінностей, 
(є) набутого вітчизняного й між-

народного досвіду в боротьбі 
зі злочинністю, (ж) практики 
його застосування й (з) загаль-
ноприйнятих уявлень про спра-
ведливість, чесність, поряд-
ність, правову, демократичну, 
соціальну державу та ін.

Усе вищевикладене, а та-
кож недосконалість законо-
давства, яке закріплює гарантії 
правового й соціального захис-
ту працівників ОВС, з особли-
вою гостротою поставило сьо-
годні питання про необхідність 
дослідження сучасних проблем 
державного захисту й забезпе-
чення безпеки персоналу ОВС 
та вдосконалення їх організа-
ційно-правових засад. Загаль-
ні теоретичні питання управлін-
ня в ОВС, а також окремі аспек-
ти управління персоналом, у 
тому числі правового й соціаль-
ного захисту їх працівників, 
розглядалися такими вітчизня-
ними й зарубіжними вченими як 
Г.А. Аванесов, О.М. Бандурка, 
Б.С. Бушуєв, С.Є. Віцин, Р.А. Ка-
л ю ж н и й ,  Н . П .  М а т ю х і н а ,  
В.М. Плішкін, С.В. Присяжний, 
В.Д. Сущенко, Г.А. Туманов та 
ін. [Див.: 1-11]. Проте й досі 
значна їх частина не вирішена, 
а динаміка їх змін у сучасних 
умовах якслід не вивчена.

У складному й комплексно-
му процесі державного захисту 
й забезпечення безпеки персо-
налу ОВС умовно можна виріз-
нити декілька основних скла-
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дових елементів, які, на нашу 
думку, повинні завжди відпові-
дати вимогам часу й потребам 
суспільства, а саме:

– забезпечення особистої 
(власної) безпеки працівників 
ОВС та їх близьких родичів 
(безпеки їх життя і здоров’я) у 
зв’язку з виконанням персона-
лом ОВС своїх слу жбових 
обов’язків на основі реалізації 
спеціальної системи заходів 
державного захисту й чіткої 
нормативно-правової регла-
ментації її функціонування на 
практиці;

– належний нормативно-
правовий порядок проходжен-
ня працівниками ОВС держав-
ної служби; 

– дисципліна й законність 
в їх діяльності відповідно до 
вимог чинного законодавства;

– належне фінансове та 
соціальне забезпечення пра-
цівників ОВС (та їх пенсіонерів), 
що включає їх грошове, продо-
вольче, речове, пенсійне, жит-
лове та інше забезпечення, 
обов’язкове державне страху-
вання, медичне обслуговуван-
ня тощо;

– відповідаюче потребам 
ОВС та умовам сьогодення фі-
нансове й матеріально-техніч-
не забезпечення багатогранної 
службової діяльності персона-
лу цих органів;

– формування професійно-
го ядра працівників ОВС на за-

садах спеціального професій-
ного, нормативно-правового, 
фізичного, медичного та інших 
видів добору кадрів та їх до-
статньої загальної освітньої й 
спеціальної професійної підго-
товки, системної перепідготов-
ки й періодичного підвищення 
кваліфікації;

– наукове обґрунтування, 
вдосконалення й оптимізація 
згідно з вимогами сучасності 
системи нормативно-правово-
го регулювання діяльності ОВС 
з метою підвищення її ефектив-
ності й забезпечення належно-
го державного захисту їх пер-
соналу.

Подальший розвиток ОВС 
та їх якісне перетворення в 
майбутньому з суто карально-
репресивних силових право-
охоронних органів на органи 
державні, які комплексно поєд-
нують свої силові правоохорон-
ні функції з більш мирними 
цивільними правозастосовчи-
ми функціями, а діяльність 
своїх карально-репресивних 
силових підрозділів – з діяль-
ністю певних сервісних служб, 
які надаватимуть правову та 
іншу допомогу й необхідні пра-
вові послуги населенню від-
повідно до чинного законо-
давства. Це сприятиме вста-
новленню реальних дружньо-
партнерських відносин між пер-
соналом ОВС і пересічними 
громадянами, забезпечить під-
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тримку населенням працівників 
ОВС та їх службову діяльність, 
що в кінцевому підсумку пози-
тивно вплине не т ільки на 
підвищення ефективності й 
практичної результативності 
службової діяльності персона-
лу ОВС у боротьбі зі злочинніс-
тю та іншими правопорушення-
ми, а й задовольнить, з одного 
боку, соціальні потреби, а з 
другого – потреби працівників 
ОВС у підтримці й повазі його 
з боку членів суспільства.

Будь-який співробітник 
ОВС України – це не тільки гро-
мадянин України, який має пра-
ва, свободи й обов’язки людини 
і громадянина, встановлені 
Конституцією та іншими норма-
тивно-правовими актами, а й 
водночас, з моменту вступу на 
державну службу в ОВС – і 
суб’єкт державно-службових 
відносин. Державно-службові 
відносини в ОВС, починаючи зі 
вступу на службу й після її за-
вершення у зв’язку зі звільнен-
ням, установлюються чинним 
законодавством і конкретизу-
ються відповідними підзакон-
ними нормативно-правовими 
актами. Наприклад, до умов 
проходження служби можна 
віднести: а) тривалість робочо-
го часу та щорічних чергових 
відпусток; б) додаткові відпус-
тки; в) грошове утримання;  
г) пільги, гарантії й компенсації; 
д)  державне страх ування;  

е) порядок забезпечення жит-
лом, службовим транспортом 
тощо. Іншими словами, це саме 
той спектр умов, які прямо або 
опосередковано забезпечують 
і безпеку персоналу ОВС, і ус-
пішне виконання ним своїх 
службових обов’язків.

Таким чином, забезпечен-
ня безпеки працівників ОВС 
стає елементом відповідних 
державно-службових відносин. 
При цьому працівники ОВС на-
бувають особливого правового 
статусу: окрім закріплених в 
Конституції України прав, сво-
бод та обов’язків людини і гро-
мадянина, вони згідно із Зако-
ном України «Про державну 
службу» отримують додаткові 
права й обов’язки державних 
службовців, які для них конкре-
тизуються ще й у багатьох ін-
ших нормативно-правових ак-
тах, у тому числі й відомчих, 
оскільки державна служба в 
цих органах має свою специфі-
ку [12]. Реалізація правового 
статусу державних службовців 
ОВС означає виконання ними 
своїх обов’язків і здійснення на 
практиці наданих їм прав. А це, 
у свою чергу, потребує не тіль-
ки встановлення відповідних 
правових гарантій з боку де-
ржави, й відповідного забезпе-
чення їх реалізації на прак-
тиці.

Разом із тим аналіз дина-
міки якісного й чисельного кад-
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рового складу ОВС України за 
останні 20 років свідчить про 
низку небажаних тенденцій, що 
стосуються демографічної, 
професійно-кваліфікаційної, 
освітньої та інших видів струк-
тур особового складу ОВС, 
приміром, значне недокомплек-
тування персоналу, велика 
плинність кадрів з перевищен-
ням числа звільнених над чи-
сельністю прийнятих на служ-
бу, відтік досвідчених співробіт-
ників, проблеми збереження 
професійного ядра, немож-
ливість задовольнити потреби 
в юристах вищої кваліфікації та 
ін. Однією з першопричин таких 
тенденцій є неможливість за-
безпечити достатньо високий 
рівень безпеки персоналу ОВС, 
що підтверджується й проведе-
ними соціологічними дослід-
женнями. 

Виходячи з правових ха-
рактеристик безпечної діяль-
ності персоналу ОВС можна 
сформулювати її поняття як га-
рантований Конституцією й за-
безпечуваний законами Украї-
ни й підзаконними правовими 
актами стан захищеності про-
фес ійної  й особистої  жит-
тєдіяльності працівників ор-
ганів внутрішніх справ від по-
сягань на їх життя, здоров’я, 
честь, гідність, інші охороню-
вані законом права та свободи, 
можливість відповідно до зако-
ну здійснювати професійні за-

вдання, що дозволяє мінімізу-
вати професійний ризик до со-
ціально припустимого рівня. З 
урахуванням цього провідна, 
умовно внутрішня мета де-
ржавно-службових відносин в 
ОВС може бути визначена як 
правова й організаційна оп-
тимізація системи відносин 
«орган внутрішніх справ як со-
ціальна організація – персонал 
ОВС». Основними складниками 
ї ї реалізації є: (1) створення 
надійних правових, матеріаль-
них, фінансових, побутових, 
медичних, житлових та інших 
умов для успішного виконання 
працівниками ОВС своїх служ-
бових обов’язків, належного 
морально-психологічного клі-
мату в колективі й системи мо-
ральних і матеріальних сти-
мулів у роботі, які орієнтували 
б персонал на підвищення їх 
творчої й ділової активності, 
зразкове виконання свого служ-
бового обов’язку; (2) побудова 
дійової системи підготовки, пе-
репідготовки й підвищення 
кваліфікації персоналу, що за-
безпечує постійне зростання 
його професіоналізму, (3) гідне 
постійне й системне державне 
забезпечення реалізації всіх 
означених вище основних скла-
дових елементів безпеки спів-
робітників ОВС та їх організа-
ційно-правового супроводу й 
регулювання. Вищезазначене 
дозволяє вести мову про необ-
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хідність визначення й закріп-
лення в законодавчому поряд-
ку спеціального принципу де-
ржавної служби в ОВС – особ-
ливого державного захисту й 
забезпечення власної безпеки 
персоналу, що, на жаль, ще не 
знайшло потрібного відбиття у 
вітчизняному законодавстві.

Водночас законодавство 
вже й сьогодні містить окремі 
норми про перебування різних 
категорій державних службов-
ців під захистом держави. Це 
дозволяє вирізнити наступні 
основні ознаки їх державного 
захисту:

– захист складається із су-
купності певних правових, еко-
номічних, соціальних, організа-
ційних та інших заходів, які кон-
кретизуються щодо конкретних 
категорій державних службов-
ців;

– ці заходи встановлюють-
ся (визначаються) органами де-
ржавної влади, набуваючи пев-
них форм і змісту, здійснюють-
ся відповідно до певних проце-
дур – правових, організаційних, 
політичних та ін.;

– їх реалізація, як правило, 
здійснюється міністерствами й 
відомствами, де проходять 
службу державні службовці, та 
(або) уповноваженими на те де-
ржавними органами, органами 
місцевого самоврядування, а 
також у випадках, передбаче-
них законом, і самими держав-

ними службовцями, наприклад, 
шляхом самозахисту своїх 
прав;

– головною метою вста-
новлення й застосування всіх 
заходів захисту є забезпечення 
фізичного, морально-психоло-
гічного, фінансово-економічно-
го та іншого благополуччя де-
ржавних службовців, а також 
створення належних умов для 
ефективного виконання ними 
своїх службових обов’язків і ре-
алізації своїх прав; 

– дія при цьому окремих 
видів заходів захисту, що вста-
новлюються державою, поши-
рюється у випадках, передба-
чених законом, не тільки на де-
ржавних службовців, а й на 
членів їх сімей.

На підставі наведеного мо-
жемо констатувати, що під за-
хистом державних службовців 
взагалі (і працівників ОВС, зок-
рема) треба розуміти діяль-
ність держави щодо: а) вста-
новлення й застосування за-
ходів правового, організаційно-
го, фінансово-економічного та 
іншого характеру, спрямованих 
на створення сприятливих 
умов для ефективного вико-
нання державними службовця-
ми своїх обов’язків і здійснення 
їх прав або відновлення пору-
шених та усунення можливості 
їх порушення; б) забезпечення 
особистої безпеки; в) компен-
сації обмежень, пов’язаних з 
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проход женням слу жби,  та  
г) підтримання належного рівня 
життя їх та членів їх родин. Де-
ржавний захист – це складне й 
неоднозначне правове явище, 
яке можна розглядати не тільки 
як особливий вид юридичної 
діяльності, а й як різновид пра-
вовідносин і міжгалузевий інс-
титут права. 

Що стосується форм де-
ржавного захисту як засобів ор-
ганізації, існування й зовніш-
нього вираження його змісту, 
то вони, як правові категорії, 
тісно пов’язані з відповідною 
діяльністю державних органів: 
(а) правотворча форма – з пра-
вотворчістю, (б) судова форма 
– з правосуддям, (в) адміністра-
тивна – з діяльністю органів уп-
равління, (г) самозахист – з 
діяльністю самої уповноваже-
ної особи, (д) громадська – з 
д і я л ь н і с т ю  г р о м а д с ь к и х 
об’єднань і т.д. Державний за-
хист здійснюється, як правило, 
в правотворчій і правозасто-
совній формах (наприклад, су-
довій, адміністративній, дис-
циплінарній). Найбільш демок-
ратичною й ефективною вва-
жають судову форму захисту 
прав і свобод людини, оскільки 
судовий порядок є найбільш 
регламентованим і доскона-
лим. Він забезпечує захист 
будь-яких законних прав та ін-
тересів громадян і суспільства. 
Адміністративна чи дисциплі-

нарна форми захисту прав та 
свобод державних службовців 
на практиці більш поширені. Це 
пояснюється тим, що саме ад-
міністративне законодавство 
поряд з іншими його видами 
визначає правовий статус де-
ржавних службовців, порядок 
проходження ними служби та 
інші важливіші організаційно-
правові питання, пов’язані зі 
здійсненням державними служ-
б о в ц я м и  с в о ї х  п р а в  т а 
обов’язк ів. А розгляд в ад-
міністративному порядку спорів 
може в окремих випадках при-
звести до більш оперативного 
захисту права.

Зрозуміло, що не можна 
при цьому не звернути увагу й 
на деякі негативні моменти. На-
приклад, у карально-силових 
структурах, якими є й ОВС, час-
то зустрічаються факти так зва-
ного «захисту честі мундиру», 
коли вищий контролюючий ор-
ган більше заінтересований у 
захисті інтересів усієї відомчої 
системи, а не прав і свобод ок-
ремої конкретної особи, навіть 
якщо вона сама належить до 
цієї системи. Окрім того, незва-
жаючи на велику кількість нор-
мативно-правових актів, прямо 
чи опосередковано спрямова-
них на забезпечення на належ-
ному рівні державного захисту 
й безпеки персоналу ОВС, ці 
акти ще й досі не систематизо-
вані, механізм же їх практичної 
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реалізації, що включав би ре-
альні джерела забезпечення й 
визначав відповідальних осіб, 
форми, види й межі їх відпові-
дальності за невиконання або 
неналежне виконання цих актів 
тощо, досконало ще не розроб-
лено, а зміст останніх нерідко 
має лише декларативний і до-
статньо необґрунтований ха-
рактер. 

Існуюча сьогодні передба-
чена чинним законодавством 
система заходів правового за-
хист у прац івник ів  ОВС як 
суб’єктів правоохоронної діяль-
ності застаріла й має серйозні 
прогалини в правовій регла-
м е н т а ц і ї  р і з н и х  п и т а н ь , 
пов’язаних зі специфікою їх 
повсякденної службової діяль-
ності. Так, потребує подальшо-
го вдосконалення нині діюча 
система юридичної відпові-
дальності за втручання в діяль-
ність персоналу ОВС. Доскона-
лого вивчення і спеціальної на-
уково-практичної розробки й 
законодавчого закріплення ви-
магають обставини, що виклю-
чають злочинність діяння спів-
робітників ОВС при виконанні 
н и м и  с в о ї х  с л у ж б о в и х 
обов’язків, а також правові під-
стави й система застосування 
особовим складом цих органів 
заходів фізичного впливу, спе-
ціальних засобів і вогнепальної 
зброї з урахуванням складності 
оперативної обстановки й служ-

бових завдань, що стоять пе-
ред ОВС. 

Необхідно вдосконалити 
передбачену чинними норма-
тивно-правовими актами сис-
тему заходів щодо захисту пра-
цівників ОВС при проходженні 
ними служби. Основними на-
прямками такого вдосконален-
ня повинно бути: (а) приведен-
ня умов служби в ОВС у від-
повідність до вимог Конституції 
України, законодавства про де-
ржавну службу, трудового за-
конодавства і (б) створення ба-
лансу прав та обов’язків спів-
робітників та органу внутрішніх 
справ як суб’єктів державно-
службових відносин. Явно не-
достатньою є існуюча правова 
база діяльності професійних 
спілок (асоціацій) працівників 
ОВС, що вважається однією з 
основних причин непоширенос-
т і  ц ієї  форми громадських 
об’єднань в системі МВС. Їх 
діяльність підлягає детальному 
нормативному врегулюванню 
на рівні законодавчого акта. 
Зрештою, потрібно розробити 
й реалізувати на практиці де-
ржавну комплексну довгостро-
кову й багатосторонню програ-
му підвищення професійності 
й авторитету персоналу ОВС, 
його держаного захисту, забез-
печення безпеки й престиж-
ності праці.

Відповідальність за пору-
шення законодавства України 
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про службу в ОВС має перед-
бачатися законами України. 
Однак, аналізуючи чинне зако-
нодавство, можна зробити ви-
сновок, що в ньому практично 
немає конкретних норм, які 
встановлюють таку відпові-
дальність. Питання відпові-
дальності посадових осіб ОВС 
за порушення законодавства 
про службу належить теж де-
тально врегулювати. Крім того, 
треба детально нормативно 
врегулювати такі питання як-
от: (а) притягнення до відпові-
дальності посадових осіб ОВС 
за прийняті ними незаконні рі-
шення щодо переміщення по 
службі, (б) пониження в посаді 
ч и  с п е ц і а л ь н о м у  з в а н н і ,  
(в) звільнення з ОВС, (г) не-
обґрунтовану затримку подан-
ня підлеглого до присвоєння 
йому чергового спеціального 
звання, (д) неправильне визна-
чення підстав звільнення з ОВС 
тощо, урегулювавши одночас-
но не тільки проблему понов-
лення порушених прав, а й від-
шкодування матеріальної й мо-
ральної шкоди, завданої пра-
цівникові.

Настав час визначити та-
кож реальну участь органів 
прокуратури в захисті службо-
вих прав і законних інтересів 
співробітників ОВС, норматив-
но врегулювати предмет і по-
рядок громадського контролю 
за дотриманням їх прав, свобод 

та законних інтересів при про-
ходженні служби (зокрема, з 
боку профспілкових та інших 
громадських організацій, що 
діють в цих органах), обмежити 
втручання в питання контролю 
оперативно-розшукової, кримі-
нально-процесуальної й ад-
міністративної діяльності ОВС. 
Слід переглянути питання сто-
совно заборони організації та 
проведення страйків працівни-
ками ОВС та щодо інших уста-
новлених чинним законодавс-
твом обмежень. Одночасно 
вважаємо доцільним і законо-
давче закріплення судового 
контролю за порядком проход-
ження й дотриманням умов 
служби в ОВС і забезпеченням 
безпеки їх персоналу.

Значним досягненням за-
конодавства про посилення 
правового захисту співробітни-
ків ОВС, яке усунуло прогалину 
зі встановлення відповідаль-
ності за розголошення відомос-
тей про заходи безпеки, стало 
прийняття норми, передбаче-
ної ст. 18511 КУпАП. Але якщо в 
КК України відповідальність за 
розголошення відомостей про 
заходи безпеки щодо особи, 
взятої під захист, передба-
чається (якщо ці дії спричинили 
шкоду її здоров’ю, смерть або 
і н ш і  т я ж к і  н а с л і д к и) ,  т о 
об’єктивна сторона адміністра-
тивного правопорушення, пе-
редбаченого вказаною статтею 
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КУпАП сформульована надто 
узагальнено. На нашу думку, не 
змінюючи формального складу 
даного правопорушення на ма-
теріальний, диспозицію цієї 
норми треба дещо конкретизу-
вати, щоб полегшати її засто-
сування на практиці. 

Статтями 185, 1857 КУпАП 
передбачено адміністративну 
відповідальність за правопору-
шення, що посягають на нор-
мальну службову діяльність 
працівників міліції, але маємо 
щодо цього деякі зауваження: 
по-перше, адміністративна від-
повідальність передбачається 
даними нормами за правопору-
шення, що посягають на нор-
мальну службову діяльність 
тільки працівників міліції, хоча 
до охорони громадського по-
рядку можуть залучатися й інші 
співробітники ОВС. По-друге, 
адміністративну відповідаль-
ність за правопорушення ст. 1857 
КУпАП встановлює тільки якщо 
останні вчиняються у зв’язку з 
виконанням працівником міліції 
обов’язків з охорони громадсь-
кого порядку. Вважаємо за до-
цільне замінити у цій статті сло-
восполучення «обов’язків по 
охороні громадського порядку» 
конс тру к ц і єю «с лу ж б ови х 
обов’язк ів».  По -третє,  а д-
міністративне законодавство 
повинно містити також і відпові-
дальність за опір працівникові 
ОВС, не поєднаний з насильс-

твом. По-четверте, до заходів 
забезпечення безпеки спів-
робітників ОВС можна віднести 
й ті, що спрямовані на охорону 
їх честі й гідності. У той же час 
чинне законодавство України ні 
адміністративної, ні криміналь-
ної відповідальності за діяння, 
що посягають на честь і гідність 
працівників ОВС, не закріплює. 
Потрібно ліквідувати цю прога-
лину і з урахуванням декримі-
налізації цих діянь установити 
за їх учинення щодо працівників 
правоохоронних органів від-
повідальність адміністративну.

Важливими чинниками за-
безпечення безпеки особового 
складу ОВС є, як уже вказува-
лося, розвиток їх професіо-
налізму,  формування про -
фесійної культури й етики. До-
мінуючим тут виступає про-
фесіоналізм працівників, для 
розвинення якого необхідно:

– на належному рівні ор-
ганізовувати й проводити про-
фесійну підготовку особового 
складу;

– орієнтувати весь нав-
чальний процес у системі такої 
підготовки не тільки на набуття 
теоретичних знань, а на фор-
мування практичних навичок та 
вмінь щодо забезпечення без-
пеки оперативно-службової 
діяльності, тактики дій у типо-
вих та екстремальних ситуа-
ціях, формування високої фі-
зичної, бойової та психологіч-



1��2010/108

Питання адміністративного, господарського 
та фінансового права

ної загартованості персоналу;
– узагальнювати й вивчати 

на заняттях характерні ситуа-
ції, пов’язані з незаконним ви-
користанням і необережним по-
водженням з табельною вогне-
пальною зброєю, загибеллю й 
пораненнями співробітників 
ОВС внаслідок її непрофесій-
ного застосування, що дозво-
лить уникнути помилок у на-
ступній професійній діяльності 
правоохоронців;

– розробити й постійно 
вдосконалювати методичні ре-
комендації з фізичної, вогневої 
підготовки особового складу, 
тактики дій працівників у типо-
вих та екстремальних умовах 
тощо з урахуванням практич-
ного досвіду;

– виховувати в персоналу 
ОВС високу професійну куль-
туру й етику;

– вивчати й створювати 

системи профілактики причин 
та умов, що сприяють виникнен-
ню загрози для життя і здоров’я 
працівників ОВС, професійній 
деформації персоналу;

– з’ясовувати фактори вік-
тимності й чинники небезпеч-
ності в практичній службовій 
діяльності окремих співробіт-
ників, ознайомлювати з ними 
весь персонал, встановлювати 
можливості щодо мінімізації й 
корекції їх впливу на розвиток 
особистості працівників ОВС та 
на результати їх служби в ор-
ганах.

У межах даної статті ми 
розглянули лише деякі існуючі 
в сучасних умовах проблеми 
державного захисту й забезпе-
чення безпеки персоналу ОВС. 
Подібних проблем, звичайно, 
значно більше і всі вони потре-
бують поглибленого вивчення 
й своєчасного розв’язання.
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К ПРОБЛЕМАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Фролова Е.Г.

Акцентировано внимание на основных элементах государственной защиты 
и обеспечения безопасности персонала органов внутренних дел (ОВД) Украины. 
Научно обоснована необходимость усовершенствования их нормативно-право-
вого регулирования с целью повышения эффективности деятельности ОВД.
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СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

 

Одним з головних напрям-
ків державного управління еко-
номікою залишається вдоско-
налення системи органів вико-
навчої влади у цій сфері, наді-
лення їх чітким правовим ста-
тусом на всіх рівнях. Процес 
формування цієї системи й за-

конодавства відбувається під 
впливом розмежування пред-
метів відання між центром і під-
приємствами, установами, ор-
ганізаціями на місцях, підви-
щення ефективності управлін-
ня в галузі економіки. Система 
органів державного управління 
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у сфері економіки має складну 
структуру, тому в юридичній лі-
тературі питання про її скла-
дові частини є спірними.

У наукових колах сьогоден-
ня проблематикою управління 
в царині економіки займаються: 
серед вітчизняних учених –  
О.П. Рябченко, Д.М. Стеченко, 
А.Ф. Мельник, Ф.П. Шульженко, 
Е.В. Невмержицький; серед на-
уковців Російської Федерації – 
А.П. Альохін, А.А. Кармолиць-
кий [Див.: 5, с. 34; 6, с. 18; 3, 
с. 11; 7, с. 59; 1, с. 28] та ін. Ра-
зом із тим вони недостатньо 
акцентують увагу на зазначеній 
проблемі.

За таких умов виникає не-
обхідність у досконалому до-
слідженні питань, пов’язаних із 
класифікацією органів управ-
ління у названій галузі, що має 
не тільки теоретичне, а й без-
посередньо практичне значен-
ня, оскільки сприяє вдоскона-
ленню нормативної регламен-
тації їх правового статусу й оп-
тимізації комплексної діяль-
ності цих органів в умовах ут-
вердження державності, а та-
кож ефективному функціону-
ванню економіки з метою зрос-
тання добробуту населення.

Здійснюючи класифікацію 
органів управління в галузі еко-
номіки, ми будемо виходити з 
того, що будь-який державний 
орган характеризується ціліс-
ністю. Інакше кажучи, він наді-

лений чітко визначеним обся-
гом державно-владних повно-
важень у царині управління 
економікою, що й дозволяє 
йому виступати від імені де-
ржави суб’єктом управлінсько-
го впливу у відносинах як з 
об’єктом впливу, так і з будь-
якими іншими соціальними сис-
темами. Для визначення систе-
ми державних органів управ-
ління важливо вирізнити такий 
критерій, як обсяг повноважень 
органу управління економі-
кою.

На нашу думку, система 
органів управління, діяльність 
яких стосується економіки, має 
такий вигляд: Кабінет Міністрів 
України; Міністерство економі-
ки України та інші міністерства; 
державні комітети (державні 
служби), що мають повнова-
ження в галузі управління еко-
номікою; Уряд Автономної Рес-
публіки Крим; місцеві державні 
адміністрації; Головне управ-
л іння економіки обласної, 
Київської міської державної ад-
міністрації та управління еко-
номіки Севастопольської місь-
кої державної адміністрації; Уп-
равління економіки районної, 
районної в містах Києві й Се-
вастополі державної адмініст-
рації, адміністрації державних 
підприємств, організацій.

У системі органів управлін-
ня економікою найвищим є Ка-
бінет Міністрів України. Його 
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правовий статус у системі ор-
ганів виконавчої влади визна-
чається Конституцією України 
(статті 113-117) і Законом «Про 
Кабінет Міністрів України» [2; 
2008. – № 25. – Ст. 241]. Кабінет 
Міністрів України: (1) забезпе-
чує державний суверенітет та 
екон ом ічну  с амо с т ійн і с ть  
України, (2) здійснює внутріш-
ню й зовнішню політику держа-
ви; (3) забезпечує виконання 
Конституції й законів України, 
актів Президента України; (4) 
вживає заходів щодо забезпе-
чення прав та свобод людини і 
громадянина; (5) забезпечує 
проведення в життя фінансо-
вої, цінової, інвестиційної й по-
даткової політики, політики у 
сферах праці й зайнятості на-
селення, соціального захисту, 
освіти, науки й культури, охо-
рони природи, екологічної без-
пеки й природокористування; 
(6) розробляє і здійснює за-
гальнодержавні програми еко-
номічного розвитку України та 
ін.

Серед міністерств, що вхо-
д я т ь  до  с к л а д у  К аб і н ет у 
Міністрів України, є 2, які сут-
тєво впливають на державне 
керівництво економікою. Це 
Міністерство економіки Украї-
ни й Міністерство промисло-
вої політики України.

Міністерство економіки 
України. Цей орган виконавчої 
влади є вузловою ланкою управ-

ління економікою. Він виступає 
координуючим центром щодо 
д і я л ь н о с т і  в с і х  і н ш и х  
управлінських структур цієї сфе-
ри та вжиття заходів, спрямова-
них на реалізацію економічної 
політики держави. Його основни-
ми завданнями є (1) участь у 
формуванні державної політики 
економічного й соціального роз-
витку України; (2) розроблення 
механізмів ї ї реалізації, про-
гнозів економічного й соціально-
го розвитку на середньо- та ко-
роткостроковий періоди й від-
повідних програмних документів; 
(3) створення сприятливих еко-
номічних умов для функціону-
вання суб’єктів господарювання 
всіх форм власності, розвитку 
ринкових відносин, конкурентно-
го середовища; (4) участь у ре-
алізації антимонопольної політи-
ки та ін. Рішення цього Міністерс-
тва з питань реалізації економіч-
ної політики, прийняті в межах 
й о г о  п о в н о в а ж е н ь ,  є 
обов’язковими для органів вико-
навчої влади, а також підпри-
ємств, установ та організацій. 
При необхідності цей орган ра-
зом з іншими центральними ор-
ганами виконавчої влади й міс-
цевими державними адміністра-
ціями видає спільні акти (Указ 
Президента України від 23 жов-
тня 2000 р., № 1159/2000 «Про 
Міністерство економіки Украї-
н и »)  [4;  20 0 0 .  –  № 4 3 .  –  
Ст. 1826]. 
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Серед основних завдань 
Міністерства промислової 
політики України у контексті 
державного керівництва еконо-
мікою необхідно вирізнити такі: 
(1) підготовка пропозицій щодо 
формування державної про-
мислової політики, розроблен-
ня механізмів ї ї реалізації;  
(2) підготовка пропозицій по 
вдосконаленню механізму де-
ржавного регулювання функ-
ціонування промислового сек-
тора економіки; (3) розроблен-
ня й реалізація державних про-
грам розвитку промисловості 
України; (4) визначення на-
прямків розвитку науково-тех-
нічного потенціалу промисло-
в о г о  с е к т о р а  е к о н о м і к и ;  
(5) розроблення прогнозів ви-
робничо-технічного й фінансо-
во-економічного розвитку про-
м и с л о в о г о  в и р о б н и ц т в а ;  
(6) створення сприятливих 
умов для розбудови високо-
розвиненого промислового 
сектора економіки; (7) участь у 
формуванні й реалізації де-
ржавної рег іональної про -
мислової політики; (8) забезпе-
чення реалізації державної ін-
новаційної політики у сфері 
промисловості (Постанова Ка-
бінету Міністрів України від  
2 листопада 2006 р., № 1538 
«Про затвердження Положен-
ня про Мін істерство про -
мислової політики України») [4; 
2006. – № 11. – Ст. 1589].

На рівні областей і районів, 
а також міст Києва й Севасто-
поля, районів міст Києва й Се-
вастополя адміністративно-
правове регулювання здійс-
нюється місцевими державни-
ми адміністраціями.

Основні повноваження об-
ласних, Київської й Севасто-
польської державних адмініст-
рацій полягає в тому, що вона: 
(1) розробляє проекти програм 
соціально-економічного роз-
витку відповідної території, по-
дає їх на схвалення відповідній 
раді й організує їх виконання; 
(2) забезпечує ефективне вико-
ристання природних, трудових 
і фінансових ресурсів; (3) за-
безпечує відповідно до законо-
давства контроль за станом фі-
нансової дисципліни, обліку та 
звітності на підприємствах, в 
установах, організаціях неза-
лежно в ід форм власност і  
та ін.

У структурі обласних, місь-
ких Київської й Севастопольсь-
кої державних адміністрацій 
згідно з Типовим положенням, 
затвердженим постановою Ка-
бінету Міністрів України від  
13 грудня 2001 р., діє Головне 
управління економіки обласної, 
Київської міської державної ад-
міністрації та управління еко-
номіки Севастопольської місь-
кої державної адміністрації [4; 
– 2001. – № 12. – Ст. 1019]. Уп-
равління відповідно до покла-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2010/108

де н и х  н а  н ь о г о  з ав д ан ь:  
(1) аналізує стан і тенденції еко-
номічного й соціального розвит-
ку області (міста), бере участь 
у визначенні його пріоритетів, у 
проведенні структурних змін, а 
також у формуванні напрямків 
інвестиційної політики й готує 
голові відповідної місцевої де-
ржадміністрації й Міністерству 
економіки пропозиції, спрямо-
вані на забезпечення економіч-
ної безпеки держави, сталого 
розвитку й детінізації економіки; 
(2) виконує роботи з прогнозу-
вання й підготовки програм еко-
номічного й соціального розвит-
ку: (3) розробляє прогнози еко-
номічного й соціального розвит-
ку на середньостроковий період 
і програми економічного й со-
ціального розвитку на коротко-
строковий період області (міс-
та); (4) бере участь у розроблен-
ні проектів прогнозів економіч-
ного й соціального розвитку  
України на середньо- та корот-
костроковий періоди; (5) розроб-
ляє й подає Міністерству еконо-
міки, іншим центральним орга-
нам виконавчої влади пропози-
ції до проекту Державної про-
грами економічного й соціаль-
ного розвитку України на корот-
костроковий період, (6) забез-
печує виконання завдань, ви-
значених цією Програмою, на 
відповідній території; (7) забез-
печує стратегічне планування, 
програмування й прогнозування 

економічного й соціального роз-
витку області (міста); (8) розроб-
ляє в межах проекту Програми 
пропозиції до Кабінету Міністрів 
України, заходи щодо її реалі-
зації і здійснює контроль за їх 
виконанням та ін.

У  с т ру к т у р і  рай о нн ої, 
районної в містах Києві й Се-
вастополі державних адмініст-
рацій відповідно до Типового 
положення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 вересня 2003 р., 
д іє  Управ л іння економ і ки 
районної, районної в містах 
Києві й Севастополі державної 
адміністраці ї. Воно має на-
ступні повноваження: (1) реалі-
зує державну політику еконо-
мічного й соціального розвитку 
України; (2) реалізує державну 
регуляторну політику й держав-
ну політику у сфері розвитку 
економічної конкуренції та об-
меження монополізму; (3) фор-
мує і проводить державну ре-
гіональну політику; (4) забезпе-
чує в межах своїх повноважень 
захист економічних прав і за-
конних інтересів України, віт-
чизняних та іноземних суб’єктів 
господарювання; (5) забезпе-
чує реалізацію державної полі-
тики у сфері розвитку торгівлі 
й послуг та ін.

Адміністрація державного 
підприємства, організації, що 
діє у сфері економіки, здійснює 
управління відповідно до за-
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конів і статутів (положень). Ви-
конуючи економічні функції з 
метою задоволення матеріаль-
них і духовних потреб грома-
дян, суспільства, держави, 
вона має такі повноваження:  
(1) веде оперативний і бухгал-
терський обліки результатів 
своєї діяльності; (2) здійснює 
статистичну, податкову звіт-
ність; (3) на добровільній до-
говірній основі бере участь у 
роботі по комплексному еконо-
мічному й соціальному розвит-
ку території, що проводиться 
державними органами або ор-
ганами місцевого самовряду-
вання; (4) здійснює природо-
охоронні заходи, спрямовані на 
зменшення й компенсацію не-
гативного впливу їх діяльності 

на природне середовище, 
здоров’я, власність людей;  
(5) здійснює зовнішньоеконо-
мічну діяльність; (6) самостійно 
організовує виробництво про-
дукції (робіт, послуг) і реаліза-
цію її за цінами (тарифами), що 
визначаються в порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів 
України; (7) застосовує проце-
дури закупівель, визначені За-
коном України «Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за де-
ржавні кошти»; (8) здійснює 
контроль за використанням і 
збереженням належного під-
приємству майна і має право 
розпоряджатися ним у межах 
своїх повноважень; (9) одержує 
кредити для виконання статут-
них завдань та ін.
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЕКОНОМИКИ

Коваленко Л.П.
Проанализирована сущность органов государственного управления в об-

ласти економики. Рассмотрены критерии классификации, предложены понятие 
и структура этих органов.

Ключевые слова: органы государственного управления в сфере економики, 
система органов, економика, государственное управление. 

SYSTEM OF BODIES OF STATE GOVERNMENT IN ECONOMIC AREA
Kovalenko L.Р.

The essence of bodies in economic area is analyzed. Classification criteria of bod-
ies of state government in economic area are considered. The concept and structure of 
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ІЄРАРХІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

В умовах бурхливого роз-
витку фінансового законодавс-
тва України до кола важливих 
теоретичних питань, які мають 
поряд з тим і велике практичне 
значення, але які недостатньо 
розроблені фінансово-право-
вою наукою, належить пробле-
ма ієрархії джерел фінансового 
права. За словами С.Л. Зівса, 
ієрархічність джерел становить 
собою одну із суттєвих якостей 
форм права, є важливим вира-
женням внутрішньосистемних 
зв’язків джерел права. Установ-
лення суворих правил співвід-
ношення джерел права і їх до-
тримання принципово важливо 
для режиму законності і є, по 
суті, симптоматичним показни-
ком, критерієм панування ос-
танньої [3, с. 34]. Використання 
права для врегулювання фі-
нансових відносин, активна 
нормотворча діяльність держа-

ви у сфері публічних фінансів 
передбачають підвищення ви-
мог до змісту й узгодженості, 
ієрархічної супідрядності між 
різними видами джерел фінан-
сового права. На жаль, реалії 
сьогодення свідчать про наяв-
ність певних суперечок при 
впорядкуванні правом фінан-
сових відносин, що негативно 
впливає в цілому на здійснення 
фінансової діяльності в де-
ржаві. Незважаючи на те, що 
деякі вчені (І.В. Котелевська, 
О.О. Кутафін, М.П. Кучерявен-
ко, М.М. Марченко, Ю.О. Тихо-
миров та ін.) так чи інакше звер-
талася до розгляду порушеної 
проблеми, проте ще й дотепер 
у цій царині залишається бага-
то прогалин. Отже, метою даної 
статті є критичний аналіз окре-
мих положень указаної пробле-
ми і формулювання пропозицій 
щодо їх вирішення.
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Традиційно джерелами фі-
нансового права вважають 
нормативно-правові акти, що 
складають певну систему. При 
цьому, як указується в спе-
ціальній літературі, ієрархія 
с тановить собою принцип 
структурної організації склад-
них багаторівневих систем і по-
лягає в упорядкуванні взає-
модії між рівнями як руху від 
вищого до нижчого. В ієрархіч-
но побудованій системі існує 
структурна і функціональна ди-
ференціація, за якої кожен рі-
вень спеціалізується на вико-
нанні певних функцій, а вищі 
рівні виконують функцію узгод-
женості й інтеграції [14, с. 237]. 
Регулювання фінансових від-
носин здійснюється різними ви-
дами нормативно-правових ак-
тів, які мають різну юридичну 
силу: законами, указами Пре-
зидента, постановами й декре-
тами Кабінету Міністрів Украї-
ни, актами інших органів де-
ржавної влади і місцевого са-
моврядування. Це вказує на 
множинність джерел фінансо-
вого права – явища, як влучно 
наголошує М.П.Кучерявенко, 
що свідчить про інтенсивний 
розвиток обсягу і сфери право-
вого регламентування, розши-
рення кола суспільних відно-
син, що належать до сфери 
правового впливу [5, с. 528].

Відповідно до принципу 
ієрархічності системі норма-

тивно-правових актів властива 
певна ступінчастість, за якої 
акти кожного виду посідають 
своє місце в загальній системі 
й тому є підлеглими щодо ви-
щестоящих. При цьому норма-
тивні акти певного виду займа-
ють в останній ту чи іншу схо-
динку залежно від своєї юри-
дичної сили [15, с. 197]. Ось 
чому важливо побудувати саме 
ієрархічну систему джерел фі-
нансового права, сформувати 
не простий їх набір, а сукуп-
ність взаємозалежних, супід-
рядних їх видів, які становили 
б єдине цілісне утворення.

Сутність і зміст принципу 
ієрархічності форм права, як 
зауважує М.М. Марченко, не 
лише полягає у відносинах пря-
мої (чистої) підлеглості актів 
нижчестоящих органів від-
повідним актам органів ви-
щестоящих, а й виявляється в 
координації, взаємодоповненні 
й деталізації змісту актів ви-
щестоящих органів актами ни-
жчестоящих органів [8, с. 111, 
112]. Виходячи з цього можна 
стверджувати, що в системі 
джерел фінансового права 
одне джерело підпорядковане 
іншому, а між їх елементами 
виникає залежність. Норматив-
но-правові акти, що регулюють 
фінансові відносини і прийма-
ються нижчестоящими органа-
ми, повинні знаходитися в чіт-
кій відповідності до актів ви-
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щестоящих органів.
Дійсно, ієрархічність висту-

пає принципом побудови сис-
теми джерел права, в тому чис-
лі і джерел фінансового права, 
обумовлюється змістом повно-
важень суб’єктів правотвор-
чості, які їх приймають, є вира-
женням різної юридичної сили 
окремих видів джерел права і 
пов’язаної з цим наперед вста-
новленої співпідлеглості дже-
рел права в цілісній системі [11, 
с. 193]. Але що ж ми маємо в 
дійсності? На жаль, існує су-
перечливість, неузгодженість 
різних видів джерел фінансо-
вого права, що вказує на не-
дотримання принципу їх ієрар-
хічності. Наведемо конкретні 
приклади.

Незважаючи на те, що з мо-
менту проголошення незалеж-
ності в Україні прийнято низку 
базових законів, якими врегу-
льовані практично всі інститути 
фінансового права (Бюджетний 
кодекс, Закони «Про систему 
оподаткування», «Про порядок 
погашення зобов’язань платни-
ків податків перед бюджетами 
і державними цільовими фон-
дами», «Про банки і банківську 
діяльність», декрет Кабінету 
Міністрів «Про систему валют-
ного регулювання і валютного 
контролю» [2; 2001. – № 37-38. 
– Ст. 189; 2001. – № 10. – Ст. 44; 
2001. – № 5-6. – Ст. 30; 1993. 
– № 17. – Ст. 184] та ін.), якими 

поміж з іншим установлюються 
межі повноважень органів ви-
конавчої влади стосовно ви-
дання владних розпоряджень у 
царині публічних фінансів, ми 
спостерігаємо значне розши-
рення нормотворчої діяльності 
таких органів. Ідеться пере-
дусім про прийняття Кабінетом 
Міністрів України нормативних 
актів, що регламентують відно-
сини при справлянні податків, 
зборів та інших обов’язкових 
платежів. Так, 5 березня 2009 р. 
Кабінет Міністрів України прий-
няв постанову № 236 «Про 
роз’яснення особливостей за-
стосування окремих норм Указу 
Президента України від 3 липня 
1998 р., № 727 для фізичних 
осіб, які провадять підприємни-
цьку діяльність за межами Ук-
раїни, в умовах світової фінан-
сово-економічної кризи» (далі 
– Постанова № 236) [10; 2009. 
– № 21. – Ст. 677]. Після цього 
ним же були видані постанови 
від 14 квітня 2009 р., № 366 
«Про сплату внесків на загально-
обов’язкове державне пенсійне 
страхування фізичними особа-
ми – суб’єктами підприємниць-
кої діяльності, які обрали особ-
ливий спосіб оподаткування» 
(далі – Постанова № 366) та від 
21 травня 2009 р., № 505 «Про 
порядок сплати та зарахування 
сум внеск ів  на  зага льно -
обов’язкове державне пенсійне 
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страхування, сплачених фізич-
ними особами – суб’єктами під-
приємницької діяльності, які об-
рали особливий спосіб оподат-
кування» (далі – Постанова 
№ 505) [10; 2009. – № 30. – 
С т.  9 97;  2 0 0 9 .  –  №  3 9 .  – 
Ст. 1306].

Однак, з нашого погляду, ці 
нормативно-правові акти при-
йняті з недотриманням принци-
пу ієрархічності, підпорядкова-
ності одного джерела фінансо-
вого права іншому. Вони пору-
шують ієрархічний зв’язок, 
ієрархічну супідрядність дже-
рел фінансового права, су-
перечать чинними нормам фі-
нансового законодавства. Таку 
позицію можна обґрунтувати 
наступним чином. Постановою 
№ 236 визначено порядок спла-
ти єдиного податку та внесків 
на загальнообов’язкове де-
ржавне пенсійне страхування 
фізичними особами – підпри-
ємцями, які є громадянами  
України, провадять підприєм-
ницьку діяльність за межами 
України без залучення до неї 
найманих працівників і членів 
своєї сім’ї, в тому числі за до-
говорами цивільно-правового 
характеру. Проте з огляду на 
назву Постанови вона має бути 
саме актом роз’яснення (тлума-
чення, інтерпретації) норм, які 
містить Указ Президента Украї-
ни «Про спрощену систему опо-
даткування, обліку та звітності 

суб’єктів малого підприємниц-
тва» [10; 1998. – № 27. – С. 1]. 
При цьому загальновизнаним у 
теорії права є те, що акт тлума-
чення не може містити нових 
норм, а лише має трактувати ті 
приписи, що містяться в норма-
тивно -правовому ак т і ,  що 
роз’яснюється.

У цьому контексті доречно 
н а в е с т и  в и с л о в л ю в а н н я  
П.О. Недбайла, який зазначав, 
що з метою правильного визна-
чення меж дії акта не слід змі-
шувати закріплення в ньому 
нового спеціального правила з 
тлумаченням загального зна-
чення правової норми, оскільки 
останнім не можуть бути вста-
новлені такі правила, не пере-
дбачені нормою, що роз’яс-
нюється [9, с. 345]. Тлумачення 
норм податкового права необ-
хідно чітко відмежовувати від 
юридичної конкретизації й роз-
глядати як діяльність по вста-
новленню дійсного змісту нор-
мативних приписів з метою їх 
практичної реалізації. За допо-
м о г о ю  і н т е р п р е т а ц і ї  м а є 
з’ясовуватися й роз’яснюватися 
зміст існуючих податково-пра-
вових норм для правильного й 
однакового розуміння податко-
во-правової норми всіма суб’єк-
тами правовідносин. 

На необхідності чіткого 
розмежовування тлумачення, 
результатом якого є інтерпре-
таційні акти, і випадків, коли 
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для забезпечення застосуван-
ня нормативного акта прийма-
ються інші, які деталізують нор-
ми фінансового права, як і 
роз’яснюються, акцентують 
увагу багато вчених. Зокрема, 
О.В. Майстренко вказує, що 
тлумачення не вносить і не 
може вносити поправки, допов-
нення чи зміни в правові норми. 
Воно має на меті дослідження 
існуючого конкретного право-
вого припису [7, с. 112]. Показо-
во, що П.М. Рабінович ще за 
радянських часів стверджував, 
що акт тлумачення не повинен 
вносити в норми права нічого 
нового, оскільки він є лише 
своєрідним розгортанням зміс-
ту і значення юридичної норми 
[13, с. 51]. Таку точку зору об-
стоюють нині науковці, які зай-
маються розробленням подат-
кового права. На думку, при-
міром, М.П. Кучерявенка, акт 
офіційного тлумачення, висту-
паючи актом роз’яснення, не 
може містити нових самостій-
них норм, а охоплює лише ті, 
що уточнюють зміст, особли-
вості застосування інших норм 
[4, с. 149, 150]. Отже, при тлу-
маченні податково-правових 
норм ні в якому разі не мають 
вноситися зміни або доповнен-
ня до встановлених на рівні за-
кону приписів держави.

Проте, як свідчить текст 
аналізованої Постанови, за-
мість забезпечення одностай-

ного і правильного застосуван-
ня податково-правових норм, її 
положеннями вносяться сут-
тєві корективи в правову регла-
ментацію податкових відносин. 
Так, у ній не тільки роз’яснюється, 
яким має бути порядок сплати 
єдиного податку і внесків на 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування фізични-
ми особами-підприємцями, а й 
установлюються окремі еле-
менти правового механізму по-
датку, що із цих позицій є не-
припустимим. Отже, така пос-
танова повинна бути актом 
роз’яснення, а тому не може 
містити нових фінансово-пра-
вових норм і вважатися джере-
лом фінансового права. Цим 
пояснюється наша солідар-
ність з думкою Ю.О. Тихомиро-
ва й І.В. Котелевської, які напо-
лягають на необхідності при 
визначенні змісту правового 
акта, виборі його предмета  
(а) дотримуватися компетенції 
суб’єкта, який його приймає;  
(б) приймати його в чіткій від-
повідності з розпорядженням 
конституції або іншого акта ви-
щої юридичної сили; (в) визна-
чати тему акта згідно з харак-
тером регульованих ним відно-
син; (г) чітко формулювати його 
назву, відповідно до його зміс-
ту [12, c. 23-25].

Якщо абстрагуватися від 
назви Постанови № 236 і при-
пустити, що вона все ж таки є 
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актом не роз’яснення, а підза-
конним нормативно-правовим, 
то підкреслимо, що вона вида-
на з порушенням ієрархічності 
джерел фінансового права. Як 
справедливо вказував О.П. Ше-
банов, з ієрархії випливає, що 
акти нижчестоящих і вищесто-
ящих органів не повинні підмі-
няти один одного, та й держав-
ні органи не вправі брати на 
себе вирішення питань, які не 
належать до їх компетенції [15, 
с. 198]. Поряд із цим у даній 
Постанові зазначається, що фі-
зична особа, яка провадить 
підприємницьку діяльність за 
межами України, звільняється 
від подання звітності, а також 
встановлюється, що розмір об-
раного рекомендованого внес-
ку платник єдиного податку 
вказує в заяві про його сплату. 
Заява подається фізичною осо-
бою особисто або надсилаєть-
ся поштою до органу державної 
податкової служби за місцем 
державної реєстрації не пізні-
ше як за 15 днів до початку мі-
сяця, з якого вона обирає 
спосіб оподаткування за таким 
податком. Окрім того, в Поста-
нові № 236 вказується: якщо 
сума доходу за календарний рік 
перевищує 500 тис. грн., сума 
перевищення оподатковується 
за ставкою, визначеною п. 7.1 
ст. 7 Закону України «Про пода-
ток з доходів фізичних осіб» 
(вона становить 15%), у поряд-

ку, передбаченому розд. IV де-
крету Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про прибутковий податок з 
громадян», який діє в частині 
оподаткування доходів фізич-
них осіб від здійснення підпри-
ємницької діяльності. Але в та-
кому разі (тобто при отриманні 
фізичною особою доходу за ка-
лендарний рік понад 500 тис. 
грн.) вона взагалі позбавляєть-
ся права на застосування спро-
щеної системи оподаткування 
відповідно до Указу Президен-
та України «Про спрощену сис-
тему оподаткування, обліку та 
звітності суб’єктів малого під-
приємництва». У подібному ви-
падку ця особа зобов’язана 
сплачувати податки на загаль-
них підставах згідно із Законом 
України «Про податок з доходів 
фізичних осіб» [2; 2003. – № 37. 
– Ст. 308], не оподатковувати 
певну суму доходів єдиним по-
датком, а залишок – на загаль-
них підставах. 

У Постанові № 366 вста-
новлюється, що сума страхо-
вого внеску з урахуванням час-
тини фіксованого або єдиного 
податку, яка перерахована до 
Пенсійного фонду України, має 
становити не менше одного 
мінімального розміру страхово-
го внеску за кожну особу й не 
більше одного розміру внеску, 
обчисленого в межах макси-
мальної величини фактичних 
витрат на оплату праці найма-
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них працівників, грошового за-
безпечення військовослужбов-
ців, осіб рядового й начальни-
цького складу, оподатковува-
ного доходу (прибутку), загаль-
ного оподатковуваного доходу, 
з якої сплачуються страхові 
внески. Постановою № 505 рег-
ламентується порядок сплати 
внесків до Пенсійного фонду 
відповідно до Постанови № 336. 
Як вбачається, вказаними при-
писами постанов Кабінетом 
Міністрів фактично змінено 
встановлені на рівні закону по-
рядки: (1) оподаткування до-
ходів фізичних осіб за спроще-
ною системою оподаткування, 
(2) сплати внесків до Пенсійно-
го фонду України, (3) надання 
податкової звітності. Усе це 
грубо порушує положення фі-
нансового та іншого законо-
давства.

Ідеться насамперед про 
порушення ст. 92 Конституції 
України, за якою виключно за-
конами України закріплюється 
система оподаткування, подат-
ки і збори [2; 1996. – № 30. – 
Ст. 141]. Позитивно, що на ць-
ому наголосив Конституційний 
Суд України в Рішенні від 24 бе-
резня 2005 р., № 2-рп/2005 у 
справі про податкову заставу, 
вказавши в абз. 4 пп. 4.1 п. 4 
мотивувальної частини Рішен-
ня, що «встановлення системи 
оподатк ування,  податк ів  і 
зборів, їх розмірів та порядку 

сплати є виключно прерогати-
вою закону» [10; 2005. – № 13. 
– Ст. 674]. До того ж у Рішенні 
Конституційного Суду України 
від 23 червня 2009 р., № 15-
рп/2009 у справі про тимчасову 
надбавку до чинних ставок 
увізного мита відмічено, що 
п о в н о в а ж е н н я  К а б і н е т у 
Міністрів України стосовно за-
безпечення проведення подат-
кової політики не передбачає 
права встановлювати загаль-
нодержавні податки і збори 
(обов’язкові платежі) або виз-
начати окремі елементи право-
вого механізму їх регулювання 
[ 1 0 ;  2 0 0 9 .  –  №  4 8 .  –  
Ст. 1629]. Отже, правовий ме-
ханізм податку, обов’язковими 
елементами якого є в тому чис-
лі й податкові пільги та подат-
кова звітність, мають закріплю-
ватися на рівні саме закону. 
Постанови ж Кабінету Міністрів 
України саме і є підзаконними 
нормативно-правовими акта-
ми, тому відповідно до ієрар-
хічності джерел фінансового 
права вони мають видаватися 
на підставі і згідно із законом.

Розглянуті постанови ви-
дані всупереч Закону України 
«Про систему оподаткування», 
у ст. 1 якого читаємо: встанов-
лення і скасування податків і 
зборів (обов’язкових платежів) 
до бюджетів та до державних 
цільових фондів, а також пільг 
їх платникам здійснюються 
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Верховною Радою України, 
Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим і сільськими, 
селищними, міськими радами 
відповідно до цього Закону, ін-
ших законів України про опо-
даткування. Ставки, механізм 
справляння податків і зборів 
(обов’язкових платежів), за ви-
нятком особливих видів мита 
та збору у вигляді цільової над-
бавки до діючого тарифу на 
електричну та теплову енергію, 
збору у вигляді цільової над-
бавки до затвердженого тари-
фу на природний газ для спо-
живачів усіх форм власності, і 
пільги щодо оподаткування не 
можуть встановлюватися або 
змінюватися іншими законами 
України, крім законів про опо-
даткування [2; 1997. – 16. – 
Ст. 119]. Статтею 3 вказаного 
закону закріплені принципи по-
будови системи оподаткуван-
ня, до яких віднесено також 
принцип компетенції. Він озна-
чає, що встановлення і скасу-
в а н н я  п о д а т к і в  і  з б о р і в 
(обов’язкових платежів), а та-
кож пільг їх платникам здійсню-
ються відповідно до законо-
давства про оподаткування 
виключно Верховною Радою 
України, Верховною Радою Ав-
тономної Республіки Крим і 
сільськими, селищними, місь-
кими радами.

Звичайно, можна виходити 
з того, що в тісному зв’язку з 

принципом компетенції (зако-
нодавчої форми встановлення 
чи зміни податку) знаходиться 
інший правовий принцип – пра-
во делегувати певні законодав-
чі повноваження виконавчій 
владі [1, с. 46]. Але цей при-
нцип, на жаль, не знайшов сво-
го закріплення в Законі України 
«Про систему оподаткування». 
Однак, оскільки зазвичай таке 
делегування повноважень за-
конодавчої влади здійснюється 
шляхом прийняття закону, то 
це правило не повинно сприй-
матися як порушення принципу 
компетенці ї в податковому 
праві, якщо, звісно, конституція 
або інший закон не містить пря-
мої заборони на делегування 
повноважень у сфері оподат-
кування. У Конституції України 
такої прямої заборони немає, 
тому певні повноваження сто-
совно врегулювання порядку 
сплати податків можуть нада-
ватись органам виконавчої 
в ла ди,  зок рема,  Каб інет у 
Міністрів України, який від-
повідно до п. 3 ст. 116 Основ-
ного Закону має забезпечувати 
проведення податкової політи-
ки й політики в царині соціаль-
ного захисту, але за умови 
обов’язкового закріплення та-
кого повноваження й певних 
критеріїв у податковому за-
коні. 

До речі, Законом України 
«Про загальнообов’язкове де-
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ржавне пенсійне страхування» 
встановлено, що фізичні особи 
– суб’єкти підприємницької 
діяльності, які обрали особли-
вий спосіб оподаткування (фік-
сований податок, єдиний пода-
ток, придбання спеціального 
торгового патенту), та члени їх 
сімей, які беруть участь у під-
приємницькій діяльності на пе-
ріод дії законодавчих актів з 
питань особливого способу 
оподаткування, сплачують 
страхові внески в порядку, виз-
наченому цим Законом у фіксо-
ваному розмірі (п. 4 ч. 8 Прикін-
цевих положень (розділ XV). 
При цьому, виключно цим За-
коном (ч. 2 ст. 5) визначаються 
порядок нарахування, обчис-
лення та сплати страхових вне-
сків, стягнення заборгованості 
за цими внесками [10; 2003. – 
№ 33. – Ст. 1770]. Наведене та-
кож с в і дчить,  що Каб інет 
Міністрів прийняв аналізовані 
постанови всупереч вимог ви-
щевказаного Закону. Отже, 
аналіз чинного законодавства 
дозволяє зробити висновок, що 
повноваження стосовно визна-
чення порядку сплати єдиного 
податку, встановлення роз-
мірів, порядку сплати й зараху-
вання внесків на загально-
обов’язкове державне пенсійне 
страхування не надаються Ка-
бінету міністрів України ні Кон-
ституцією, ні Указом Президен-
та «Про спрощену систему опо-

даткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємниц-
тва», ні Законами України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», «Про 
податок з доходів фізичних 
осіб» чи іншими законодавчими 
актами України. 

Можна вказати також і на 
порушення частин 1 і 2 ст. 3 За-
кону України «Про Кабінет 
Міністрів України», за якими 
діяльність Кабміну ґрунтується 
на принципах верховенства пра-
ва, законності й поділу держав-
ної влади [2; 2008. – № 25. – 
Ст. 241]. Наголосимо, що згідно 
зі ст. 8 Основного Закону в Ук-
раїні визнається і діє принцип 
верховенства права, Конститу-
ція має найвищу юридичну силу, 
а закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на її 
основі й повинні відповідати їй. 

До речі, на неприпусти-
мості втручання уряду України 
в царину виключної компетен-
ції законодавця всупереч поло-
женням Конституції України на-
голосив Конституційний Суд 
України в Рішенні від 8 вересня 
2009 р., № 19-рп/2009 [10; 2009. 
– № 71. – Ст. 2454]. Згідно із 
чинним законодавством уста-
новлювати правовий механізм 
будь-якого податкового плате-
жу, а також внесків до Пенсій-
ного фонду сьогодні повинна 
Верховна Рада, а не Кабінет 
міністрів України.
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Незважаючи положення 
ч. 2 ст. 19 Основного Закону 
країни, за яким органи держав-
ної влади й органи місцевого са-
моврядування, їх посадові осо-
би зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конс-
титуцією й законами України, 
Кабінет Міністрів прийняв пос-
танови з перевищенням повно-
важень, наданих йому чинним 
законодавством, і без урахуван-
ня ієрархічності джерел фінан-
сового права. Указані ж вище 
постанови є виданими всупереч 
нормам Конституції, Законам 
України «Про Кабінет Міністрів 
Ук раїни»,  «Про зага льно -
обов’язкове державне пенсійне 
страхування», «Про податок з 
доходів фізичних осіб», Указу 
Президента «Про спрощену сис-
тему оподаткування, обліку та 
звітності суб’єктів малого під-
приємництва».

Характерно, що останнім 
часом Кабінет Міністрів України 
взяв за правило приймати нор-
мативно-правові акти всупереч 
їх ієрархічної підпорядкованос-
ті. До їх кола також можна від-
нести:  (1)  постанову «Про 
тимчасові обмеження щодо 
здійснення заходів державного 
нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності на період 
до 31 грудня 2010 року» № 502 
від 21 травня 2009 р. [10; 2009. 
– № 39. – Ст. 1303], якою всу-

переч Закону «Про державну 
податкову службу в Україні» [2; 
1994. – № 15. – Ст. 84] обмеже-
но проведення планових і по-
запланових перевірок податко-
вими органами; (2) розпоряд-
ження № 1178-р від 23 вересня 
2009 р. «Питання Загального 
реєстру податкових наклад-
них» [10;  20 09.  –  № 77.  – 
Ст. 2626], яким усупереч Зако-
ну «Про податок на додану вар-
тість»[2; 1997. – № 21. – Ст. 156] 
уряд запровадив реєстрацію 
податкових накладних платни-
ків податку – продавців товарів 
(робіт, послуг) у Загальному 
реєстрі податкових накладних 
та уповноважив Державну по-
даткову адміністрацію України 
встановити порядок ведення 
цього Реєстру. 

Складається враження, що 
міністри не знають, що місце й 
роль певного різновиду актів 
залежить від місця й ролі від-
повідного органу держави в за-
гальній системі державних ор-
ганів» [6, с. 160], а система нор-
мативно-правових актів, що ре-
гулюють фінансові відносини, 
та їх об’єктивна ієрархія мають 
опосередковуватись ієрархією 
самих органів, які є суб’єктами 
нормотворчості. Поряд із цим, 
необхідно вказати, що на пору-
шену проблему звернув увагу 
Пр е з и д е н т  Ук р а їн и ,  я к и й  
29 жовтня 2009 р. прийняв Указ 
«Про призупинення дії розпо-
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рядження Кабінету Міністрів 
України від 23 вересня 2009 
року, № 1178» і 2 листопада 
2009 р. – Указ «Про призупи-
нення дії окремих постанов Ка-
бінету Міністрів України» [10; 
2009. – № 84. – Ст. 2838; № 85. 
– Ст. 2863], і направив відповід-
ні подання до Конституційного 
Суду України.

За таких обставин є спра-
в е д л и в и м  з а у в а ж е н н я 
М.М.Марченка, що кожен нор-
мативно-правовий акт не лише 
має бути виданий у рамках ком-
петенції відповідного держав-

ного органу, його суворої виз-
наченості, а й повинен прийма-
тися за суворої відповідності 
актам вищестоящих органів, 
тобто з додержанням принципу 
ієрархічності, за допомогою 
якого в праві досягаються єд-
ність численних правових актів 
(норм) та їх узгоджена дія [8, 
с. 97.]. Таким чином, будуючи 
систему джерел фінансового 
права, приймаючи будь-які нор-
мативно-правові акти, у тому 
числі й акти Кабінету міністрів 
України, потрібно виходити з 
принципу ієрархічності. 
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ИЕРАРХИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Дмитрик О.А.

Рассмотрена иерархия как принцип построения системы источников финан-
сового права. Акцентировано внимание недопустимости принятия нормативно-
правовых актов вопреки их иерархичной соподчиненности. 

Ключевые слова: источники финансового права, нормативно-правовой акт, 
иерархия источников финансового права.

HIERARCHY OF THE SOURCES OF FINANCIAL LAW
Dmytryk O.A.

Hierarchy is considered as the basic principle of construction of the system of 
Financial Law sources. Attention is accented on the problem of acceptance of norma-
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Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ І КЛАСИФІКАЦІЯ 
ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ

Питання, що розглядати-
муться в даній статті, мають 
теоретичне і практичне значен-
ня. З урахуванням на загально-
теоретичних підходах теорії 
права проаналізуємо правову 
природу фінансово-правових 
норм, проведемо класифікацію 
даних норм залежно від певних 
критеріїв. На формування по-
зиції щодо цього питання важ-
ливий вплив мали праці таких 
учених,  як  С.С.  А лексєєв,  
В.М. Горшеньов, С.Ф. Кечек’ян, 
О.О. Кутафін, М.П. Кучерявенко, 
М.І. Матузов, П.О. Недбайло,  
Г.І.  Петров,  А .С.  П і голк ін,  
О.Ф. Черданцев, Л.С. Явич та ін.

Державно-правова теорія 
та практика сформували бага-
то уявлень стосовно норми 
права та її трактування. На по-
чатку ХІХ століття відомий 

російський юрист І.В. Михай-
ловський писав, що тільки юри-
дичні норми мають безумовну 
обов’язковість, вищий ступінь 
імперативності, найбільшу стій-
кість і чинність. Усі ці власти-
вості, на його думку, зумовлені 
особливим характером того 
зовнішнього авторитету, який 
санкціонує юридичну норму, а 
також психікою громадян, які 
усвідомлюють ступінь її вимог 
[6, с. 58]. З погляду Г.Ф. Шерше-
невича, закон є нормою права, 
тобто загальним правилом, яке 
розраховано на необмежене 
число випадків. При цьому 
вона виходить безпосередньо 
від державної влади в установ-
леному порядку [11, с. 15].

У сучасній юридичній нау-
ковій літературі норма права 
теж визначається як правило 
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або міра належної поведінки. 
Наприклад, деякі науковці вва-
жають, що нею є встановлена 
(або санкціонована) державою 
норма загальнообов’язкової 
поведінки осіб як учасників 
повторюваних суспільних від-
носин [4, с. 132]. С.С. Алексєєв 
тлумачить юридичну норму як 
загальнообов’язкове, фор-
мально визначене правило по-
ведінки, що походить від де-
ржави й охороняється нею, яке 
безпосередньо або разом з ін-
шими такими нормами, надає 
учасникам суспільних відносин 
певного виду юридичні права й 
пок ладає на них юридичні 
обов’язки [1, с. 203]. З точки 
зору П.Ю. Недбайла, норма 
права перш за все, є правилом 
належної й можливої в її межах 
поведінки, яке за певних умов 
зобов’язує, забороняє або доз-
воляє ту чи іншу дію. Він ствер-
джує, що норма є імперативом, 
яка поєднується із загрозою не-
вигідних наслідків для будь-
кого, хто відійде від її потреб. 
На думку цього правника, будь-
яка правова норма (а) окреслює 
права й обов’язки, (або тільки 
права) учасників суспільних 
відносин, що нею регулюються; 
(б) вказує на обставини, за на-
явності яких ці учасники є 
носіями конкретних прав та 
обов’язків; (в) передбачає від-
повідальність за невиконання 
її вимог [7, с. 6, 52].

Фінансово-правова норма 
є одним з видів соціальних 
норм, яка впорядковує суспіль-
ні відносини у сфері фінансової 
діяльності держави шляхом 
наділення їх учасників фор-
м а л ь н и м и  п р а в а м и  й 
обов’язками, здійснення яких 
забезпечує планомірне форму-
вання, розподіл і використання 
централізованих і децентралі-
зованих грошових фондів де-
ржави. Її зміст виявляється в 
правилах поведінки, в суспіль-
них відносинах, безпосередньо 
пов’язаних з фінансовою діяль-
ністю держави. Це одна із спе-
цифічних ознак фінансово-пра-
вової норми, яка відрізняє її від 
інших норм права. 

Однак розглядувана норма 
має спільні ознаки з нормами 
інших галузей права, а саме:  
(а) має обов’язковий характер, 
(б) є формально визначеним 
правилом поведінки, (в) покла-
дає на учасників суспільних 
відносин права й обов’язки,  
(г) ї ї виконання забезпечено 
примусовою силою держави. 
Іншими словами, вона містить 
указівки на обставини, за яких 
підлягає виконанню, на суб’єктів 
(учасників) даних відносин, на 
виникаючі в них при цьому пра-
ва й обов’язки й на наслідки не-
виконання останніх. 

Як бачимо, фінансово-пра-
вові норми, як і норми інших га-
лузей права, є писаними пра-
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вилами поведінки, які санкціо-
нуються державою в суворо 
визначеному порядку, певній 
формі і вводяться в дію в точно 
налічені законодавством стро-
ки. При цьому звернімо увагу 
на одну з ознак цієї норми – на 
ї ї забезпеченість державним 
примусом. Питання щодо виріз-
нення державного примусу в 
якості специфічної ознаки, ат-
рибуту правової норми на сьо-
годні є досить актуальним і від-
критим. М.М. Коркунов ще на 
початку ХХ ст. стверджував, 
що примус не є основною на-
лежністю права. На його пере-
конання, якщо права можна до-
тримуватися лише за умови 
його неухильного виконання 
всіма без винятку, воно ніколи 
не буде виконуватись. Там, де 
існуюче право має за собою 
примусову санкцію, воно може 
бути порушено. Немає у світі 
такої влади, яка була б в змозі 
силою примусити всіх і кожного 
до покори всім ї ї вимогам. 
Отже, вчений звертає увагу на 
те, що право може обійтись і 
без примусу і що не будь-яке 
право може здійснюватися че-
рез примус [5,  с.  95,  102].  
І.В. Михайловський вважав, що 
юридичні норми не тільки не 
гарантовані, а й не можуть бути 
гарантовані зовнішніми приму-
совими засобами. Аналізуючи 
зовнішню сторону юридичних 
норм, він уточнює, що норми 

права становлять собою час-
тину того порядку, де царює не 
сила, а разум. Примусові гаран-
тії є тільки зовнішньою ознакою 
права, хоча й вагомою саме 
для тієї форми, в яку втілюєть-
ся зміст юридичної норми.  
[6, с. 66, 67]. С.С. Алексєєв 
звертав увагу на те, що право, 
як специфічний соціальний фе-
номен, має потребу в держав-
ному примусі, збагаченому пра-
вом, тобто примусі правовому. 
Він наголошував на тому, що 
рівень правового змісту де-
ржавного примусу зумовлений 
частково тим, якою мірою пра-
во (а) підпорядковано загаль-
ним принципам даної правової 
системи; (б) є за своїми підста-
вами єдиним, загальним на те-
риторії всієї країни; (в) норма-
тивно регламентовано за зміс-
том, умовам застосування;  
(г) діє через механізм прав та 
обов’язків; (д) споряджено роз-
виненими процесуальними 
формами [2, с. 192]. Виходячи 
з вищевикладеного, відзначи-
мо, що вирішення цього питан-
ня не може бути однозначним 
у силу природи й характеру 
правових норм тих чи інших га-
лузей права.

Фінансове право відно-
ситься до публічних галузей 
права. Спираючись на це, під-
креслюємо, що однією з особ-
ливостей фінансово-правової 
норми є те, що вона є засобом 
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реалізації суспільних (тобто 
публічних), а не приватних ін-
тересів. Головною їх відзнакою 
є те, що вони мають державно-
владний, імперативний харак-
тер. Вимоги до учасників фінан-
сових правовідносин виража-
ються саме в категоричній фор-
мі, і вони не в змозі змінити 
приписи норми й умови її за-
стосування. Точне дотримання 
й виконання фінансово-право-
вих норм забезпечується з боку 
держави методами як переко-
нання, так і методами примуса. 
Перший є досить ефективним 
методом, що забезпечує доб-
ровільне, своєчасне й повне 
виконання більшістю учасників 
фінансових правовідносин їх 
фінансових зобов’язань перед 
державою. У випадку невико-
нання або порушення тих або 
інших фінансово -правових 
норм окремими суб’єктами фі-
нансової діяльності, яке нано-
сить матеріальний збиток без-
посередньо державі, припусти-
ме застосування державного 
примуса в адміністративному 
або судовому порядку. З огля-
ду на правову природу зазна-
чених норм, їх специфіку може-
мо стверджувати, що однією з 
обов’язкових ознак останніх є 
забезпеченість їх виконання 
державним примусом. 

Як уже зазначалося, фі-
нансово-правові норми санк-
ціонуються державою в суворо 

визначеному порядку, вони 
спрямовані на утворення, роз-
поділ і використання держав-
них і територіальних грошових 
фондів, необхідних для забез-
печення виконання функцій де-
ржави й задоволення суспільно 
значимих потреб. Їх імператив-
ність спрямована насамперед 
на дотримання фінансової дис-
ципліни в царині мобілізації, 
розподілу й використання цен-
тралізованих і децентралізова-
них фондів публічних фінансів. 
Саме тому ці норми містять чіт-
ко окреслені правила поведінки 
суб’єктів у процесі виникнення, 
зміни й припинення фінансових 
правовідносин. Ці ж норми міс-
тять санкції, спрямовані проти 
порушень фінансової дисциплі-
ни Ю.А. Ровинський справед-
ливо вказував на те, що фінан-
сово-правове регулювання є 
засобом впливу на певну групу 
суспільних відносин. Той факт, 
що останні пов’язані з фінансо-
вою діяльністю держави, надає 
розглядуваній нами нормі імпе-
ративного характеру, що вира-
жається в категоричній формі, 
й не допускає змін умов і при-
писів, що містяться в цій нормі, 
самими учасниками фінансо-
вих правовідносин [9, с. 112]. 

Пропонуючи учасникам фі-
нансових правовідносин певне 
поводження фінансово-право-
ва норма зобов’язує, уповнова-
жує або забороняє здійснювати 
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ті чи інші вчинки. На думку  
М.М. Коркунова, якщо одна за-
борона не створює права, не 
створює його і прямий дозвіл. 
Дозволити одному – не означає 
зобов’язати іншого. Дозволена 
дія може стати правом, тільки 
якщо буде заборонено здійс-
нення всього того, що переш-
коджає їй. Саме тільки за такої 
умови буде закріплено від-
повідний обов’язок. Інакше ка-
жучи, право може бути вста-
новлено тільки забороною, а не 
дозволом [5, с. 160]. Класифі-
кація фінансово-правових норм 
за вказаним принципом, який 
виражає характер впливу на 
поведінк у ос іб,  як і  беру ть 
участь у фінансових правовід-
носинах, припускає всебічне 
охоплення правових зв’язків 
між суб’єктами у сфері фінан-
сової діяльності. 

У наукових джерелах скла-
лася практика класифікації 
норм права відповідно до пев-
них критеріїв, яка охоплює:  
а) характер і зміст норм права, 
б) предмет їх регулювання,  
в) особливості їх структури в 
цілому і складників зокрема (гі-
потези, диспозиції, санкції),  
г) належність норм до тих чи ін-
ших інституцій і галузей права. 
Однією з найбільш простих і по-
ширених класифікацій є роз-
поділ залежно від їх характеру 
і ступеня впливу на учасників 
правовідносин. 

Правові норми, як правило, 
відносять до регулятивних 
(правовс тановлюючих)  [1, 
с. 234]. Деякі науковці вважа-
ють, що не існує правових 
норм, які були б тільки або 
зобов’язуючими (забороняючи-
ми), або уповноважуючими. 
Більшість же з них переконана, 
що цей поділ є чисто формаль-
ним, що він стосується в основ-
ному форми викладення норм, 
а не їх змісту. На думку окре-
мих правознавців, будь-яка 
правова норма є одночасно і 
зобов’язуючою, й забороняю-
чою. Зобов’язуючи до здійснен-
ня якої-небудь дії, вона забо-
роняє утримання від її здійс-
нення, як і навпаки: норма, що 
зобов’язує до здійснення тієї 
або іншої дії й забороняє її не-
здійснення [4, с. 176]. З погляду 
С.С. Алексєєва, розмежовуючи 
види регулятивних норм, необ-
хідно передусім звертати увагу 
на зміст суб’єктивних юридич-
н и х  п р а в  т а  о б о в ’я з к і в . 
Зобов’язуючі норми – це пра-
вові приписи, що покладають 
на особу не просто юридичний 
обов’язок, а обов’язок позитив-
ного змісту. Забороняючі вста-
новлюють обов’язок утримува-
тися від дій певного роду. Упов-
новажуючі ж норми надають 
ос об і  не  прос то  право,  а 
суб’єктивне право самого упов-
новаженого на позитивні дії [1, 
с. 240]. Виходячи із зазначено-
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го критерію фінансово-правові 
норми можна класифікувати на 
зобов’язуючі, уповноважуючі й 
забороняючі.

Зобов’язуючі фінансово-
правові норми покладають на 
учасників фінансових відносин 
обов’язок виконання тих чи ін-
ших позитивних дій в царині фі-
нансової діяльності держави. 
П о з и т и в н и м и  п р а в о в и м и 
зобов’язаннями суб’єктам цих 
відносин приписується суворо 
визначена поведінка. П.Ю. Не-
дбайло справедливо звернув 
увагу на те, що норма права, 
яка зобов’язує здійснювати 
певні дії, тим самим забороняє 
діяти інакше порівняно з тим, 
що нею зумовлено. Але в да-
ному випадку сутність полягає 
в позитивній дії, приписаній 
нормою [7, с. 75]. Саме метод 
фінансово-правового регулю-
вання, яким виступають владні 
приписи, тобто імперативний 
метод, обумовлює специфіку 
фінансово-правових норм. Ін-
шими словами, правила, що 
містяться в останніх, представ-
лені в імперативній (категорич-
ній, владній) формі. Усе це сто-
сується і забороняючих, і доз-
воляючих положень. Саме ім-
перативність не припускає 
можливості зміни встановле-
них раніше вимог діяти від-
повідним чином. Інакше кажу-
чи, фінансово-правові норми 
фактично сприяють закріплен-

ню правового порядку у відно-
синах між державою, іншими 
державними й недержавними 
структурами та громадянами, 
які контактують з нею та її ор-
ганами в сфері фінансової 
діяльності в процесі мобіліза-
ції, розподілу й використання 
централізованих і децентралі-
зованих грошових фондів.

У дослід жуваній нормі 
учасникам правовідносин при-
писується здійснення певних 
дії, пов’язаних з мобілізацією 
або витратою коштів держави. 
Державна воля виражена кате-
горично саме в фінансово-пра-
вовій нормі, а для учасників 
цих відносин досить чітко вста-
новлені конкретні умови, з яки-
ми пов’язано виникнення фі-
нансових правовідносин [7, 
с. 113]. Так, Бюджетним кодек-
сом України передбачене вико-
ристання коштів бюджету їх 
розпорядниками й одержувача-
ми відповідно до чітко окресле-
ної мети, на яку спрямовуються 
бюджетні видатки. Ця вимога 
виражена в категоричній фор-
мі. Це означає, що в разі неці-
льового використання бюджет-
них коштів, отриманих як суб-
венції, зазначені кошти підля-
гають обов’язковому повернен-
ню до бюджету в порядку, виз-
наченому Кабінетом Міністрів 
України, а відповідні посадові 
особи притягуються до відпові-
дальності згідно з чинним зако-
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нодавством (аж до криміналь-
ного) [3; 2001. – № 37-38. – 
Ст.189]. 

Уповноважуючі фінансово-
правові норми становлять со-
бою правові приписи, які забез-
печують регламентацію актив-
ної поведінки суб’єктів фінан-
сових відносин і наділяють ос-
танніх правом діяти тим чи ін-
шим способом. Ці норми нада-
ють право відповідним органам 
або посадовим особам конкре-
тизувати в певних напрямках ті 
чи інші вимоги держави. У таких 
випадках імперативність фі-
нансово-правової норми поєд-
нується з певними правомож-
ностями, встановленими в су-
ворих межах [7, с. 115]. На від-
міну від зобов’язуючої, уповно-
важуюча фінансово-правова 
норма виражена в диспозитив-
ній формі, однак диспозитив-
ність у цьому випадку суворо 
обмежена певними рамками. 
Так, діюче бюджетне законо-
давство закріплює норму, якщо 
у випадку за результатами мі-
сячного звіту про виконання за-
гального фонду Державного 
бюджету України виявиться, що 
отриманих надходжень недо-
статньо для здійснення бюд-
жетних асигнувань відповідно 
до бюджетних призначень і з 
урахуванням граничного рівня 
дефіциту (профіциту), затвер-
дженого законом про Держав-
ний бюджет, Міністерство фі-

нансів України встановлює 
тимчасове обмеження асигну-
вань загального фонду Держ-
бюджету [3; 2001. – № 37-38. – 
Ст. 189]. Такий порядок назива-
ють «секвестрація», що озна-
чає щомісячне пропорційне 
скорочення видаткової частини 
у разі утворення дефіциту бюд-
жету. Цей механізм є одним зі 
шляхів подолання дефіциту 
бюджету. Однак існують захи-
щені статті бюджетів, тобто 
статті видатків Держбюджету, 
обсяг яких не може змінювати-
ся при проведенні скорочення 
затверджених бюджетних при-
значень. Як правило, вони 
пов’язані з оплатою праці пра-
цівників бюджетних установ, 
нарахувань на заробітну плату, 
з виплатою відсотків за дер-
жавним боргом тощо. Як бачи-
мо, уповноважуюча норма має 
строго обмежувальний харак-
тер застосування.

Забороняючі фінансово-
правові норми – це правові при-
писи, що закріплюють обов’язки 
суб’єктів утримуватися від тих 
чи інших дій при мобілізації, 
розподілі й використанні цент-
ралізованих і децентралізова-
них коштів. Вони містять пряму 
заборону якої-небудь дії (або 
бездіяльності), указують озна-
ки заборонних дій, міри ад-
міністративного чи криміналь-
ного впливу або інші юридичні 
наслідки зд ійснення таких 
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діянь [8, с. 351]. Заборони у фі-
нансовому праві виступають у 
формі певних вимог до повод-
ження зобов’язаних суб’єктів, 
яким вони адресовані і  як і 
зобов’язані їх дотримуватись. 
Загальнообов’язковість забо-
рони у фінансовому праві до-
повнюється її детальною фор-
малізованістю, тобто вона 
одержує формальну визна-
ченість у фінансово-правових 
нормах, забезпечується чітки-
ми межами впливу на поведін-
ку осіб. Забороняючі фінансо-
во-правові норми є не тільки 
передумовами відповідаль-
ності, а й зовнішнім виражен-
ням, оформленням об’єктивних 
заборон у царині фінансової 
діяльності держави. Приміром, 
чинне податкове законодавс-
тво України містить заборону 
на надання індивідуальних по-
даткових пільг. Останні, будучи 
повним або частковим звіль-
ненням від сплати податку, на-
даються фізичним, юридичним 
особам, а також окремим тери-
торіям (вільно економічні зони, 
офшорні зони). Ось чому кожен 
нормативно-правовий акт, який 
регламентує механізм справ-
ляння того чи іншого податку, 
містить перелік пільг що даного 
податку. 

Серед фінансово-право-
вих норм можна вирізнити нор-
ми спеціалізовані, які не є са-
мостійною нормативною осно-

вою для виникнення правовід-
носин [1, с. 241]. Вони приєдну-
ються до регулятивних норм, 
виступаючи їх своєрідним до-
повненням. Назвемо види спе-
ціалізованих норм:

1) закріпні фінансово-пра-
вові норми, спрямовані на за-
кріплення в узагальненому виді 
певних елементів фінансових 
правовідносин. До їх числа, на-
приклад, можна віднести нор-
ми загальної частини податко-
вого права, що розкривають 
основні й додаткові елементи 
правового механізму податку й 
регламентують умови податко-
вої правоздатності й дієздат-
ності;

2) дефінітивні, завданням 
яких є закріплення в узагаль-
неному виді ознак даної право-
вої категорії, певних понять 
(наприклад, «платники подат-
ків», «ставки податку», «піль-
ги», «предмета і одиниці опо-
датковування» тощо);

3) декларативні, які вли-
ваються в зазначену сукупність 
норм і сприяють їх правильно-
му застосуванню (приміром, 
с т.  7  Бюд жетного  кодексу  
України закріплює принципи 
бюджетної системи держави);

4) оперативні, що забез-
печують регулювання фінансо-
вих відносин шляхом зміни 
сфери і строків дії вже існуючих 
юридичних норм (припинення 
їх дії). Наприклад, ст. 22 Закону 
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Питання адміністративного, господарського 
та фінансового права

України «Про податок з доходів 
фізичних осіб» містить поло-
ження про те, що 1 січня 2004 р. 
цей Закон набуває чинності, у 
зв’язку, з чим декрет Кабінету 
Міністрів України від 26 грудня 
1992 р. «Про прибутковий по-
даток із громадян» визнається 
таким, що втратив чинність. 
При цьому для встановлення 
строків календарної дії фінан-
сово-правової норми варто 
враховувати: дату вступу нор-
ми (акта) в дію, початок, зміну, 
припинення й скасування дії 
цієї норми; 

5) коллізійні фінансово-
правові норми регламентують 
вибір між нормами, покликані 
вирішувати колізії, пов’язані з 
особливостями чинного фінан-
сового законодавства.

Залежно від характеру від-
носин, які регулюються норма-
ми права, від специфіки об’єкта 
регламентації прийнято розріз-
няти матеріальні й процесуаль-
ні норми. Матеріальні фінансо-
во-правові норми визначають 
зміст дій щодо правового регу-
лювання фінансових відносин, 
сутність прав, обов’язків і забо-
рон, спрямованих на їх упоряд-
кування, а також виражають 
зміст діяльності як уповнова-
жених, так і зобов’язаних осіб. 
Ці норми визначають склад до-
ходів і напрямок видатків бюд-
жетів, їх розмежування між різ-
ними ланками бюджетної сис-

теми, бюджетний устрій держа-
ви тощо. [3; 2001. – № 37-38. – 
Ст.189].

Процесуальні норми, що 
встановлюють форму реаліза-
ції матеріальних норм, вста-
новлюють порядок, способи й 
методи діяльності в сфері фі-
нансової діяльності шляхом за-
кріплення конкретних організа-
ційно-правових форм реаліза-
ції матеріальних норм. Вони 
регулюють порядок складання, 
розгляду й затвердження Де-
ржбюджету України, звіту про 
його виконання, бюджетні пов-
новаження держави й органів 
місцевого самоврядування. Пе-
реважна більшість цих норм 
регламентує правовідносини, 
що складаються в бюджетному 
процесі. Процесуальні норми 
бюджетного права природно, 
вільно розподіляються насам-
перед по стадіях бюджетного 
процесу [8, с. 311]. Вони за 
своєю природою є процедурни-
ми. М.І. Піскотін підкреслював, 
що, на відміну від норм ма-
теріального права, які самі по 
собі мають на меті вплив на по-
ведінку громадян, посадових 
осіб і державних органів, а та-
кож регулювання відносин між 
ними в різних царинах громад-
ського життя, норми процесу-
альні не мають такої самостій-
ної зовнішньої цілі. На його 
думку, останні встановлюють 
склад учасників тих чи інших 
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правовідносин, порядок прий-
няття рішень, указують види 
необхідних дій та їх обов’язкову 
послідовність, передбачають 
організаційну форму кожної дії 
[8, с. 311].

Виходячи з вищевказано-
го, можемо констатувати, що 
фінансово-правова норма – це 
один з видів соціальних норм. 
Вона регулює суспільні відно-
сини у сфері фінансової діяль-
ності держави шляхом наді-
лення їх учасників формальни-

ми правами й обов’язками, 
здійснення яких забезпечує 
планомірне формування, роз-
поділ і використання централі-
зованих і децентралізованих 
грошових фондів держави. Її 
зміст виявляється в правилах 
поведінки, у суспільних відно-
с и н а х ,  б е з п о с е р е д н ь о 
пов’язаних з фінансовою діяль-
ністю держави. Це одна із спе-
цифічних ознак фінансово-пра-
вової норми, що відрізняє її від 
інших норм права.
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Проблеми боротьби зі злочинністю

Стаття 138 КК України вста-
новлює кримінальну відпові-
дальність за незаконну ліку-
вальну діяльність – заняття лі-
кувальною діяльністю без спе-
ціального дозволу, здійснюва-
не особою, яка не має належної 
медичної освіти, якщо це спри-
чинило тяжкі наслідки для хво-
рого. Оскільки злочин, перед-
бачений цією статтею, нале-
жить до групи злочинних діянь, 
об’єктом яких є сукупність сус-
пільних відносин, що забезпе-
чують охорону життя і здоров’я 
особи у сфері медичного об-
слуговування, виникає питання 
відмежування незаконної ліку-
вальної діяльності від інших 
злочинів, вчинюваних у цій ца-
рин і  сусп ільних в ідносин. 
Аналіз розд. ІІ Особливої час-
тини КК України дозволив авто-
ру дійти висновку, що до зло-
чинів зазначеної групи нале-
жать злочинні діяння, передба-
чені статтями 131, 132, 138-145 

цього Кодексу [1, с. 113, 114].
Таким чином, завданням 

даної статті є вирішення питань 
відмежування злочину, перед-
баченого ст. 138 КК, від інших 
кримінально-караних діянь 
проти життя і здоров’я особи у 
сфері медичного обслугову-
вання. Зазначимо, що вказана 
проблема раніше не була пред-
метом комплексного кримі-
нально-правого дослідження. 
Окремі її питання висвітлюва-
лись в роботах І.І. Гореліка, 
О.О. Дудорова, В.І. Касинюка, 
Н.А. Мірошниченко, В.М. Смі-
тієнка, М.І. Хавронюка [Див.:  
3- 6; 8] та ін. 

Відмежування незаконної 
лікувальної діяльності від зло-
чину, передбаченого ст. 140 КК 
(неналежне виконання про-
фесійних обов’язків медичним 
або фармацевтичним працівни-
ком), може бути проведено на 
підставі характеристики ознак 
суб’єктів цих діянь. Суб’єктом 

УДК 343.618  А.О. Байда, канд. юрид. наук 
   Національна юридична академія України 
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злочину за цією статтею є ме-
дичний працівник, який не ви-
конує або неналежним чином 
в и к о н у є  с в о ї  п р о ф е с і й н і 
обов’язки, здійснювати які від-
повідним чином зобов’язує його 
спеціальність, указана в сер-
тифікаті або свідоцтві про спе-
ціалізацію. Суб’єктом злочину 
за ст. 138 КК є особа, яка здій-
снює лікувальну діяльність без 
спеціального дозволу й не має 
належної медичної освіти, тоб-
то не має ніякого права на здій-
снювану лікувальну діяльність. 
Тому в разі порушення про-
фесійних правил особою, яка 
не має для цього виду медич-
ної діяльності належної освіти, 
відповідальність повинна на-
ставати тільки за ст. 138 КК, ос-
кільки для того, щоб неналежно 
виконувати ті чи інші професій-
ні дії, потрібно мати право на їх 
здійснення.

Розглядаючи питання про 
розмежування злочинів, від-
повідальність за які встановле-
но у статтях 138 і 140 КК, не 
можна залишити поза увагою й 
діяння, передбачене ст. 139 КК. 
Підкреслимо, що ненадання 
допомоги хворому деякі вчені 
розглядають як спеціальний 
вид невиконання або неналеж-
ного виконання професійних 
обов’язків [4, c. 409]. Стаття 139 
КК встановлює відповідаль-
ність за ненадання без поваж-
них причин допомоги хворому 

м е д и ч н и м  п р а ц і в н и к о м , 
зобов’язаним згідно з установ-
леними правилами надати таку 
допомогу, якщо йому завідомо 
відомо, що це може мати тяжкі 
н а с л і д к и  д л я  х в о р о г о . 
Об’єктивна сторона діяння за 
цією статтею може бути утво-
рена двома видами порушень: 
а) ненадання допомоги хворо-
му медичним працівником, який 
має для цього належну освіту 
[2; 1993. – № 4. – Ст. 19, п. «а» 
ст. 78] і б) ненадання медичним 
або фармацевтичним працівни-
ком першої невідкладної ме-
дичної допомоги громадянам 
при нещасних випадках, го-
стрих захворюваннях та в ін-
ших екстремальних ситуаціях. 
При цьому для надання невід-
кладної медичної допомоги 
вказані особи не обов’язково 
повинні мати належну освіту, 
бо надання такої допомоги є їх 
загально-професійним 
обов’язком, обумовленим спе-
цифікою спеціальної підготовки 
[2; 1993. – № 4. – Ст. 19, п. «б» 
ст. 78]. Ось чому в тих випад-
ках, коли внаслідок незаконної 
лікувальної діяльності виникла 
ситуація, за якої пацієнтові 
було необхідно надати першу 
медичну допомогу, а особа, ма-
ючи медичну освіту й мож-
ливість надати таку допомогу, 
цього не зробила, можлива від-
повідальність за сукупністю 
злочинів, передбачених стат-
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тями 138 і 139 КК.

Не з аконн у  л і к у в а льн у 
діяльність слід відмежовувати 
й від злочину, передбаченого 
ст. 141 КК (порушення прав па-
цієнта). Як видається, таке від-
межування може бути проведе-
но за об’єктивною стороною 
аналізованих злочинів. Ліку-
вальною має визнаватися лише 
діяльність, спрямована на ліку-
вання пацієнта. Метою ж клініч-
них випробувань лікарських за-
собів, за порушення порядку 
проведення яких передбачено 
відповідальність у ст. 141 КК, є 
встановлення або підтверд-
ження ефективності й нешкід-
ливості лікарського засобу [2; 
1996. – № 22. – Ст. 86, Ст. 7]. 
Якщо ж особа, яка провадить 
випробування лікарського пре-
парату, переслідує тільки цю 
мету і її дії не спрямовані ще й 
на лікування, вчинене слід 
кваліфікувати лише за ст. 141 
КК. Однак цей очевидний факт 
ураховується не всіма дослід-
никами. Наприклад, з погляду 
М. І. Хавронюка, особа, не до-
пущена в установленому по-
рядку до клінічного випробу-
вання лікарського препарату, в 
разі здійснення такої діяльності 
повинна нести відповідаль-
ність за ст. 138 КК як за неза-
конну лікувальну діяльність [6, 
с. 305]. Вважаємо, що вчений 
припустився як мінімум 2-х не-
точностей. По-перше, такий 

підхід повністю нівелює сут-
ність і значення лікувальної 
діяльності, яка має на меті 
лише лікування. По-друге, ос-
танній не враховує специфіку 
суб’єкта діяння, передбаченого 
ст. 141 КК. Справа в тому, що 
аналіз норм, що регулюють по-
рядок проведення клінічних 
випробувань лікарських за-
собів, дозволяє зробити висно-
вок, що обов’язковою умовою 
законності такого випробуван-
ня є проведення його тільки 
особою, допущеною до цього в 
установленому порядку, тобто 
спеціальним суб’єктом [2; 1996. 
– № 22. – Ст. 86, статті 6-8; 7; 
2000. – 52. – Ст. 2289; 7; 2000. 
– № 47. – Ст. 2050; 7; 2000. – 
№ 47. – Ст. 2050]. Ось чому 
проведення таких досліджень 
неналежним суб’єктом має 
кваліфікуватися не за ст. 141 
КК, а за ст. 142 КК як незаконне 
проведення дослідів над люди-
ною (оскільки в цьому випадку 
взагалі виключається закон-
ність таких досліджень, і факт 
письмової згоди особи, яка по-
годилась на них, відповідно не 
має ніякого значення). Отже, 
якщо незаконна лікувальна 
діяльність здійснюється осо-
бою, уповноваженою на прове-
дення клінічних випробувань 
лікарських засобів, для або як 
спосіб проведення таких вип-
р обу в ань,  у чинене  тр еба 
кваліфікувати за сукупністю 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2010/108

злочинів, передбачених стат-
тями 138 і  141 КК. Якщо ж 
суб’єкт не був уповноваженою 
особою, д іяння може бути 
кваліфіковане за статтями 138 
і 142 КК. Якщо незаконна ліку-
вальна діяльність провадиться 
іншими забороненими метода-
ми або засобами, вчинене під-
лягає кваліфікації за ст. 138 КК 
і додатково (залежно від конк-
ретного забороненого методу 
або засобу) за статтями 143, 
144, 314, 315, 324 КК.

Медикаментозний і неме-
дикаментозний впливи на ор-
ганізм при незаконній лікуваль-
ній діяльності в деяких випад-
ках можуть бути пов’язані з 
операцією незаконного штуч-
ного переривання вагітності 
(незаконним абортом). У зв’язку 
із цим виникає запитання: чи є 
аборт різновидом лікувальної 
діяльності? Відповідь на нього 
має важливе значення, тому 
що в юридичній літературі 
склалася думка, згідно з якою 
незаконний аборт – це спе-
ціальний вид незаконного ліку-
вання [Див.: 3, с. 60, 61; 5, с. 12; 
8, с. 48]. Зазначимо, що однією 
з причин формування саме та-
кої точки зору є розповсюджене 
в медичній літературі і спе-
ціальних нормативних актах 
визначення, відповідно до яко-
го «небезпечний аборт – це 
процедура переривання неба-
жаної вагітності спеціалістом, 

який не володіє необхідними 
навичками, або в умовах, які не 
відповідають медичним стан-
дартам» [7; 2006. – № 43. – 
Ст. 2912, п. 1.5]. 

З нашої точки зору наведе-
не твердження навряд чи мож-
на визнати правильним, бо 
воно ґрунтується на хибному 
розумінні специфіки й мети лі-
кування, а значить, і лікуваль-
ної діяльності в цілому. Метою 
операції штучного перериван-
ня вагітності (аборту) є перш за 
все забезпечення права жінки 
самостійно вирішувати питання 
про збереження або перери-
вання вагітності. Отже, мета 
аборту не полягає в лікуванні 
або підтриманні здоров’я па-
цієнтки, крім випадків, коли 
така операція необхідна за ме-
дичними показаннями. Опера-
ція штучного переривання ва-
гітності таким чином належить 
до різновиду медико-санітар-
ної допомоги, при здійсненні 
якої не ставиться за мету ліку-
вання, тобто надання саме лі-
кувальної допомоги. Інакше лі-
куванням потрібно було б виз-
нати й проведення операцій 
пластичних або зі зміни чи ко-
рекції статевої належності за 
відсутності медичних показань. 
На нашу думку, незаконний 
аборт не можна визнати спе-
ціальним видом незаконної лі-
кувальної діяльності. Якщо ж 
має місце ситуація, коли шля-
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хом штучного переривання ва-
гітності лікується яка-небудь 
акушерсько-гінекологічна пато-
логія, в цьому випадку відпові-
дальність повинна наставати 
не за ст. 134 КК, а за ст. 138 КК. 
Відтак, можемо зробити висно-
вок, що аборт (якщо він не про-
вадиться за медичними пока-
заннями) – це медична, але не 
лікувальна діяльність. Від-
повідно, проведення незакон-
них абортів з метою лікування 
повинно кваліфікуватися за 
ст. 138 КК як незаконна ліку-
вальна діяльність.

Обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ст. 138 КК, є 
спричинення тяжких наслідків 
для хворого. Поняття «тяжкі 
наслідки для хворого» включає 
заподіяння смерт і,  тяжких 
тілесних ушкоджень одній особі 
або середній тяжкості двом чи 
більше особам. З урахуванням 
цього цим поняттям охоплюєть-
ся не тільки «проста» шкода 
життю або здоров’ю (порушен-
ня анатомічної цілісності тка-
нин, органів та їх функцій), а й 
спеціальні види наслідків, пе-
редбачені статтями 130, 131, 
133 КК. Ці наслідки зумовлю-
ють необхідність кваліфікації 
незаконної лікувальної діяль-
ності за сукупністю із зазначе-
ними статтями КК лише у ви-
падках, коли за заподіяну шко-
ду санкція ст. 138 КК передба-

чає менш суворе покарання.
При кваліфікації незакон-

ної лікувальної діяльності за 
сукупністю зі злочином, перед-
баченим ст. 131 КК, необхідно 
враховувати наступне. Перш за 
все суб’єктом злочину за ст. 131 
КК може бути тільки медичний, 
фармацевтичний або інший 
працівник, до професійних 
обов’язків якого входить запобі-
гання зараженню іншої особи 
вірусом СНІД або іншою невилі-
ковною інфекційною хворобою. 
Це означає, що потреба кваліфі-
кувати незаконну лікувальну 
діяльність за сукупністю зі зло-
чином, передбаченим ст. 131 
КК, виникає лише у випадках, 
якщо незаконна лікувальна 
діяльність провадиться медич-
ним, фармацевтичним чи ін-
шим працівником, на якого пок-
ладено вказаний обов’язок. 
При цьому діяння, передбачене 
ст. 131 КК, може бути оцінене 
як спеціальний вид злочину, за 
який установлено відповідаль-
ність у ст. 140 КК. У більшості 
випадків таке твердження є 
правильним, бо якщо в разі не-
належного виконання своїх 
професійних обов’язків медич-
ним або фармацевтичним пра-
цівником допускається пору-
шення певних правил, що при-
зводить до зараження вірусом 
СНІД або іншої невиліковної ін-
фекційної хвороби, відпові-
дальність повинна наставати 
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за ст. 131 КК. 
Разом із цим правила, вста-

новлені для протидії розпов-
сюдженню СНІД та інших не-
виліковних інфекційних хвороб, 
мають загальний характер і сто-
суються медичних і фармацев-
тичних працівників усіх спе-
ціальностей. Наприклад, згідно 
зі ст. 4 Закону України «Про за-
побігання захворюванню на 
синдром набутого імунодефіци-
ту (СНІД) та соціальний захист 
населення» держава «гарантує 
безпеку лікувально-діагностич-
ного процесу пацієнтам і медич-
ному персоналу в державних 
закладах охорони здоров’я, де-
ржавний санітарно-епідеміоло-
гічний нагляд за безпекою цьо-
го процесу в установах охорони 
здоров’я всіх форм власності, а 
також за виконанням заходів, 
спрямованих на запобігання 
розповсюдженню Віл-інфекції 
при здійсненні приватної медич-
ної практики, наданні громадя-
нам косметичних, перукарських 
та інших послуг, пов’язаних з по-
рушенням цілісності шкіри або 
слизистих оболонок» [2; 1993. 
– № 4. – Ст. 19]. Загальні заходи 
безпеки, крім безпосередньо 
пов’язаних зі специфікою тих чи 
інших медичних маніпуляцій, 
викладено і в Інструкції з про-
філактики внутрішньолікарня-
ного та професійного заражен-
ня на ВІЛ-інфекцію [7; 2000. – 
№ 46. – Ст. 2030]. Ці правила є 

обов’язковими для медичних і 
фармацевтичних працівників 
незалежно від характеру здійс-
нюваної ними медичної діяль-
ності. Вони зберігають за собою 
значення професійних обов’язків 
навіть при здійсненні діяль-
ності, для якої в особи бракує 
належної освіти. Якщо при не-
законній лікувальній діяльності 
медичним працівником було до-
пущено порушення вказаних 
правил, що призвело до зара-
ження двох або більше пацієн-
тів вірусом СНІД або іншою не-
виліковною інфекційною хворо-
бою, вчинене кваліфікується за 
сукупністю злочинів, передба-
чених ст. 138 і ч. 2 ст. 131 КК.

Якщо ж зараження вірусом 
СНІД або іншою невиліковною 
інфекційною хворобою заподія-
но особою, яка взагалі не має 
медичної освіти або хоча й має, 
але на неї не покладено зазна-
ченого обов’язку, вчинене на-
лежить кваліфікувати за сукуп-
ністю злочинів, передбачених 
ст. 138 і ч. 2 ст. 130 КК (а за на-
явності підстав – і за іншими 
частинами ст. 130 КК). У випад-
ку зараження пацієнта вене-
ричною хворобою вчинене 
кваліфікується за статтями 138 
і 133 КК незалежно від того, ким 
у даному випадку здійснюється 
незаконна лікувальна діяль-
ність – медичним працівником, 
цілителем чи особою, яка вза-
галі не має спеціальної медич-



1��2010/108

Проблеми боротьби зі злочинністю
ної освіти.

Наведене відмежування 
злочину, передбаченого ст. 138 
КК, від інших злочинних діянь 
проти життя і здоров’я особи у 
сфері медичного обслугову-
вання дозволяє зробити на-
ступні висновки: 

–  з л о ч и н и  ц і є ї  г р у п и 
об’єднує не тільки суб’єкт їх 
учинення – особа, яка надає 
медичну допомогу (здійснює 
медичне обслуговування), а на-
самперед специфічне коло тих 
суспільних відносин, які хоча й 
мають своєю кінцевою метою 
забезпечення захисту життя і 
здоров’я людини, проте відбу-
ваються в настільки складних 
предметно-об’єктних умовах, 
що зумовлюють необхідність 
розглядати злочини цієї групи 
в рамках окремого розділу 
Особливої частини КК; 

– розмежування злочинів у 
сфері медичної діяльності здій-
с н ю є т ь с я  п е р е в а ж н о  з а 
об’єктивною стороною й деяки-
ми ознаками суб’єкта названих 
злочинних діянь. Оскільки нор-
ми, що передбачають кримі-
нальну відповідальність за 
злочини у царині медичного об-
слуговування, є бланкетними, 

з’ясування змісту суспільних 
відносин, яким заподіюється в 
даному випадку шкода, змісту 
й обсягу прав та обов’язків їх 
суб’єктів – необхідна умова 
правильної кваліфікації назва-
них злочинних діянь.

Подальше вивчення озна-
ченої проблеми може йти за та-
кими напрямками: (а) відмежу-
вання незаконної лікувальної 
діяльності від інших злочинних 
діянь, що вчинюються у сфері 
медичного обслуговування (шах-
райства, порушення порядку за-
няття господарською діяльніс-
тю, зловживання повноваження-
ми при здійсненні професійної 
діяльності, пов’язаної з надан-
ням публічних послуг тощо);  
(б) на підставі встановлення 
спільності ознак досліджуваної 
групи злочинних діянь подальше 
обґрунтування висновку про не-
обхідність виділення окремого 
розділу в Особливій частині КК, 
який об’єднував би злочинні 
діяння у царині медичного об-
слуговування; (в) розроблення 
алгоритму виявлення, розсліду-
вання й припинення злочинних 
діянь у цій сфері, який включав 
би всі специфічні риси розгляду-
ваної групи злочинів.
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ОТГРАНИЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТ ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ,  

СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Байда А.А.

Проведено отграничение незаконной лечебной деятельности от иных пре-
ступлений против жизни и здоровья личности в сфере медицинского обслужи-
вания. Рассмотрены критерии, по которым незаконная лечебная деятельность 
имеет схожие признаки с группой преступных деяний, что, в свою очередь дает 
основание для выделения последней в самостоятельный раздел Особенной 
части УК.

Ключевые слова: незаконная лечебная деятельность, преступления в 
сфере медицинского обслуживания, незаконный аборт.

DIFFERENCE OF ILLEGAL MEDICAL ACTIVITY
FROM OTHER CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH OF PERSONALITY,  

ACCOMPLISHED IN THE FIELD OF MEDICAL SERVICE
Bayda A.A.

The difference of illegal medical activity is set from other crimes against life and 
health of personality in the field of medical service. Criteria on which illegal medical 
activity has similar signs with the group of criminal acts, are considered, that in same 
queue grounds for a selection the last in an independent section Special part of Crimi-
nal code of Ukraine.

Key words: illegal medical activity, crimes in the field of medical service, illegal 
abortion.
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КОНГРЕСИ ООН: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
ЇХ РЕКОМЕНДАЦІЙ У ПЛАНУВАННІ ТА ЗДІЙСНЕННІ 
ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Автори висловлюють вдяч-
ність Представництву ООН в 
Україні за надані офіційні ма-
теріали одинадцяти конгресів 
ООН із запобігання злочинності 
й поводженню з правопоруш-
никами, що відбулися в 1955–
2005 рр.

Згідно з резолюцією 415(V) 
Генеральної Асамблеї ООН від 
1 грудня 1950 р. передбачаєть-
ся скликання кожні 5 років між-
народних конгресів з проблем 
запобігання злочинності. Підго-
товка й організація цих заходів 
покладена на один з головних 
органів ООН – Економічну й Со-
ціальну Раду (ЕКОСОР). З 
1950 р. у складі ЕКОСОР існує 
Комітет експертів із запобігання 
злочинності й поводженню з 
правопорушниками. За останні 
60 років цей структурний підроз-
діл, який є підготовчим орга-
ном, неодноразово змінював 
свою назву і статус: у 1971 р. – 
Комітет із запобігання злочин-
ності та з боротьби з нею; у 

1993 р. – Комісія із запобігання 
злочинності з кримінального 
правосуддя [5]. Зміна наймену-
вання відповідної Комісії викли-
кала і зміну назви самих конг-
ресів: «Конгрес ООН із запобі-
гання злочинності та поводжен-
ня з правопорушниками» (1955–
2000 рр.) – на «Конгрес ООН із 
запобігання злочинності та з 
кримінального правосуддя» 
(2005 р.). 

З 1955 р. було проведено 
11 конгресів у таких містах, як 
Женев а  (1955  р.) ,  Лон дон 
(1960 р.), Стокгольм (1965 р.), 
Кіото (1970 р.), Женева (1975 р.), 
К а р а к а с  (19 8 0  р .) ,  М і л а н 
(1985 р.), Гавана (1990 р.), Каїр 
(1995 р.), Відень (2000 р.), Бан-
гкок (2005 р.).

Конгреси становлять со-
бою універсальні форуми, на 
яких не тільки підсумовують 
співробітництво держав світу у 
сфері боротьби зі злочинністю, 
а й пропонують нові стратегії 
запобігання різним її проявам. 
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Унікальність цих заходів поля-
гає в тому, що в їх засіданнях 
беруть участь понад 100 країн 
світу, які представляють мініст-
ри закордонних і внутрішніх 
справ, представники урядів, ін-
ших органів державної влади й 
органів місцевого самовряду-
вання, громадських організа-
цій, делегати з різних наукових 
(у тому числі кримінологічних) 
установ. Особливість, теоре-
тична і практична цінність кон-
гресів ООН полягає також у 
можливостях обмінятися досві-
дом використання науково 
обґрунтованих, практично вип-
робуваних і доведених конкрет-
ними діями у відповідних краї-
нах світу заходів щодо попе-
редження злочинних дій.

Наприклад, на останньому 
(11-му) Конгресі ООН, що від-
бувся в Бангкоку, взяло участь 
130 країн світу, в тому числі й 
Україна. На форумі наглядача-
ми були представлені майже 
всі підрозділи Секретаріату 
ООН. Звертає на себе увагу 
той кримінологічно значущий 
факт, що на його засіданні взя-
ли участь наглядачі  таких 
кримінологічних установ, як-от: 
Міжрегіональний науково-до-
слідний інститут Програми 
ООН з питань злочинності і 
правосуддя; Азіатський і Дале-
косхідний, Латиноамерикансь-
кий, Африканський інститути із 
запобігання злочинності й по-

водженню з правопорушника-
ми; Європейський інститут із 
запобігання злочинності й бо-
ротьби з нею; Міжнародний 
центр з реформи кримінально-
го права й політики у сфері 
кримінального правосуддя; 
Австралійський інститут кримі-
нології; Міжнародний вищий ін-
ститут кримінологічних дослід-
жень; Арабський університет 
наук безпеки імені принца Наї-
фа; Міжнародний центр із за-
побігання злочинності; Інститут 
досліджень в галузі безпеки; 
Корейський інститут криміно-
логії; Міжнародна науково-про-
фесійна консультативна рада.

На Конгресі були присутні 
представники наступних спе-
ціалізованих установ: Продо-
вольча й сільськогосподарська 
організація Об’єднаних Націй; 
Міжнародна організація цивіль-
ної авіації; Всесвітній банк; 
Міжнародний валютний фонд; 
Міжнародний фонд сільсько-
господарського розвитку. Своїх 
наглядачів мали 22 міжурядові 
й 32 неурядові організації. Ро-
бота 1100 експертів з різних 
країн світу мала особистий ха-
рактер [17]. Це, безсумнівно, 
свідчить, з одного боку, про за-
непокоєність країн світу зрос-
таючою динамікою злочин-
ності, її транснаціональним ха-
рактером, а з другого – підви-
щення авторитетності конг-
ресів, цінність їх стратегій у 
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боротьбі зі злочинністю.

Складність і серйозність 
таких форумів полягає ще й у 
тому, що їм передують числен-
ні неофіційні консультації, на-
ради, конференції, що відбува-
ються в різних державах і на 
яких виробляються предмет і 
тематика конгресу, порядок, 
місце й час його проведення  
та ін.

Вивчення й узагальнення 
матеріалів конгресів ООН із за-
побігання злочинності та з 
кримінального правосуддя доз-
воляє дослідити еволюцію за-
п о б і ж н и х  з а х о д і в  р і з н и х 
суб’єктів у тих чи інших країнах 
світу протягом останніх 60 
років, використати в Україні 
найкращі наукові й практичні 
здобутки світової спільноти у 
сфері боротьби з і  злочин-
ністю.

Виділимо назви основних 
розділів і питань, на які зверта-
лась увага в конгресах ООН із 
запобігання злочинності й по-
водженню з правопорушника-
ми,  що в ідбулися в 1955 – 
2005 рр.:

Перший конгрес ООН: 
«Мінімальні стандартні прави-
ла поводження з ув’язненими». 
«Відбір і навчання персоналу 
для кримінально-виправних ус-
танов». «Праця в тюрмі; техніч-
на допомога у запобіганні зло-
чинності й поводженні з право-
порушниками». «Запобігання 

ю в е н а л ь н и м  в ч и н к а м »  
та ін. [7].

Другий конгрес ООН: «Ін-
теграція тюремної праці в на-
родне господарство, зокрема, 
оплата праці ув’язнених». «За-
побігання різним видам злочин-
ності, що походять від соціаль-
них змін і супроводжують еко-
номічний розвиток у менш роз-
винених країнах». «Нові форми 
злочинності неповнолітніх: їх 
походження, запобігання». «По-
водження, догляд і допомога 
м а т е р і а л ь н о  з а л е ж н и м 
в’я з н ям».  «По в о д же н н я  з 
ув’язненими і звільненими (про-
фесійне керівництво, навчання 
й розміщення)» тощо [8].

Третій конгрес ООН: «Со-
ціальні зміни і злочинність». 
«Соціальні чинники і запобіган-
ня злочинності». «Громадські 
превентивні заходи». «Заходи 
боротьби з рецидивізмом». 
«Строк з випробуванням та інші 
заходи поза виправних уста-
нов». «Спеціальні превентивні 
й виправні заходи для молоді» 
та ін. [9].

Четвертий конгрес ООН: 
«Політика у сфері соціального 
захисту щодо планування роз-
витку» (чинників, що породжу-
ють злочинність). «Участь гро-
мадськості у запобіганні зло-
чинності і  боротьби з нею, 
включаючи злочинність непов-
нолітніх». «Мінімальні стандар-
тн і  правила повод ження з 
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ув’язненими у світлі останніх 
досягнень у виправній практи-
ці». «Організація наукових до-
сліджень для розробки політи-
ки в області соціального захис-
ту» тощо [10].

П’ятий конгрес ООН: «Змі-
ни у формах і масштабах зло-
чинності – міжнародній і внут-
рішньодержавній». «Криміналь-
не законодавство, юридичні 
процедури та інші форми со-
ціальної боротьби із запобіган-
ня злочинності». «Нова роль 
поліції та інших органів забез-
печення правопорядку з особ-
ливим наголосом на змінювану 
обстановку й мінімальні норми 
ефективності». «Поводження з 
ув’язненими правопорушника-
ми, які знаходяться на волі, з 
особливим наголосом на до-
тримання прийнятих ООН міні-
мальних стандартних правил 
поводження з ув’язненими». 
«Економічні й соціальні наслід-
ки злочинності: нові проблеми 
для досліджень і планування» 
та ін. [11].

Шостий конгрес ООН: 
«Каракаська декларація». «Тен-
денції у сфері злочинності і 
стратег і ї  з ї ї  запобігання». 
«Норми й керівні принципи 
ООН у сфері кримінального 
правосуддя: від установлення 
норм до їх здійснення. Смертна 
кара». «Нові перспективи у 
сфері запобігання злочинності. 
Кримінальне правосуддя й роз-

виток: роль міжнародного спів-
робітництва». «Справедливість 
і правосуддя стосовно непов-
нолітніх: до і після вчинення 
злочину». «Злочинність і злов-
живання владою. Правопору-
шення й правопорушники поза 
досяжністю закону?». «Деінс-
титуціоналізація виправних за-
хо д і в  т а  ї ї  н ас л і д к и  д л я 
ув’язнених». «Розвиток статис-
тики у сфері злочинності і пра-
восуддя». «Кодекс поведінки 
службових осіб з дотримання 
правопорядку». «Правова поін-
формованість і поширення пра-
вових знань». На ньому було 
прийнято понад 20 резолюцій 
та інших рекомендацій [12].

Сьомий конгрес  ООН: 
«Керівні принципи у сфері за-
побігання злочинності і кримі-
нального правосуддя в контек-
сті розвитку й нового міжна-
родного економічного поряд-
ку». «Пекінські правила». «Де-
кларація основних принципів 
правосуддя щодо жертв зло-
чинів і зловживання владою». 
«Розробка стандартів для за-
побігання злочинності серед 
неповнолітніх». «Насильство 
в сім’ї». «Типова угода про пе-
редачу ув’язнених-іноземців і 
рекомендації стосовно повод-
ження з ув’язненими-іноземця-
ми». «Боротьба проти неза-
конного обі г у наркотик ів». 
«Справедливе поводження з 
ж інками в рамках системи 
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кримінального правосуддя». 
«Положення, що гарантують 
права ос іб, засуджених до 
смертної кари». «Молодь, зло-
чинність і правосуддя». «Кримі-
нальні акти терористичного 
харак теру».  «Жертви зло -
чинів». На форумі прийнято 
понад 25 резолюцій [13].

Восьмий конгрес ООН: 
«Комп’ютерізація кримінально-
го правосуддя». «Токійські пра-
вила (Стандартні мінімальні 
правила ООН щодо заходів, не 
п о в ’я з а н и х  з  т ю р е м н и м 
ув’язненням)». «Ер-Ріядські 
принципи» (щодо запобігання 
злочинності неповнолітніх). 
«Політика у сфері криміналь-
ного правосуддя у зв’язку з про-
блемами, що стосуються тю-
ремного ув’язнення, інших 
кримінально-правових санкцій 
і альтернативних заходів». «За-
побігання злочинності непов-
нолітніх і захист молоді: основ-
ні підходи й напрямки». «Ефек-
тивні національні й міжнародні 
дії по боротьбі з: а) організова-
ною злочинністю; b) терорис-
тичною злочинною діяльністю». 
На ньому прийнято 35 резолю-
цій, 5 типових угод та інші до-
кументи [14].

Дев’ятий конгрес ООН: 
«Міжнародне співробітництво і 
практична технічна допомога у 
зміцненні законності: сприяння 
здійсненню програми ООН із 
запобігання злочинності та з 

кримінального правосуддя». 
«Заходи по боротьбі з трансна-
ціональною й організованою 
злочинністю і роль криміналь-
ного права в охороні навколиш-
нього середовища: національ-
ний досвід і міжнародне спів-
робітництво». «Системи кримі-
нального правосуддя й поліції: 
управління й удосконалення 
роботи поліції та інших право-
охоронних органів, прокурату-
ри, судів і виправних установ і 
роль юристів» (щодо захисту 
обвинувачених). «Стратегії у 
сфері запобігання злочинності, 
зокрема, щодо злочинів у місь-
ких районах і злочинності се-
ред неповнолітніх та злочинів 
із застосуванням насильства, 
включаючи питання про потер-
пілих: оцінка й нові перспекти-
ви». На форумі прийнято 11 ре-
золюцій та інші рішення [15].

Десятий конгрес ООН: 
«Віденська декларація про зло-
чинність і правосуддя: відповіді 
на виклики ХХІ століття». «Ста-
новлення у світі у сфері зло-
чинності й кримінального пра-
восуддя». «Міжнародне спів-
робітництво в боротьбі з транс-
національною злочинністю: 
нові виклики ХХІ століття». 
«Зміцнення законності й систе-
ми кримінального правосуддя». 
«Ефективне запобігання зло-
чинності: в ногу з новітніми до-
сягненнями». «Правопорушни-
ки й жертви: відповідальність і 
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справедливість у процесі від-
правлення правосуддя». «Бо-
ротьба з корупцією». «Злочини, 
пов’язані  з  використанням 
комп’ютерної мережі». «Участь 
громад у запобіганні злочин-
ності». «Жінки в системі кримі-
н а л ь н о г о  п р а в о с у д д я »  
та ін. [16].

Одинадц ятий конгрес 
ООН із запобігання злочин-
ності та з кримінального пра-
восуддя: «Бангкокська декла-
рація». «Ефективні заходи по 
боротьбі з транснаціональною 
організованою злочинністю». 
«Міжнародне співробітництво 
в боротьбі  з тероризмом і 
зв’язки між тероризмом та ін-
шою злочинною діяльністю в 
контексті роботи Управління 
ООН з наркотиків і злочин-
ності». «Корупція: погрози й 
тенденції ХХІ століття». «Еко-
номічні й фінансові злочини: 
виклики до стійкого розвитку». 
Форум провів 6 тематичних 
семінарів-практикумів і прий-
няв 2 резолюції [17].

Зміст перелічених конг-
ресів демонструє тенденцію до 
стійкого розширення їх темати-
ки, проблем, що розглядаються 
державами-учасницями. Це є 
природним відбиттям реагу-
вання світової спільноти на 
поступове збільшення криміно-
генності у світі в епоху розвит-
ку глобалізаційних процесів. 

Україна стосовно цього не 

є винятком, доказом чому є 
Указ Президента України від  
27 жовтня 2009 р., № 870/2009 
«Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 
11 вересня 2009 року, «Про 
стан злочинності у державі та 
координацію діяльності органів 
державної влади у протидії 
злочинним проявам та корупції». 
У ньому зазначається,  що  
«…злочинність… становить 
серйозну загрозу національній 
безпеці України. Вона стала од-
ним із негативних чинників, 
який серйозно впливає на 
ефективність діяльності ор-
ганів державної влади, підри-
ває стабільність і систему пра-
вопорядку, захищеність прав, 
свобод і законних інтересів гро-
мадян». Далі додається: «Діяль-
ність держави з протидії зло-
чинності не має належного на-
укового забезпечення, нові тех-
нології та методики розробля-
ються повільно та безсистем-
но, а наявні розробки впровад-
жуються недостатньо активно. 
Унаслідок цього заходи у сфері 
боротьби зі злочинністю, що 
здійснюються правоохоронни-
ми органами, не мають кон-
солідованого і системного ха-
рактеру». Цим рішенням РНБО 
України пропонує Раді Міністрів 
АРК, обласним і міськдержад-
міністраціям міст Києва та Се-
вастополя затвердити у 3-мі-
сячний строк за участю право-
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охоронних органів, органів міс-
цевого самоврядування та гро-
мадськості регіональні програ-
ми профілактики правопору-
шень, рецидивної злочинності 
та злочинів, учинених непов-
нолітніми [6].

У зв’язку з вищезазначе-
ним виникає запитання: а чому 
б не звернути увагу розробни-
кам державної й регіональних 
програм запобігання злочин-
ності та іншим суб’єктам бо-
ротьби з нею в Україні на вка-
зані конгреси ООН, що містять 
колосальний антикриміноген-
ний потенціал наукового й при-
кладного характеру, у тому чис-
лі й у сфері планування й про-
гнозування запобігання зло-
чинності та її видам? Актуаль-
ність цієї проблеми збільшуєть-
ся, зважаючи на результати 
проведених і тих, що здійсню-
ються, досліджень, які свідчать 
про незадовільний стан розроб-
ки, реалізації, координації й фі-
нансування державної, регіо-
нальних і міських програм за-
побігання злочинності в країні 
[Див.: 1; 2; 3; 4]. 

Вагома роль зазначених 
конгресів ООН полягає в їх 
можливостях щодо: (а) закла-
дення нормативних підвалин 
для подальшої плідної співпра-
ці різних держав у царині бо-
ротьби зі злочинністю; (б) кримі-
нологічного прогнозування і 
планування запобіжної діяль-

ності з огляду на вивчення зло-
чинності в багатьох країнах;  
(в) аналізу стратегій боротьби 
зі злочинністю та її видами, а 
також їх урахування суб’єктами 
запобіжної діяльності в Україні; 
(г) отримання технічної, кадро-
вої, організаційної та іншої до-
помоги з боку правоохоронних 
та інших органів різних держав; 
(д) обміну й поширення знань, 
досвіду й найкращих здобутків 
науковців і практиків щодо по-
передження злочинних про-
явів.

Отже, в епоху бурхливих 
глобалізаційних процесів на 
початку ХХІ ст., поступового 
перетворення національної ор-
ганізованої злочинності на між-
народну, транснаціональну 
прийняття Україною подальшої 
участі в підготовці, проведенні 
і, найголовніше – в реалізації 
положень і рекомендацій конг-
ресів ООН разом із напрацю-
ваннями українських науковців 
і практиків і є, мабуть, тим, так 
би мовити, «еліксиром», що 
дозволить хоча б призупинити 
катастрофічний стан справ (не 
перебільшуючи!) у сфері бо-
ротьби зі злочинністю в Україні. 
Підкреслимо, що від політичної 
волі, відповідальності й актив-
ност і  вчених, участ і  інших 
представників громадськості в 
урахуванні й імплементації по-
ложень конгресів ООН із за-
побігання злочинності та з 
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кримінального правосуддя, а 
також інших міжнародних нор-
мативно-правових актів у роз-

глядуваній сфері, залежить ус-
піх України в побудові демокра-
тичної і правової держави. 
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КОНГРЕССЫ ООН: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ

МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ
Голина В.В., Колодяжный М.Г.

Раскрывается сущность конгрессов ООН по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию. Перечисляются вопросы, которые рассматривались 
на данных форумах. Указывается значение последних и возможности по реа-
лизации их рекомендаций в планировании и предупреждении преступности в 
Украине.
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UN CONGRESSES: PROSPECTS OF THE USAGE OF THEIR RECOMMENDATIONS  
IN PLANNING AND REALIZATION OF MEASURES OF PREVENTION CRIME IN UKRAINE

Golina V.V., Kolodyazhny M.G.

Essence of UN Congresses opens up prevention of crime and criminal justice. 
Questions which were examined on these forums are transferred. The value and mar-
ketabilities of UN Congresses are specified their recommendations in planning and 
prevention crime in Ukraine.

Key words: United Nations, UN сongresses, planning of preventive activity, strate-
gies of prevention crime.
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОРИСЛИВИХ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНЦІВ

Структура особи злочинця 
традиційно вивчається кримі-
нологами за соціально-демог-
рафічними, особистісно-роль-
овими, соціально-психологічни-
ми та кримінально-правовими 
ознаками [1, с. 110]. Соціально-
демографічні включають ста-
тистичні показники про стать, 
вік, освітній рівень, соціальне й 
матеріальне становище, рід за-
нять і шлюбний стан корисли-
вих насильницьких злочинців. 
Перелічений набір статистич-
них показників не випадковий, 

бо за допомогою статистичного 
інструментарію робиться со-
ціальний зріз населення, вио-
кремлюється самостійна де-
мографічна група, вихідцями з 
якої порівняно частіше є корис-
ливі насильницькі злочинці, й 
описуються характеристики да-
ної групи. Найбільш інформа-
тивними виступають фіксовані 
соціально-демографічні пара-
метри криміногенної щодо ко-
рисливого насильництва демог-
рафічної групи населення, які 
можуть служити орієнтирами 
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оцінювання криміногенного по-
тенціалу суспільства стосовно 
саме цього різновиду кримі-
нальної активності. На більш 
високому рівні наукових уза-
гальнень варто замислитися 
над причинами участі окремої 
демографічної групи населення 
в продукуванні й відтворенні ко-
рисливого насильства в сус-
пільстві. Запропонований набір 
статистичних показників фак-
тично розкриває соціальний 
статус у суспільстві корисливих 
насильницьких злочинців, виз-
начає їх місце в соціально-де-
мографічній структурі населен-
ня, відбиває результат адапта-
ції до нової моделі суспільного 
розвитку, залучення до ринко-
вих соціально-економічних 
умов, демонструє специфіку 
реагування на криміногенні 
виклики сьогодення. 

Нами було проведено виб-
іркове узагальнення 1122 архів-
них кримінальних справ, роз-
глянутих місцевими районними 
та апеляційними судами 12 об-
ластей України за злочинами, 
передбаченим статтями 115 п.
п. 6 і 11, 146, 186 (у частині дій, 
пов’язаних з насильством), 187, 
189, 257, 289 КК України, а та-
кож формалізоване інтерв’ю-
вання 362 засуджених за дану 
категорію злочинів, які відбува-
ють покарання в колоніях се-
реднього й максимального рів-
нів безпеки. За результатами 

власного емпіричного дослід-
ження спробуємо навести со-
ціально-демографічні особли-
вості контингенту корисливих 
насильницьких злочинців. Слід 
зауважити, що умовно сукуп-
ність корисливих насильниць-
ких злочинів ми поділяємо на 
низькодоходні (грабежі, розбої, 
вимагання, вбивства з корис-
ливих мотивів) і високодоходні 
(вбивства на замовлення, бан-
дитизм, незаконне позбавлен-
ня волі й викрадення людини, 
незаконне заволодіння транс-
портними засобами – в частині 
корисливо вмотивованих дій, 
поєднаних з насильством). Та-
кий підхід продиктовано ре-
зультатами узагальнення судо-
вої практики. Оскільки подібне 
комплексне дослідження в  
Україні провадиться вперше, 
назвати напрацювання інших 
кримінологів, які можна було б 
використати для порівняння, 
ми не маємо можливості.

Корисливі насильницькі 
злочини, як правило, вчиняють-
ся чоловіками. Частка жінок се-
ред убивць, грабіжників, роз-
бійників, вимагачів коливаєть-
ся в межах – 5-6%. Ще менша 
участь жінок у бандитизмі (тро-
хи більше 2%) і незаконному 
заволодінні транспортом (до 
1%).  Найбільше представ-
леність жінок спостерігається 
у структурі злочинців, винних у 
вчиненні вбивств на замовлен-
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ня (понад 14%), незаконному 
позбавленні волі й викраденні 
людей (понад 10%), що пояс-
нюється поширеною практикою 
замовлень (організації) та під-
бурень до їх учинення саме 
представників цієї статті. Чо-
ловіки мають кращі навички во-
лодіння зброєю, керування ав-
тотранспортом, у них ширше 
коло зв’язків з кримінальним 
середовищем, багатший зло-

чинний досвід, військова і спор-
тивна підготовка, тому їх кримі-
ногенний потенціал у даному 
виді злочинної діяльності не-
зрівнянно вищий від жіночого. 

Демографічна ознака віку, 
привертає увагу здатністю від-
бивати етапи соціалізації, ві-
кові зміни у свідомості й діяль-
ності людини. Результати до-
слідження вікового показника 
викладені в таблиці 1.

Таблиця 1
Віковий поділ корисливих насильницьких злочинців

Вік  
злочин-

ців

Види вчинених корисливих насильницьких злочинів  
(статті КК)

115 п.6 115п.11 146 186 187 189 257 289
14-17 
років 12,2% 0,0% 0,0% 15,9% 16,6% 13,7% 1,2% 3,4%

18-24 50,5% 17,5% 25,6% 50,9% 50,5% 41,6% 35,6% 38,1%

25-29 16,8% 31,7% 30,8% 16,8% 16,9% 27,5% 27,7% 26,3%

30-35 9,4% 25,5% 20,5% 8,4% 8,8% 10,1% 22,5% 20,4%

36-40 6,5% 12,7% 15,4% 5,1% 4,2% 4,1% 7,9% 8,5%

41-50 4,1% 6,3% 2,6% 2,4% 2,5% 2,5% 4,7% 2,5%

51-60 і 
старші 0,5% 6,3% 5,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,8%

Як бачимо, сучасна корис-
лива насильницька злочинність 
має яскраво виражений мо-
лодіжний характер, оскільки в 
середньому 75 – 90% корисли-
вих насильницьких злочинців 
становить 14–35-річна молодь. 
Великий інтервал життєвого 
періоду «молодості» спонукає 
здійснити традиційну криміно-
логічну періодизацію вікових 
груп і спробувати вирізнити їх 

статусну й рольову специфіку. 
Контингент неповнолітніх 

злочинців в основному пред-
ставлено в умовній групі низь-
кодохідних корисливих насиль-
ницьких злочинів. Їх частка се-
ред грабіжників, розбійників, 
вимагачів і корисливих убивць 
у середньому становить 13–
16%. Переважно йдеться про 
так звані «вуличні» посягання, 
вмотивовані відносною нуждою 
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в матеріальних благах, що не 
відповідають ані їх віку, ані ди-
тячому статусу. Класифікація 
неповнолітніх на молодшу (14–
15 рр.) і старшу (16–17 років) ві-
кові групи свідчить про значне 
переважання другої: грабіжни-
ки – 32,3% і 67,7%, розбійники 
– 23% і 77%, вимагачі – 25,9% 
і 74,1%, убивці – 22,7% і 77,3%. 

Віковий період неповноліт-
тя, головно, пов’язується з уч-
нівським статусом і навчальни-
ми ролями, часом набуття 
знань й отримання освіти. Вза-
галі ж слід зазначити, що осві-
тянський рівень контингенту 
неповнолітніх корисливих на-
сильницьких злочинців відпові-
дає їх віковим можливостям. 
Привертає увагу лише та об-
ставина, що понад 40% грабіж-
ників, розбійників, вимагачів та 
вбивць на цей час ніде не пра-
цювали і не навчалися, тобто 
знаходилися в зоні ризику ди-
соціалізації та впливу криміно-
генного середовища. Про якість 
виконання учнівської ролі свід-
чить ставлення неповнолітніх 
злочинців до навчання. Типова 
їх риса – втрата інтересу до 
навчання, понад ⅔ систематич-
но пропускали заняття, мали 
низьку успішність, не опанову-
вали навчальної програми, що 
вдалося з’ясувати в результаті 
інтерв’ювання засуджених Ку-
рязької виховної колонії. 

Молодь – основна соціаль-

на група контингенту корисли-
вих насильницьких злочинців. 
Умовний розподіл молодіжного 
періоду на початковий етап 
(18–24 років), медіанний (25–29 
років) і завершальний (30–35 
років) має за мету показати від-
мінності у статусних і рольових 
характеристиках, обумовлених 
віковою специфікою соціаліза-
ції, нормами й цінностями пев-
ного життєвого періоду, деяки-
ми особливостями адаптації до 
пануючої моделі суспільного 
виробництва й розвитку сус-
пільних відносин. 

Результати узагальнення 
судової практики переконливо 
демонструють найбільше пред-
ставництво серед контингенту 
корисливих насильницьких 
злочинців 18–24-річної молоді, 
частка якої в середньому коли-
вається в межах 42 – 51%. Ду-
мається, що статусні і рольові 
своєрідності даного періоду со-
ціалізації полягає в концентра-
ції життєвих випробовувань і 
ризиків криміногенного харак-
теру. Для юнозрілих осіб влас-
тиві егоцентричний світогляд, 
категоричність суджень і мак-
сималізм запитів, схильність до 
ризикованих і нерозважливих 
дій. Потужність криміногенного 
потенціалу цієї вікової групи не 
в останню чергу пояснюється 
випереджанням розквіту фізич-
ної сили над дифузним станом 
світоглядних позицій, остаточ-
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ною несформованістю мораль-
ного стрижня, болісним сприй-
няттям власного «принизливо 
низького» не скільки соціаль-
ного, стільки матеріального 
статусу, непевними перспекти-
вами використання шансу на 
висхідну соціальну мобільність 
і наївною вірою у щасливий ви-
падок стати скоробагатьком. 
Різке розширення ролевого діа-
пазону й суперечливе отриман-
ня нових статусів, скоріше при-
зводить до збою в механізмі 
с оц іа л і зац і ї ,  незасвоєння 
офіційно задекларованих норм 
поведінки і способів досягнен-
ня цілей життєдіяльності. 

Саме на цьому етапі ста-
новлення особистості суспіль-
ство втрачає певну частину мо-
лоді, поведінка якої найчастіше 
каналізується в соціально не-
прийнятне русло. Початок са-
мостійного життя в більшості 
юних осіб пов’язується з вивіль-
ненням з-під батьківської опіки 
при збереженні цілковитої фі-
нансової і, як правило, житло-
вої залежності. Приблизний пе-
релік найпоширеніших статусів 
і ролей, які встигають випробу-
вати корисливі насильницькі 
злочинці цієї вікової категорії, 
включає: навчання в професій-
но-технічних закладах освіти, 
технікумах, зрідка на курсах 
фахової майстерності, служба 
в збройних силах, початкова 
спортивна кар’єра, тимчасова 

робота за наймом, трудова міг-
рація, судимість чи корисливі 
та корисливі насильницькі зло-
чини, роль учасника нефор-
мальних молодіжних груп анти-
суспільної спрямованості, по-
чаткова алкогольна, наркотич-
на, психотропна й азартно-іг-
рова залежність. 

Другу за поширеністю по-
зицію посідає вікова когорта 
25–29-річних злочинців, частка 
якої в середньому коливається 
в межах 16–31% (див. таблицю 
1) .  М е х а н і з м  с о ц і а л ь н о ї 
трансмісії до контингенту ко-
рисливих насильницьких зло-
чинців передбачає 2 основних 
варіанти. Поширенішим є пере-
хід з попередньої вікової кате-
горії, яка вже має початковий 
кримінальний досвід незакон-
ного збагачення, в тому числі й 
насильницького, менш пошире-
ним – поповнення з прошарку 
працездатного, однак еконо-
мічного неактивного населен-
ня, а також дезадаптованих у 
всіх сферах суспільного життя 
осіб. В ідеалі статусні і рольові 
особливості цієї фази соціалі-
зації має полягати у визначен-
ні свого місця на ринку праці, 
професійній самореалізації, 
кар’єрному рості, створенні 
сім’ї, засвоєнні ролі годуваль-
ника, виконанні батьківських 
функцій, відповідальності за 
долю інших, виборі життєвого 
шляху, звуженні кола спілку-
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вання за принципом спільних 
цінностей та інтересів. Однак 
практика показує, що корисливі 
насильницькі злочинці здебіль-
шого не досягають перелічених 
соціальних стандартів, не за-
своюють відведених віковим 
періодом суспільно позитивних 
ролей, а натомість рухаються 
в напрямку криміногенного се-
редовища, стверджуються в 
антисуспільних поглядах, керу-
ються гедоністичним принци-
пом життєвого укладу. 

Завершальний в іковий 
етап молодості (30–35-років) 
характеризується порівняно 
вищою кримінальною активніс-
тю по групі високодоходних 
злочинів. Статусні й рольові 
особливості щодо періоду жит-
тя найвиразніше виявляються 
в прагненні до фінансової й 
житлової незалежності, ре-
конструюванні світогляду, на-
лаштованості взяти реванш і 
зайняти якісно інше місце в 
системі перерозподілу ма-
теріальних благ, покладаючись 
на розсудливість, отримані 
знання й навички, життєвий до-
свід, особисті зв’язки в різних 
сферах суспільного життя. Тут 
вік уже зобов’язує реалізувати 
свою соціальну силу, потуж-
ність якої багато в чому зале-
жить від матеріальної бази, на-
бутої здатності «робити гроші», 
влаштовувати не тільки своє 
життя, а й життя рідних і близь-

ких людей. Показово, що серед 
корисливих насильницьких 
злочинців цього вікового періо-
ду з’являються особи, які ма-
ють статус передчасно відстав-
них військових, звільнених з 
правоохоронних структур бій-
ців спецпідрозділів, оператив-
них працівників, колишніх про-
фесійних спортсменів, збанк-
рутілих підприємців середньої 
й нижньої ланки, кредитопози-
чальників фінансових установ, 
боржників фізичних осіб, а та-
кож рецидивістів. Так чи інакше, 
але більшість із них безпосе-
редньо чи опосередковано 
хоча й стикалися з криміноген-
ним середовищем, однак, за 
рідким винятком, не уособлю-
вали себе з криміналітетом. Із 
власного досвіду спілкування 
з даною віковою категорією в 
колоніях ми дійшли висновку, 
що ці люди десь на критичному 
відтинку свого життя схибили, 
не витримали тягаря життєвих 
проблем, зневірились у сус-
пільно прийнятних засобах до-
сягнення життєвого успіху, від-
чули самотність і непотрібність 
як найближчому оточенню, так 
суспільству в цілому. Звичайно, 
мало сенсу їх виправдовувати, 
але віддамо належне їх спро-
бам інтегруватись у суспільні 
структури, намаганням пройти 
усталений шлях соціалізації, 
посісти бажане місце в системі 
суспільних відносин, що досить 



1��2010/108

Проблеми боротьби зі злочинністю
слабко проглядувалось у попе-
редніх вікових групах. 

Найдосвідченіші вікові ка-
тегорії корисливих насильниць-
ких злочинців – 41-50 років, 51-
60 років і старші – досить не-
однорідні щодо свого статусу. 
У групі низькодоходних пося-
гань переважають деморалізо-
вані рецидивісти й декласовані 
елементи з розпадом особис-
тості, мотивація яких ґрун-
тується на примітивно вигідній 
основі. Група високодоходних 
злочинів з-поміж інших, так би 
мовити, класичних злочинних 
елементів представлена осо-
бами з досить високим як для 
злочинного середовища со-
ціальним статусом. Це керів-
ний склад підприємств, уста-
нов чи організацій різних форм 
власності, подекуди навіть де-
ржслужбовці, працівники пра-
воохоронних структур та інші, 
які як правило, виступають у 
ролях організаторів, пособни-
ків і підбурювачів до вчинення 
корисливих насильницьких 
злочинів.

Підсумовуючи вищевикла-
дене, зазначимо, що будь-яка 
з названих вікових категорій 
випробовує на собі деструктив-
ну силу кримінальних процесів. 
Утім свідомість молоді є найу-
разливішою щодо сприйняття 
існуючих можливостей неза-
конного збагачення насильни-
цькими засобами. 

Прийнято вважати, що пе-
редумовою успішної зайнятості 
на ринку праці, професійного й 
кар’єрного зростання, висхідної 
мобільності в суспільній ієрар-
хії виступають освітній і про-
фесійний рівні. Так воно і є. 
Проте, слід зважити на сучасну 
кон’юнктуру ринку праці, де іс-
нує стабільний попит на низь-
кокваліфіковану робочу силу й 
робітничі професії з гідним, як 
на фах, рівнем оплати праці. 
Інша справа, що дійсно фахо-
вих спеціалістів у сфері робіт-
ничих професій з молодіжного 
середовища зовсім небагато, 
бо мало хто з них готовий до-
кладати неабияких зусиль у на-
прямку підвищення якості про-
фесійних знань і навичок, що 
сприятиму ть пост уповому 
підвищенню рівня оплати пра-
ці. Як ми впевнились на влас-
ному досвіді спілкування із за-
судженими, позиція основної 
частини корисливих насильни-
цьких злочинців у здобутті ос-
віти й професійної підготовки 
напрочуд непослідовна. Декла-
руючи непотрібність високоос-
віченості у зв’язку з орієнтацією 
на робітничий сегмент ринку, 
належних зусиль у фаховому 
зростанні вони практично не 
докладають. Більше того, ос-
новна маса спецконтингенту 
взагалі випадає зі сфери тру-
дової зайнятості. Переконатись 
у сказаному можна поглянувши 
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на результати дослідження по-
казників рівня освіти, соціаль-
ного становища й роду занять 

корисливих насильницьких 
злочинців, викладених у табли-
цях 2 і 3. 

Таблиця 2
Освітній рівень корисливих насильницьких злочинців

Показники

Види вчинених корисливих насильницьких злочинів 
(статті КК)

115 
п.6 115п.11 146 186 187 189 257 289

Початкова за-
гальна 
й без освіти

7,2% 3,1% 5,1% 7,5% 7,2% 4,6% 5,5% 5,9%

Базова  
і повна загаль-
на середня 

66,4% 49,1% 53,8% 68,7% 67,9% 61,4% 53,8% 54,3%

Професійно-
технічна

18,7% 27,2% 23,2% 20,1% 21,1% 25,3% 27,3% 27,1%

Повна і базова 
вища

7,7% 20,6% 17,9% 3,7% 3,8% 8,6% 13,4% 12,7%

Таблиця 2 ілюструє типову 
орієнтованість контингенту 
злочинців зайняти нішу робо-
чого класу й селянства, на що 
вказують висок і  показники 
професійно-технічної й за-
гальносередньої освіти. Ви-
дається правильним тверд-
ження, що їх освітянський рі-
вень в цілому знаходиться в 
межа х їх  інтелек т уальних 
можливостей, домагань у ца-
рині навчання й трудових за-

питів. Значно більший кримі-
нологічний інтерес становить 
вихід спецконтингенту на ри-
нок праці і включення в систе-
му усталених соціально-еко-
номічних відносин. Іншими 
словами, спробуємо за ре-
зультатами узагальнення ма-
теріалів кримінальних справ 
визначити місце, яке посіда-
ють ці злочинці в структурі 
суспільного виробництва й у 
системі суспільних відносин. 
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Таблиця 3

Соціальне становище і рід занять корисливих насильницьких 
злочинців

Показники

Види вчинених корисливих насильницьких злочинів 
(статті КК)

115 
п.6

115 
п.11 146 186 187 189 257 289

Робітники  
(у т.ч. вільнона-
ймані)

12,5% 8,0% 7,7% 9,8% 10,0% 11,7% 11,8% 10,1%

Підприємці 6,2% 15,8% 15,3% 0,9% 2,9% 6,1% 7,9% 6,8%

Учні та студенти 12,4% 0,0% 0,0% 10,3% 10,6% 8,6% 0,0% 7,6%

Правоохоронці, 
працівники  
охоронних 
структур 
і спортивних за-
кладів

3,1% 9,5% 5,1% 1,4% 0,8% 4,1% 11,5% 1,7%

Незайняті тру-
довою  
(навчальною) 
діяльністю

62,4% 65,1% 69,3% 74,8% 73,0% 67,5% 67,9% 73,0%

Декласовані 
елементи  
(без певного 
місця проживан-
ня 
і роду занять)

2,2% 0,0% 0,0% 2,3% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%

Інші (держслуж-
бовці,  
працівники ЗМІ, 
викладачі  
навчальнихза-
кладів, лікарі 
та ін.)

0,9% 1,6% 2,6% 0,5% 0,8% 1,5% 0,8% 0,8%

Як видно з таблиці 3, мо-
лодіжна генерація корисливих 
насильницьких злочинців всу-
переч активним віковим мож-
ливостям займає позицію са-
моусунення від суспільного ви-
робництва матеріальних благ, 

набула статусу незайнятого на-
селення, не включеного в сис-
тему суспільних відносин, які 
визнаються соціальною нор-
мою на даному етапі соціаліза-
ції. Характерною властивістю 
таких осіб є стан невизначенос-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2010/108

ті зв’язків з оточуючими людь-
ми, проміжне становище в 
структурі соціальних груп. 

Похідним від трудового ста-
тусу й соціального становища є 
матеріальне становище ко-
рисливих насильницьких зло-
чинців. У процесі інтерв’ювання 
засуджених у виправних ко-
лоніях їм було запропоновано 
оцінити власне матеріальне 
становище на момент учинення 
злочину, а також повідомити 
про джерела засобів існування. 
Із цією метою за зразком мето-
дики визначення матеріального 
статусу громадян, що застосо-
вуються при соціологічних моні-
торингах Інститутом соціології 
НАН України [2], пропонувалася 
чотирирівнева шкала виміру 
цього показника – заможне, се-
реднє, бідне і злиденне. За ре-
зультатами інтерв’ювання своє 
матеріальне становище оцінили 
як злиденне 6,6% респондентів, 
бідне – 40,6%, середнє – 36,2%, 
заможне – 11,3%, решта опиту-
ваних не відповіла на запитан-
ня. Для порівняння: за даними 
всеукраїнського соціологічного 
моніторингу 4,2% респондентів 
вважали себе злиденними, 
40,7% – бідними, 53,6% – серед-
нім класом, 1,0% – заможною 
категорією населення, не від-
повіли 0,6% [2, с. 538]. Як бачи-
мо, матеріально-структурний 
склад корисливих насильниць-
ких злочинців (за інших рівних 

умов) дещо різниться від поділу 
всього населення. Нижчий від-
соток представників середнього 
класу можна пояснити типовим, 
як для вікового періоду, ма-
теріально вразливим станови-
щем молоді, яка не досягає рів-
ня середньозабезпеченості, 
зважаючи на масову трудову 
незайнятість. Порівняно вищою 
є частка заможних осіб серед 
контингенту злочинців в основ-
ному через те, що до корисливої 
насильницької злочинної діяль-
ності активно залучається клас 
підприємців. Особливо це сто-
сується групи високодохідних 
посягань. 

Вивчення питання щодо 
джерел засобів існування за-
свідчило, що в середньому 
лише 28,1% респондентів мали 
постійну роботу і стабільні до-
ходи. Структура ж засобів існу-
вання основної маси злочинців 
до засудження має такий виг-
ляд: матеріальне утримання з 
боку батьків чи родичів 16,6% 
(в основному неповнолітні), ви-
падкові заробітки – 37,3%, 
крадіжки та інші корисливі зло-
чини (у тому числі насильниць-
кого спрямування) – 12,7%, 
жебрацтво – 2,2%, решта не 
відповіла на запитання. 

Найчастіше нестійке ма-
теріальне становище стає на за-
ваді набуття шлюбного стану 
у переважної частини злочинців, 
про що свідчить таблиця 4.
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Таблиця 4

Шлюбний стан корисливих насильницьких злочинців

Показники

Види вчинених корисливих насильницьких злочинів 
(статті КК)

115 
п.6 115п.11 146 186 187 189 257 289

Перебували у 
шлюбі  
(у т.ч. фактич-
ному)

20,0% 58,8% 56,5% 15,5% 17,4% 29,9% 45,0% 43,3%

Не перебува-
ли у шлюбі

71,5% 38,0% 41,0% 78,0% 78,5% 61,4% 50,6% 52,5%

Розірвали 
шлюб

8,5% 3,2% 2,5% 6,5% 4,1% 8,7% 4,4% 4,2%

Н еу п е р е д ж е н а  о ц і н к а 
викладених результатів вимагає 
враховувати певною мірою со-
ціально зумовлене матеріально 
нестабільне становище молоді 
в сучасному суспільстві, а також 
невисоку шлюбну активність мо-
лодшої вікової категорії 18-24 
років, частка якої в повіковій 
структурі злочинців досить ва-
гома. Однак, якщо поглянути на 
питання статусних і рольових 
особливостей корисливих на-
сильницьких злочинців з позицій 
системних тенденцій, вияв-
ляється, що вони свідомо не 

обирають «обтяжуючі» ролі здо-
буття необхідного для подаль-
шої економічної самостійності 
освітньо-професійного рівня, 
уникають ролей члена трудово-
го колективу, шлюбних і бать-
ківських функцій, орієнтуються 
на випадкові заробітки, активно 
шукають ситуативну вигоду, 
займають позицію самовиклю-
чення із суспільно корисних 
зв’язків і соціокультурних прак-
тик, демонструючи при цьому 
корисливу налаштованість за-
володівати чужим майном на-
сильницьким шляхом. 

Список літератури: 1. Даньшин И.Н. Общетеоретические проблемы криминологии. 
– Х.: Прапор, 2005. – 224 с. 2. Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторинг 
/ За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2006. – 578 с.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНЫХ НАСИЛЬ-
СТВЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

Головкін Б.Н.

Проанализированы пол, возраст, социальное происхождение и род занятий, 
образовательный и профессиональный уровень, семейное и материальное по-
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ложение корыстных насильственных преступников. Установлены статусно-ро-
левые характеристики, определена социальна ниша, которую занимают корыст-
ные насильственные преступники в обществе.

Ключевые слова: половозрастная группа, статус и роли, не занятые трудо-
вой и учебной деятельностью. 

SOCIALLY-DEMOGRAPHIC DESCRIPTION 
OF MERCENARY VIOLENT CRIMINALS

Golovkin B.N.

Analysed half, age, social origin and line of business, educational and professional 
level, educational and financial position of mercenary violent criminals. Status-role de-
scriptions are set, certain a niche which is occupied by mercenary violent criminals in 
society is social.

Key words: increased group, status and roles, unbusy labour and educational ac-
tivity. 

Надійшла до редакції 20.11.2009 р.
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Судова система, як різно-
видом системи соціальної, 
складається зі стійкого комп-
лексу формальних і нефор-
мальних правил, принципів, 
норм, настанов, які регулюють 
таку сферу людської діяль-
ності, як відправлення право-
суддя, й організують її в систе-
му ролей і статусів. Фундамен-
том і базисною засадою цього 
поняття є сукупність певних 
матеріальних засобів, соціаль-
но легітимованих і нормативно 
закріплених санкцій, конститу-
ційний порядок виконання тих 
чи інших професійних дій, со-
ціальних вчинків, що здійсню-
ються спеціальними соціально-
професійними групами – суд-
дями. Як справедливо зазначає 
Н.В. Сібільова, як і кожна сис-
тема, що утворюється у сфері 
соціального буття, судова ха-
рактеризується відповідними 
зв’язками й відносинами між ок-
ремими її елементами (суда-
ми), зміст яких обумовлено ба-
зисними принципами, покладе-
ними в основу її організації й 
функціонування [2, с. 123], од-

ним з яких і є принцип незалеж-
ності судової системи.

Вагомий внесок у розроб-
лення організаційно-правових 
і процесуальних аспектів неза-
лежності судової системи на-
леж ить  так им у ченим,  я к  
О.Б. Абросимова, В.П. Божьєв, 
О.Д. Бойков, В.Д. Бринцев,  
В.В. Городовенко, Ю.М. Гроше-
вий, І.Є. Марочкін, Т.Г. Морща-
кова, І.Л. Петрухін, В.М. Сави-
ц ьк ий,  Ю.І .  С тецо в с ьк ий,  
М.С. Строгович, Н.В. Радутна, 
М.О. Чельцов-Бебутов та ін. 
Предметом їх досліджень були 
питання щодо сутності й систе-
ми гарантій незалежності судо-
вої системи, шляхи її вдоско-
налення, зв’язок і співвідно-
шення незалежної судової вла-
ди з іншими гілками державної 
влади та інші теоретичні та 
практичні проблеми. Але, з на-
шого погляду, питання неза-
лежност і  судової  системи 
пов’язано не тільки з юридич-
ною регламентацією організа-
ції й функціонування судової 
влади. Не менше значення має 
й аналіз управлінських про-

УДК 347.97/.99 (477) Л.М. Москвич, канд. юрид. наук, доцент  
Національна юридична академія України  
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цесів, що протікають у ній. 
Саме їх взаємодії й додержан-
ню принципу незалежності су-
дової системи і присвячена ця 
стаття.

Функціонування будь-якої 
системи (організації), у тому 
числі й судової, підкоряється 
низці об’єктивних закономір-
ностей, які неминуче виявля-
ються незалежно від того, чи 
можна їх теоретично проаналі-
зувати чи ні. Однією із законо-
мірностей такого роду є кори-
гування офіційно заданої мети 
прагненням системи до вижи-
вання й розвитку. Крім того, ця 
мета коректується й пануючою 
мотивацією членів організації.

Суб’єктами управлінських 
впливів насамперед виступа-
ють керівники судів, хоча прий-
няття всіх юридично значимих 
для кар’єри судді рішень – це 
повноваження кваліфікаційних 
комісій. Без позитивного вис-
новку останніх особа не може 
бути призначене на суддівську 
посаду. Ними ж присвоюються 
кваліфікаційні класи діючим 
суддям, накладаються дис-
циплінарні стягнення, даються 
висновки про можливість об-
рання на посаду судді безстро-
ково та ін. Разом із тим ініціато-
рами прийняття такого роду рі-
шень є переважно або голови 
тих судів, членами якого є да-
ний суддя, або голови вищесто-
ящих судів. Справа в тому, що 

при вирішенні питань, пов’язаних 
з професійною кар’єрою судді, 
перевіркою скарг, що надійшли 
в його адресу, кваліфікаційна 
комісія виходить передусім з 
тієї інформації, що надходить 
від керівників судових органів. 
Кваліфікаційні комісії найчасті-
ше доручають головам судів пе-
ревірку матеріалів, що стосу-
ються їх підлеглих.

Як бачимо, у судовій сис-
темі паралельно з установле-
ною процедурою розгляду 
справ існують організаційно-
управлінські відносини, юри-
дична природа яких залишаєть-
ся малодослідженою. При цьо-
му, якщо на підставі процедур-
них правил судові рішення ска-
совуються, змінюються або за-
л и ш а ю т ь с я  ч и н н и м и ,  т о 
об’єктом організаційно-управ-
лінських відносин є безпосе-
редньо суддя. Зазначені види 
відносин мають реально діючу 
сполучну ланку – прийняту сис-
тему критеріїв, за якими оці-
нюється якість роботи судді з 
усіма наслідками, що виплива-
ють при цьому. Прикладом на-
веденого може служити відне-
сення так званої «тяганини» 
або «грубої тяганини» до числа 
підстав застосування до суддів 
заходів дисциплінарного стяг-
нення. 

Якщо самостійність судо-
вої влади, закріплена в законі, 
може бути формалізованою, 
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дотримання його при зверненій 
до судді вимоги приймати рі-
шення, керуючись тільки зако-
ном і совістю, оцінюється тіль-
ки з погляду якості самого рі-
шення (законність, обґрунто-
ваність, мотивованість). Така 
ситуація цілком зрозуміла, ос-
кільки функціонування судової 
системи, в принципі, було б не-
можливо, якби в кожному ви-
падку було потрібно встанов-
лювати факт незалежного при-
йняття суддями конкретного 
рішення. Незалежність судді 
при відправленні правосуддя 
презюмується, але ця презум-
пція є спростовною за наяв-
ності даних про незаконний 
вплив.

Повноваження керівників 
судових органів установлені 
законом, тому їх управлінські 
впливи при реалізації цих пов-
новажень перебувають у рам-
ках нормативної моделі органі-
зації судової системи. Більше 
того, остання, будучи побудо-
вана за ієрархічним типом, не-
минуче передбачає не лише 
певне співвідношення процесу-
альних повноважень вищесто-
ящих і нижчестоящих судів, а й 
обов’язок перших забезпечува-
ти єдність судової практики, 
провадити ту чи іншу судову 
політику. Вирішення цього за-
вдання пов’язано з впровад-
женням у судову практику пев-
них, так би мовити, стандартів 

якості, прийнятих рішень, а та-
кож інших правил, яким повин-
на відповідати діяльність судді. 
Засобами впровадження цих 
стандартів і правил служить за-
лежність між їх дотриманням 
(або недотриманням) суддею, 
його службовою кар’єрою, а то 
навіть і перебуванням на по-
саді.

Як показали дані емпірич-
ного дослідження, встановле-
ний процесуальний порядок 
прийняття суддями рішень, а 
також інші правові гарантії їх 
самостійності й незалежності 
не здатні повною мірою виклю-
чити можливість тиску на них 
під час прийняття рішень. Цей 
висновок грунтується на аналізі 
результатів проведеного нами 
анкетування 340 професійних 
суддів України. Так, 56% рес-
пондентів на запитання: «Чи 
мали місце випадки вчинення 
на Вас тиску при відправленні 
правосуд дя?» – в ідпов іли 
ствердно. При цьому у 80,2% 
випадках втручання в суддівсь-
ку діяльність було зовнішнім, 
тобто з боку структур, що не 
належать до судової системи. 
Зокрема, 30,6% суддів суб’єктом 
порушення їх права на само-
стійне прийняття рішення в ме-
жах повноважень назвали 
представників державних ор-
ганів, 49,6% – різні організації 
(15,4% – громадські, 10,8% – за-
соби масової інформації, 23,4% 
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– громадян). Але й усередині 
судової системи не виключена 
можливість тиску на суддів при 
відправленні ними правосуддя. 
Зокрема, 9% респондентів 
суб’єктом порушення їх права 
на самостійне прийняття рі-
шення в межах повноважень 
назвали вищу судову інстанцію, 
9% – голову суду, 1,8% – колег 
по роботі. 

Хоча наведені дані мають 
виключно локальний характер, 
вони дозволяють вирізнити такі 
види можливого впливу, тиску 
на суддів, як державний (полі-
тичний), суспільний і корпора-
тивний (внутрішньосистемний). 
У цьому контексті актуальним 
буде постановка запитання: які 
важелі впливу здатні примуси-
ти суддю прийняти рішення, на 
яке від нього очікують заінте-
ресовані суб’єкти? Відповідь на 
нього, з нашого погляду, слід 
шукати у вивченні соціально-
психологічного механізму впли-
ву непроцесуальних чинників 
на рішення судді. 

За своєю природою прий-
няття суддею рішення по справі 
– це вольовий акт, що характе-
ризується постановкою й моти-
вуванням мети, свідомим об-
ранням порядку й засобів її до-
сягнення. Прийняття суддею 
певного рішення залежить від 
таких чинників: (1) обсяг інфор-
мації по справі; (2) повнота пра-
вового врегулювання процеду-

ри прийняття рішень; (3) рівень 
професійного досвіду, кваліфі-
кації, правосвідомості судді;  
(4) характер судді, рівень його 
психофізіологічної витрива-
л о с т і .  П е р ш і  2  у м о в и  є 
об’єктивними, вони характери-
зують правила прийняття рі-
шення в статичному аспекті. 
Наступні 2 умови є суб’єк-
тивними, вони впливають на 
прийняття рішення в динаміч-
ному аспекті. На наше переко-
нання, саме вони визначають 
ступінь залежності судді від ін-
ших суб’єктів і впливу з їх боку 
на прийняття ним рішення. Під-
тверджують це припущення й 
результати анкетування суддів, 
за якими найбільше піддаються 
впливу судді, чий вік не пере-
вищує 30 років. Вважаємо, що 
наведені дані свідчать про не-
обхідність уважнішого вивчен-
ня рівня психологічної й емо-
ційної стійкості осіб, їх право-
свідомості, професійної зрі-
лості і якостей індивідуального 
досвіду при доборі їх як канди-
датів на посаду судді.

Об’єктивні умови прийнят-
тя рішень суддею також відіг-
рають неабияку роль. Недоско-
налість законодавства, нестій-
кість економічного стану де-
ржави, незавершеність станов-
лення правової держави й фор-
мування громадянського сус-
пільства залишають певні мож-
ливості здійснення зовнішньо-
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го (державного, суспільного) і 
внутрішнього (корпоративного) 
впливу на цей процес.

Можливість зовнішнього 
впливу на суддів у першу чергу 
пов’язана із соціально-еконо-
мічною сферою, а саме: особ-
ливим порядком фінансування 
судів, матеріальним і побуто-
вим забезпеченням суддів, їх 
соціальним захистом. За Конс-
титуцією України належне ви-
рішення цих питань є обов’язком 
держави. Проте аналіз статис-
тичних даних говорить про те, 
що реалії сьогодення перево-
дять питання матеріальної не-
залежності суддів із соціально-
економічної царини в соціаль-
но-політичну. Ситуація із за-
безпеченням діяльності судів і 
суддів не тільки суперечить 
міжнародним нормам і принци-
пам, а й посилює залежність 
від органів місцевої влади [3, 
с. 226]. Причина цих проблем, 
на думку суддів і деяких нау-
ковців, полягає в тому, що їх 
вирішення доручено Міністерс-
тву юстиції України й Державній 
судовій адміністрації, які є ор-
ганами виконавчої влади. Вва-
жаємо, що вирішення питань 
соціально-економічного забез-
печення діяльності суддів на-
лежить доручити самостійному 
органу, який не належав би ні 
до системи законодавчої, ні ви-
конавчої влади. За таких умов 
існує потенційна вірогідність 

обмежити соціально-політич-
ний аспект можливого тиску на 
суддів при прийнятті ними рі-
шень.

Імовірність внутрішнього 
(корпоративного) впливу на рі-
шення судді, як уже відзнача-
лося, може мати декілька на-
прямків: з боку вищестоящої 
інстанції, голови суду, й колег. 
Проаналізуємо чинне законо-
давство стосовно можливого 
тиску на суддів цими суб’єк-
тами.

Згідно із судоустрійним за-
конодавством на вищестоящий 
суд покладається обов’язок 
вивчати й узагальнювати судо-
ву практику нижчестоящих 
судів, за результатами яких оці-
нюється професіоналізм конк-
ретного судді. Крім того (хоча 
це не закріплено в законодавс-
тві), на практиці в апеляційних 
і прирівняних до них судах іс-
нує порядок, за яким за групою 
суддів місцевого суду закріплю-
ються куратор — член апеля-
ційного суду, який здійснює не-
процесуальний контроль за 
діяльністю суддів цього суду: 
за статистичними даними про 
кількість і якість розглянутих 
справ, скасувань і змін судових 
рішень, за строками розгляду 
справ тощо. До нього ж надси-
лаються для перегляду справи, 
розглянуті по першій інстанції 
суддями місцевих судів, яких 
він «опікує». Зміна або скасу-
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вання судового рішення, вине-
сення нового вироку або за-
криття справи самі по собі не 
мають правових наслідків для 
судді, але в сукупності можуть 
стати підставою для висновку 
про професійну невідповід-
ність судді займаній посаді. Це 
може призвести до припинення 
повноважень останнього або 
до відмови в рекомендації його 
для безстрокового обрання чи 
до певних несприятливих ситу-
ацій при кваліфікаційній атес-
тації. Усе це породжує намаган-
ня судді прислуховуватися до 
прохання судді вищестоящої 
інстанції, щоб винесене ним рі-
шення в наступному не було 
змінено або скасовано [3, 
с. 223]. 

Недосконалість законо-
давства створює умови для 
втручання в процес прийняття 
рішень суддею з боку голови 
суду. Як показали наведені ем-
піричні дані, ці керівники не 
нехтують можливістю вплинути 
на суддю при відправленні тим 
правосуддя. Як справедливо 
відзначає Н.В. Сібільова, адже 
від розсуду голови суду зале-
жать розподіл справ між суддя-
ми, порушення питання про 
преміювання, підвищення у 
кваліфікаційному класі, начис-
лення супровідних йому надба-
вок та інші питання кар’єрного 
й матеріально-побутового ха-
рактеру. Позитивне або спри-

ятливе для судді їх вирішення 
змушує його йти на компроміси, 
задовольняти очікування керів-
ника суду [3, с. 225]. Ось чому 
законодавством і практикою 
п о в и н н і  б у т и  в и р о б л е н і 
об’єктивні критерії, які зводили 
б до мінімуму посягання на суд-
дівську незалежність з боку 
голів судів. Зокрема, щодо роз-
поділу справ між суддями, то 
законодавством Греції, напри-
клад, передбачено систему 
визначення складу суду з кримі-
нальних справ шляхом жереб-
кування, що значно усталює 
функціональну незалежність 
суддів у цій державі.

Вплив на прийняття суд-
дею рішення має місце й з боку 
колег, більш досвідчених суд-
дів. Суддя, який тільки розпо-
чав службову кар’єру, зіштов-
хується з певними труднощами 
які, як правило, пов’язані з бра-
ком професіонального досвіду 
та спеціальних навичок. Він 
звертається за допомогою до 
авторитетного колеги за умови 
одноособового розгляду спра-
ви або прислухається до його 
думки під час колегіального су-
дового розгляду. Ці види впли-
ву на суддю слід розрізняти:  
(1) інформування; воно впливає 
головним чином на уявлення 
судді про найвірогідніший роз-
виток подій і наслідки прийня-
того рішення; (2) інструктуван-
ня; це коли йому рекомендуєть-
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ся найсприятливіше, найдо-
цільніше (на думку судді-авто-
ритета) рішення; (3) стимулю-
вання; це найскладніший вид 
впливу, оскільки він знаходить-
ся у сфері ідеології, формуван-
ня мотивів судді прийняти пев-
не рішення. Його зміст полягає 
в роз’ясненні сутності статусу 
судді, усвідомлення ним мо-
тивів і наслідків очікуваних від 
нього дій. Як найбільш індиві-
дуалізований, цей вид впливу 
розраховано на пристосування 
до мотиваційної сфери конк-
ретного носія судової влади.

Отже, реалізація права 
судді самостійно приймати рі-
шення в межах своїх повнова-
жень забезпечується не тільки 
нормативно встановленими га-
рантіями, а й внутрішніми якос-
тями судді: професіоналізмом, 
правосвідомістю, моральною 
позицією, психофізіологічною 
витривалістю й мужністю. Са-
мостійність і незалежність суд-
ді об’єктивуються в грома-
дянську позицію носія судової 
влади й виявляються в прийня-
тих ним рішеннях по справі, в 
основі яких лежать закон і внут-
рішнє переконання, але знов-
т а к и  в  м е ж а х  з а к о н у  [ 3 , 
с. 226].

Які ж висновки можна зро-
бити з усього вищевикладеного 
стосовно проблеми співвідно-
шення управлінських процесів 
всередені судової системи та 

принципу незалежності? 
По-перше, необхідно під-

креслити, що дана проблема 
сприймається як необхідність 
убезпечення суддів від впливів 
з боку суб’єктів, які перебува-
ють за межами організаційних 
структур судової влади. За сло-
вами Пітера Г. Соломона, неза-
лежність судової влади – це 
відмежування суддівського 
корпусу від зовнішніх впливів, 
органів влади й приватних дже-
рел. Вона пов’язана з відноси-
нами між потенційними джере-
лами тиску і суддями, а не з 
яким-небудь конкретним типом 
поведінки самих суддів [1, 
с. 32].

Зміна юридичних норм, що 
стосуються статусу судді, по-
рядку зайняття посади й стро-
ку перебування в ній, визначен-
ня рівня фінансового й ма-
теріального забезпечення судів 
– це все легальні важелі впли-
ву на суддів, наявні в розпоряд-
женні законодавчої й виконав-
чої влади, мають безособовий 
характер і поширюються або на 
весь суддівський корпус, або на 
певні категорії посад незалеж-
но від того, хто саме їх займає. 
Виняток становить процедура 
формування складу Конститу-
ційного Суду України, яка ство-
рює умови певної залежності 
суддів від інтересів суб’єктів, 
які призначають (обирають) їх 
на посади. Як вбачається, єди-
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ним критерієм формування 
складу КСУ має стати про-
фесіоналізм кандидатів, а отже 
цей процес доцільно доручити 
спеціальному органу (напри-
клад, Вищій раді юстиції), який 
оцінюватиме саме професіо-
налізм претендентів, а не їх 
симпатію до тієї чи іншої полі-
тичної сили.

По-друге, сам принцип не-
залежності судової влади при-
пускає, що її посадові особи й 
органи відіграють ключову роль 
у процесах внутрісистемного 
управління. Ієрархічна побудо-
ва судової системи створоює 
умови, за яких судові органи, що 
володіють процесуальними 
повноваженнями скасування і 
зміни рішень інших судів, так чи 
інакше формуватимуть стан-
дарти діяльності суддів, при-
наймні, в рамках, установлених 
законом, тобто виробляти судо-
ву політику. Формою реалізації 
останньої є створення загаль-
них правил поведінки суддів, за 
якими вони вибирають конкрет-
не рішення з числа можливих 
варіантів, передбачених зако-
ном. Зміна закону – це зміна й 
альтернатив, у рамках яких суд-
дя може здійснювати свій вибір 
[4, с. 68-79]. Чинність функціо-
нування судової системи й рі-
шення, прийняті суддями як 
носіями судової влади, зале-
жать не тільки від зовнішніх, а 
й від внутрішніх впливів. Навряд 

чи є потреба доказувати той 
факт, що, приймаючи те чи інше 
рішення, суддя повинен урахо-
вувати стандарти, яких дотри-
мується суд апеляційної або ка-
саційної інстанції. Управлінсь-
кий вплив суду вищестоящого 
рівня здійснюється в основному 
через керівництво нижчестоя-
щого суду, що, звичайно, при-
вносить у характер такого впли-
ву суб’єктивний елемент.

Наділення вищестоящих 
судів тільки процесуальними 
повноваженнями й позбавлен-
ня керівників судових органів 
організаційно-управлінських 
функцій теоретично можливо 
лише у 2-х випадках: (а) при пе-
редачі їх іншому органу, що об-
межить самостійність судової 
влади, або (б) при встановлен-
ні виборності всіх судів насе-
ленням. Однак варто брати до 
уваги, що виборці не можуть 
бути реальним суб’єктом уп-
равління хоча б тому, що як 
така категорія вони об’єктивно 
виявляють себе лише в день 
виборів.

По-третє, розглянутий ме-
ханізм внутрісистемного управ-
ління неоднаковий для різних 
видів судів та їх рівнів. При-
міром, керівництво Верховного 
й Конституційного Суду України 
обирається безпосередньо 
членами даного суду. Дієвість 
такого принципу організації по-
лягає в тому, що чинники, які 
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впливають на характер прий-
нятих рішень, разом з про-
фесійною позицією, у освоїй 
снові пов’язаною із загальними 
світоглядними установками, 
можуть мати політичні переко-
нання й пристрасті (особливо 
це стосується КСУ). 

По-четверте, соціальна 
цінність незалежності суддів, 
визначається тим, що вона є 
необхідною передумовою не-
упередженості і справедли-
вості прийнятих ними рішень. 
Разом із тим ця цінність не є 
абсолютною, вона має низку 
обмежень, до числа яких нале-
жить і потреба співвідносити її 
з відповідальністю і прагнен-
ням до одностайності судової 
практики, принаймні, в тих ме-
жах, у яких це знижує правову 
невизначеність.

Як справедливо зазначає 
Пітер Г. Соломон, домогтися 
підзвітності суддів без посяган-
ня на їх незалежність – важке 

завдання, але із цією універ-
сальною дилемою зіштовхуєть-
ся будь-яка країна, яка надає 
своїм судам повноваження у 
вирішенні важливих питань [1, 
с.32].

Готових шляхів розв’язання 
цієї дилеми, звичайно, бракує, 
що зумовлює необхідність при-
діляти більше уваги процесам 
управління, з існуюючим у су-
довій системі, підвищувати їх 
прозорість, що в чималому сту-
пені залежить і від інтенсив-
ності інтересу правознавців-те-
оретиків до даної проблеми. 
Пропозиції, спрямовані на ко-
ригування цих процесів у ви-
падку їх негативного впливу на 
реалізацію принципу незалеж-
ності суддів, можуть бути ви-
роблені лише в результаті гли-
бокого аналізу, заснованого на 
репрезентативній емпіричній 
базі, й з урахуванням законо-
мірностей функціонування со-
ціальної системи.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Москвич Л.Н.

В статье исследуются проблемы соотношения управленческих процессов 
внутри судебной системы и принципа независимости судей. Обосновывается, 
что реализация права судьи самостоятельно принимать решения в рамках сво-
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их полномочий обеспечивается не только нормативно установленными гаран-
тиями, а и личностными качествами судьи. Предлагается ввести в судебную 
практику определённые стандарты качества принятых решений, а также иных 
правил, которым должна соответствовать деятельность судьи.

Ключевые слова: внутрисистемное управление, судебная система, незави-
симость судьи, судебное решение.

PROBLEMS OF THE PROVISION
TO INDEPENDENCE OF THE JUDICIAL SYSTEM

Moscvich L.N.

In article are researched problems of the correlation of the management proc-
esses inwardly judicial system and principle to independence judge. It is motivated that 
realization of the right to judges by itself to come to a conclusion within the framework 
of their own authority is provided not only normative installed warranty, but and larval 
quality to judges. Propose to carry in judicial practical person determined standard 
quality taken decisions, as well as other rules, which must correspond to activity to 
judges.

Key words: management, judicial system, independence to judges, judicial deci-
sion.
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Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

РОЛЬ СПЕЦІАЛІСТА В ПРОВЕДЕННІ 
ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

ВБИВСТВ

Розслідування злочинів – 
складний розумовий процес, 
під час якого нерідко виникає 
необхідність у використанні 
спеціальних неправових знань. 
У досудовому слідстві зазвичай 
їх застосовують у таких фор-
мах, як участь спеціаліста при 
проведенні слідчих дій, прове-

дення судових експертиз та от-
римання консультацій спе-
ціалістів. Існує позиція щодо 
виділення й інших форм участі 
спеціаліста в процесі розсліду-
вання, як-то: показання експер-
та (спеціаліста), проведення 
ревізій, перевірок, надання 
довідок тощо (В.О. Образцов, 
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О.В. Селіна) [Див.: 10, с. 87, 88; 
12, с. 100-109]. 

Окремої уваги, на нашу 
думку, потребує вивчення пи-
тання участі спеціаліста у про-
веденні слідчих дій. Отримана 
таким чином інформація може 
сприяти розширенню їх пізна-
вальних можливостей. Зазна-
чимо, що як учені, так і практи-
ки не завжди однозначно оці-
нюють роль спеціаліста в ре-
алізації такої форми застосу-
вання спеціальних знань. Це 
призводить до втрати важли-
вих доказів, позначається на 
ефективності розслідування 
злочину в цілому. Особливо це 
стосується використання спе-
ціальних знань під час прове-
дення огляду місця події, тому 
що в багатьох випадках ця 
слідча дія виступає першочер-
говою і здійснюється в умовах 
інформаційного дефіциту. У 
той же час місце події є ваго-
мим потенційним джерелом ві-
домостей про злочин і злочин-
ця, які можна виявити як без-
посередньо, так і опосередко-
вано, аналізуючи їх зв’язки.

Серед категорій злочинів, 
розслідування яких взагалі не 
може бути здійснено без участі 
спеціалістів, особливе місце 
посідають злочини проти життя 
особи, що становлять велику 
небезпеку й викликають тяжкі 
безповоротні наслідки. Закон у 
т а к и х  в и п а д к а х  в и м а г а є 

обов’язкової участі спеціаліста 
в галузі судової медицини при 
огляді місця події, де виявлено 
труп людини. Аналіз практики 
розслідування вбивств свід-
чить, що слідчі, з огляду на від-
сутність указівок закону щодо 
обов’язкової участі інших спе-
ціалістів під час проведення ог-
ляду місця події, недостатньо 
використовують можливості 
останніх. Серед науковців та-
кож існує точка зору, що слід-
чий може обходитись без допо-
моги спеціаліста в усіх випад-
ках, крім тих, коли законом пе-
редбачено обов’язкове його 
залучення (Б.В. Романюк) [11, 
с. 138, 139]. Подібний підхід не-
гативно відбивається на якості 
пізнавальної діяльності слідчо-
го, призводить до висунення 
неправильних версій, затягу-
вання часу розслідування. Вод-
ночас саме кваліфікована дум-
ка спеціаліста нерідко стає 
ключовим моментом на шляху 
успішного розкриття й розслі-
дування злочину.

Питання участі спеціаліста 
при проведенні слідчих дій, 
зокрема, під час огляду місця 
події, розглядалися в роботах 
А.А. Вайнштейна, О.М. Зініна, 
Н.І. Клименко, О.Н. Колесни-
ченка, В.К. Лисиченка, Г.А. Ма-
т ус овського,  В.М.  Махова,  
Е.Б. Мельниковой, Б.В. Рома-
нюка, О.В. Селіной, І.М. Соро-
котягіна, В.Ю. Шепітька, В.І. Ши-
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канова [Див.: 1; 3-6; 8-16] та ін. 
Науковці здебільшого ви-

словлюють свої міркування 
стосовно понять «спеціальні 
знання», «попередні дослід-
ження» та суб’єктів і форм їх 
застосування. На підставі вив-
чення існуючих позицій із цих 
питань спробуємо визначити 
роль і значення використання 
спеціальних знань під час про-
ведення огляду місця події при 
розслідуванні вбивств.

Учені виділяють напрямки 
використання спеціальних 
знань під час огляду місця 
події, серед яких основним вва-
жається надання допомоги 
слідчому у виявленні, вивченні 
і фіксації слідів та іншої дока-
зової інформації [14, с. 134, 
136]. Дійсно, спеціаліст суттєво 
поліпшує й полегшує процес 
збирання доказів під час огля-
ду місця події, надаючи техніч-
ну допомогу слідчому (щодо 
застосування науково-техніч-
них засобів при дослідженні об-
становки місця події, окремих 
слідів і доказів, при проведенні 
фіксації слідчої дії та її резуль-
татів, вилученні, копіюванні 
слідів, упакуванні вилучених 
об’єктів тощо). У той же час та-
кий підхід до розуміння значен-
ня й ролі спеціаліста в прове-
денні огляду місця події є, на 
нашу думку, неповним, оскіль-
ки становить собою звужене 
трактування можливостей ви-

к о р и с т а н н я  с п е ц і а л ь н и х 
знань. 

Необхідність залучення 
спеціалістів при огляді місця 
події з метою застосування 
спеціальних знань, з нашого 
погляду, зумовлена низкою 
причин. Головним є те, що слід-
чий, як процесуальна фігура з 
певним статусом, одночасно не 
може виконувати 2 різні проце-
суальні функції – слідчого і спе-
ціаліста – як осіб, покликаних 
вирішувати різні завдання. 
Слідчий використовує наявні в 
нього спеціальні знання в ме-
жах своєї професійної підготов-
ки для виявлення об’єктивно 
існуючих слідів, ознак, явищ. 
Установлення ж тих із них, 
знання про закономірності ви-
никнення, існування, зміни яких 
не входять у його професійну 
підготовку, здійснюється спе-
ціалістами, як і побудова попе-
редніх висновків на підставі да-
них закономірностей, пояснен-
ня виявленого. Поряд із цим 
спеціаліст є особою, яка поін-
формована про сучасні спе-
ціальні засоби й методи до-
слідження, які постійно розви-
ваються й удосконалюються, 
про що слідчий не завжди може 
бути обізнаний.

Під час розсл ідування 
вбивств обстановка місця події 
нерідко буває ускладненою, що 
може бути пов’язано і з подіями 
на цьому місці, які безпосеред-
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ньо передува ли вбивс тву 
(сумісне перебування злочинця 
й жертви під час вживання 
спиртних напоїв, їжі, сварки, 
бійки), і з діями злочинця чи ін-
ших осіб, які відбувались після 
вчинення злочину (знищення 
слідів злочину, нашарування 
наступних змін, інсценування 
обставин іншої події) тощо. 
Іноді місце події може вигляда-
ти як картина події іншого виду 
(пожежі, вибуху, виробничої 
аварії, дорожньо-транспортної 
події). За таких умов проведен-
ня огляду місця події питання 
участі спеціалістів набувають 
підвищеної уваги.

Виходячи з того, що розслі-
дування злочину є перш за все 
пізнавальним процесом за 
своєю сутністю, головним при-
значенням спеціаліста є спри-
яння слідчому в отриманні най-
більш повних і достовірних ві-
домостей про подію злочину і 
злочинця. Завдання спеціаліс-
та під час огляду місця події в 
зазначеному розумінні слід ви-
окремлювати залежно в ід 
структури пізнавального про-
цесу. Останній складається з 
аналізу (вивчення деталей об-
становки місця події, окремих 
слідів, предметів), синтезу 
(встановлення причин та умов 
утворення виявлених змін, 
можливих зв’язків останніх по-
між собою), оцінки отриманої 
інформації (щодо її зв’язків з 

подією злочину і значення в 
процесі доказування) і побудо-
ви на її підставі слідчих версій 
(про особу злочинця, обстави-
ни, час, спосіб учинення злочи-
ну та ін.). 

Під час огляду місця події 
спеціаліст надає суттєву допо-
могу слідчому у визначенні 
кола об’єктів, які стосуються 
події злочину. У процесі аналі-
зу обстановки місця події спе-
ціаліст може звернути увагу 
слідчого на специфічні сліди й 
ознаки об’єктів, їх конструктив-
ні особливості, інформація про 
які може виявитися важливою 
для розслідування. Це можуть 
бути явні сліди й ознаки або не-
явні (невидимі, слабковидимі, 
приховані, знищені). З ураху-
ванням того, що під час прове-
дення огляду місця події основ-
на увага приділяється пошукам 
об’єктів, які в подальшому роз-
слідуванні виступатимуть до-
казами, доцільно наголосити 
на значущості й інших груп 
об’єктів. Так, інформація про 
деякі об’єкти обстановки місця 
події, прямо не пов’язані зі зло-
чином, може бути використана 
надалі як непрямі докази і в 
тактичних цілях – як орієнтую-
ча інформація при проведенні 
наступних слідчих дій та опе-
ративно-розшукових заходів 
(наприклад, у результаті порів-
няння рослинності,  ск ладу 
ґрунту, мікрочастинок фарби, 
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побілки, пилу, сміття, килимо-
вих покриттів, властивих певній 
місцевості, приміщенню, ви-
робництву, які можуть бути на-
далі виявлені на одязі, взутті 
злочинця, у його волоссі, на 
тілі, під нігтями тощо й вико-
ристані з метою його викриття, 
перевірки показань осіб, які 
стверджують про своє перебу-
вання на місці події, та ін.). 
Саме на такі ознаки обстанов-
ки може звернути увагу слідчо-
го спеціаліст виходячи з мож-
ливостей певного виду експер-
тних досліджень. Важливе зна-
чення для повного з’ясування 
обставин злочину матиме та-
кож установлення спеціалістом 
відсутності певних змін обста-
новки, які повинні мати місце в 
подібній ситуації, або виявлен-
ня ознак слідів, що вказують на 
їх штучність і свідчать про інс-
ценування певних обставин.

При встановленні можливих 
причинних зв’язків за ознаками 
змін обстановки місця події 
треба уважно поводитись у си-
туаціях, коли інформація про 
обставини вчинення вбивства 
надходить від очевидців, інших 
постраждалих осіб, самого 
злочинця. Такі показання мо-
жуть виявитися помилковими 
або навмисно викривленими й 
негативно вплинути на пра-
вильність визначення причин-
но-наслідкових залежностей. У 
такому випадку пізнавальний 

процес розгортається у зворот-
ному напрямку – від причини 
(яка, зі слів інших осіб, викли-
кала настання виявлених змін) 
до наслідків (змін, які повинні 
були настати в такому випадку 
й за таких умов).

З урахуванням процесу-
альних положень про статус 
висновків спеціалістів у пере-
бігу огляду місця події, які не 
мають значення доказів, нау-
ковці-криміналісти правильно 
відзначають, що результати 
спеціальних досліджень відіг-
рають важливу орієнтуючу 
роль у розслідуванні, у тому 
числі при побудові й перевірці 
версій, визначенні шляхів по-
шуків нових речових доказів 
тощо [2, с. 496]. Отримана в ре-
зультаті використання спе-
ціальних знань інформація доз-
воляє встановити важливі еле-
менти й обставини події (число 
учасників, їх окремі властиво-
сті, характер дій і поведінки, 
механізм і спосіб учинення зло-
чину, наявність інсценування, 
тип та індивідуальні особли-
вості застосовуваного знаряд-
дя, час, місце, мотиви злочину 
та ін.), що сприяють своєчасно-
му плануванню й проведенню 
інших невідкладних слідчих дій 
та оперативно-розшукових за-
ходів з метою перевірки вису-
нутих версій. Вірогідність отри-
маних у результаті таких до-
сліджень фактів може бути різ-
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ною – від імовірних можливих 
припущень до категоричних по-
передніх висновків, однак у всіх 
випадках ця інформація є ва-
гомою для успішного розсліду-
вання. 

У результаті спеціальних 
досліджень у процесі огляду 
слідчий одержує інформацію 
не тільки про приховані ознаки 
об’єктів обстановки місця події, 
а й про невідомі раніше обста-
вини, про які свідчать виявлені 
ознаки. Така інформація може 
бути використана як під час ог-
ляду місця події, так і в подаль-
шому розслідуванні з метою 
діагностики особи невідомого 
злочинця, моделювання події 
злочину. Так, у випадках вияв-
лення трупа поза місцем учи-
нення злочину аналіз і вилу-
чення мікрочастинок, наявних 
на його одязі, взутті, під нігтя-
ми, можуть зорієнтувати слід-
чого на пошуки місця вчинення 
злочину. Такі об’єкти можуть 
свідчити й про окремі ознаки 
злочинця (колір волосся, стать, 
групу крові, одяг), про застосо-
вувані знаряддя, професію по-
терпілого або злочинця.

За приклад може служити 
випадок з практики Харківсько-
го науково-дослідного інститу-
ту судових експертиз (НДІСЕ). 
У районі м. Маріуполя Донець-
кої області в лісопосадці було 
виявлено труп з двома личин-
ками комах на тілі. Участь в ог-

ляді місця події спеціаліста-ен-
томолога дозволила встанови-
ти, що ці личинки належать до 
виду мух, що живуть у волого-
му середовищі з прісними во-
дами, що не відповідало умо-
вам місцевості, де було знай-
дено труп (Маріуполь розташо-
ваний на берез і  солоного 
Азовського моря). Висновки 
спеціаліста при огляді сприяли 
встановленню обставин злочи-
ну й подальшому виявленню 
місця його вчинення [7].

З урахуванням викладено-
го, до завдань спеціаліста під 
час огляду місця події можна 
віднести: (1) здійснення спе-
ціального аналізу обстановки 
місця події та її окремих об’єктів 
(з використанням спеціальних 
знань, методів, прийомів, тех-
нічних засобів дослідження);  
(2) поєднання виявленої фак-
тичної інформаці ї  з метою 
з’ясування причин та умов  
утворення виявлених змін;  
(3) висловлення власної оцінки 
об’єктивно виявленої інформа-
ції; (4) формулювання версій та 
їх перевірка.

Комплекс цих завдань є 
п ідставою для визначення 
перш за все пізнавальної ролі 
спеціаліста у проведенні огля-
ду місця події.

Виконання технічних за-
вдань спеціалістом в процесі 
огляду місця події (пов’язаних 
із (а) забезпеченням фіксації 
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результатів слідчої дії, (б) по-
доланням ситуаційних переш-
код під час ї ї  проведення,  
(в) наданням допомоги в пошу-
ках, вилученні й упакуванні 
слідів і речових доказів) є не 
менш важливим, оскільки воно 
сприяє забезпеченню пізнаваль-
ної діяльності шляхом розши-
рення можливостей отримання 
доказової інформації та надійно-
го збереження її доказових влас-
тивостей для подальшого вико-
ристання при розслідуванні. 

На підтвердження викла-
дених положень про роль спе-
ціаліста в огляді місця події на-
ведемо результати проведено-
го нами узагальнення кримі-
нальних справ про вбивства, 
які дають підстави констатува-
ти, що участь спеціалістів у до-
слідженні обстановки місця 
події (1) зіграла значну роль у 
встановленні обставин події у 
83% із числа 253 справ, по яких 
спеціалісти брали участь в ог-
ляді: сприяла (а) знайденню 
слідів злочинця, (б) виявленню 
ознак, що характеризують ме-
ханізм події, спосіб учинення 
злочину, причини, час смерті, 
з н а р я д д я  з л о ч и н у,  м і с це 
вбивства, спосіб проникнення 
в приміщення тощо; (2) дозво-
лила з’ясувати незначні деталі 
події – у 3,2%; (3) не дала до-
даткової інформації по справі 
– в 11,8%; (4) була пов’язана з 
отриманням інформації, яка в 

подальшому не підтвердилася 
зібраними доказами у справі – у 
2% (останнє здебільшого сто-
сується встановлення причин 
смерті).

Аналіз кримінальних справ 
дозволив назвати типові по-
милки слідчого, пов’язані з не-
правильним визначенням ролі 
спеціаліста у проведенні огля-
ду місця події. Серед них:

1. Ігнорування слідчими 
використання допомоги спе-
ціалістів у дослідженні обста-
новки місця події. У 74,2% роз-
гляну тих  нами с прав  про 
вбивства брали участь спе-
ціалісти-криміналісти, у галузі 
судової медицини – у 81,4% 
справ, балістики, пожежної тех-
ніки, кінолог – у 0,7% справ, у 
1,5% справ протокол огляду 
має відмітку про участь спе-
ціаліста (експерта) без указівки 
на галузь його спеціальних 
знань. У ситуаціях, коли є свід-
ки вбивства, спеціалістові, 
здебільшого відводиться фор-
мальна роль або він взагалі не 
запрошується. У той же час по-
казання очевидців не завжди 
можуть бути правильними, і ре-
тельний аналіз, проведений 
спеціалістом, може сприяти ви-
явленню додаткової інформації 
про злочин, яка нерідко буває 
протилежного змісту, ніж попе-
редньо отримана. 

Таке ставлення слідчих до 
проведення огляду місця події 
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позначається на якості вилу-
чення й упакування слідів та 
об’єктів. А такі недоліки приз-
водять до безповоротної втра-
ти доказів, до неможливості їх 
використання в повному обсязі, 
перешкоджають експертам у 
вирішенні в подальшому важ-
ливих питань. 

2. Неправильна організа-
ція роботи спеціаліста на міс-
ці події, орієнтація його лише 
на надання технічної допомоги 
слідчому (у вилученні, упаку-
ванні об’єктів, застосуванні до-
даткових засобів фіксації ре-
зультатів огляду місця події 
тощо) .  Це  приз в о дить  до 
своєрідної пасивності спе-
ціаліста в пізнавальному про-
цесі, чим звужуються можли-
вості огляду місця події.

3. Перекладання слідчим 
своїх повноважень щодо про-
ведення огляду місця події на 
спеціаліста (в основному на 
судово-медичного експерта 
або криміналіста), що пов’язано 
з помилковим розумінням мети 
участі останніх. У таких випад-
ках слідчий не бере участі в ок-
ремих етапах аналізу обста-
новки місця події, в оцінці пев-
ної інформації разом із спе-
ціалістом, внаслідок чого пізна-
вальний процес при огляді 
втрачає цілісність, що вияв-
ляється в неможливості вста-
новити зв’язки між окремими 
фактами, в побудові непра-

вильних версій. 
4. Перебільшення значен-

ня думки спеціаліста, так би 
мовити, підкорення версії спе-
ц і а л і с т а ,  п р и з в о д и т ь  д о 
необ’єктивності огляду місця 
події, його неповноти, однобіч-
ності, спрямування всього про-
цесу розслідування злочину 
хибним шляхом.

5. Включення до змісту 
протоколу огляду місця події 
висновків спеціалістів, катего-
ричних тверджень стосовно до-
сліджуваних об’єктів та їх влас-
тивостей. Необхідно пам’ятати, 
що під час огляду місця події 
будь-які припущення мають по-
передній характер і в подаль-
шому можуть виявитися помил-
ковими. Занесення ж їх до про-
токолу ставить під сумнів дока-
зову силу останнього через фік-
сацію в ньому ймовірної, точно 
не встановленої інформації і 
може призвести до прийняття 
хибних рішень у справі, до не-
повноти висунення версій. 
Подібна помилка відзначається 
в 19,8% досліджених прото-
колів зазначеної слідчої дії. 
Сюди належать категоричні 
твердження й припущення про 
непридатність для ідентифіка-
ції виявлених слідів, про поход-
ження, причини, умови й час їх 
утворення, про вид використа-
ного знаряддя за його відсут-
ності, послідовність і механізм 
розвитку події, про дії учасни-
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ків, відсутність негативних об-
ставин у досліджуваній обста-
новці (без пояснення, що саме 
розуміється під такими), про на-
лежність виявлених предметів 
конкретним особам та ін.

Подібні помилки суттєво 
звужують пізнавальний потен-
ціал огляду місця події й нега-
тивно впливають на подальший 
процес розслідування, позбав-
ляючи його важливих доказів.

Таким чином, роль спе-
ціаліста при проведенні огляду 
місця події необхідно розгля-
дати в широкому контексті: не 
лише як суб’єкта з надання тех-
нічної й консультативної допо-
моги слідчому, а й як активного 
учасника пізнавального проце-
су, спрямованого на встанов-
лення всебічної,  повної та 
об’єктивної інформації про об-
ставини злочину і злочинця. У 
цьому процесі спеціаліст, ґрун-

туючись на своїх знаннях, 
аналізує обстановку місця події 
з метою виявлення змін, викли-
каних подією злочину, а також 
інших деталей, ознак обстанов-
ки, інформація про які може 
бути використана при розслі-
дуванні. Остання ж не тільки 
отримується, а й оцінюється 
спеціалістом разом зі слідчим, 
з’ясовуються можливі причини 
й умови утворення виявлених 
змін, що знаходить подальший 
розвиток у побудові версій по 
справі. 

У зв’язку із цим, слідчому 
необхідно якомога ширше ви-
користовувати допомогу спе-
ціалістів під час проведення 
огляду місця події, не перебіль-
шуючи в той же час значення їх 
висновків, сприймати останні 
як орієнтуючу інформацію й 
оцінювати в сукупності з інши-
ми доказами по справі. 
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА В ХОДЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ

Алексейчук В.И.

Рассматривается познавательный аспект участия специалиста в осмотре 
места происшествия при расследовании убийств. Раскрыты возможности ана-
лиза обстановки места происшествия, который осуществляется специалистом. 
Определена его роль в процессе оценки выявленной в ходе осмотра места про-
исшествия информации, в установлении причинных связей изменений обста-
новки с обстоятельствами совершенного преступления. Обосновывается ори-
ентирующее значение выводов специалиста как источников для выдвижения 
и проверки первоначальных версий в процессе расследования убийств. Обоз-
начены типовые ошибки следователя, связанные с неправильным пониманием 
роли специалиста в осмотре места происшествия.

Ключевые слова: участие специалиста в следственных действиях, осмотр 
места происшествия, расследование убийств, версии, типовые ошибки.

THE ROLE OF A SPECIALIST IN A SCENE EXAMINATION
WHILE A MURDER INVESTIGATION

Alieksieichuk V.I.

In the article the cognitive aspect of a specialist’s participation in a scene exami-
nation while a murder investigation is researched. The possibilities of the analysis of 
scene circumstances which is exercised by a specialist are discovered. The role of 
a specialist in the process of measuring of the information discovered while scene 
examination as well as in defining the casual relationship of the scene change with 
the circumstances of the crime committed was determined. The directing significance 
of a specialist’s summaries as a source of formulating and examining of primary ver-
sions in the process of murder investigation is methodized. The typical mistakes of an 
investigator connected with the misunderstanding of the role of a specialist in a scene 
examination are emphasized.

Key words: specialist’s participation in an investigatory activity, examination of a 
scene, investigation of murders, versions, typical mistakes.
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ВНЕСОК СЕНАТУ (ВЕРХНЬОЇ ПАЛАТИ ПАРЛАМЕНТУ) 
В РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЧЕХІЇ

У демократичних державах 
парламент завж ди посідав 
важливе місце у державному й 
суспільному житті. Як справед-
ливо зазначає український кон-
ституціоналіст В.М. Шаповал, 
тільки парламент є вищим ко-
легіальним органом, фунда-
ментом діяльності якого є при-
нцип народного представниц-
тва [13, с. 3, 4]. Тому не випад-
ковою є зацікавленість багать-
ох  науковц ів  р і зних  час ів  
(Н.І. Лазаревським, Ш.-Л. Монте-
ск’є, Д.Міллем, Д. Сартрі та ін.) 
проблематикою функціонуван-
ня парламенту. Сучасні вітчиз-
няні провідні вчені (М.О. Бай-
муратов, А.З. Георгіца, В.П. Ко-
лісник, Ю.М. Тодика, В.М. Ша-
повал та ін.) провели ґрунтовні 
дослідження різних аспектів 
роботи як Верховної Ради Ук-
раїни, так і парламентів розви-
нутих країн світу. 

Разом із тим, на наше пе-
реконання, у вітчизняній науці 
поки що остаточно не осмисле-
но питання впливу верхньої па-
лати парламенту на формуван-

ня нових демократичних при-
нципів державності в постсо-
ціалістичних країнах. У той же 
час, як вбачається, слід приєд-
натися до слушного висновку 
російського правника І.М. Тара-
сова про те, що перебіг полі-
тичного транзиту створення 
верхньої палати сприяє рівно-
вазі сил і суспільній стабіль-
ності [9, с. 5]. Крім того, злобо-
денність цієї тематики в Україні 
підсилюється новим витком 
конституційної реформи, сут-
ність якої зводиться до онов-
лення організації діяльності 
Верховної Ради України [14]. 

У політичних і наукових ко-
лах активно обговорюються не-
доліки й переваги бікамераль-
ного й монокамерального пар-
ламентів. Цій тематиці присвя-
чено декілька колективних мо-
нографій [Див: 2; 4]). Водночас 
поза увагою вчених залиши-
лась робота Парламенту Чехії, 
зокрема Сенату – його верхнь-
ої палати. Хоча, як справедли-
во вказують чеські правники М. 
Калда і М. Жілліс, порівняно з 
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іншими законодавчими збора-
ми більшості країн Східної й 
Центральної Європи Парла-
мент ц ієї  держави працює 
ефек тивно і  с табільно [3 , 
с. 32]. 

Вищевказане визначає 
мету даної статті, яка полягає 
у з’ясуванні особливостей кон-
ституційного розвитку Чехії на 
зламі ХХ і ХХІ століть, розкрит-
ті основних причин запровад-
ження бікамерального Парла-
менту в цій державі, встанов-
ленні специфіки взаємовідно-
син Сенату з Палатою пред-
ставників, главою держави та 
іншими органами й у висвітлен-
ні внеску верхньої палати в 
розвиток конституційного про-
цесу в Чехії.

Проблема реформування 
вищого представницького ор-
гану Чехословацької соціаліс-
тичної республіки виникла в 
перебігу так званої «оксамито-
вої революції» 1989 р., коли 
першим питанням на порядку 
денному конституційних пере-
творень стала реконструкція 
Федеральних зборів ЧССР, які 
згідно зі ст. 29 Конституційного 
закону № 143 від 27 жовтня 
1968 р. «Про Чехословацьку 
федерацію» продовжували ви-
конувати функцію верховного 
органу державної влади та єди-
ної законодавчої колегії ЧССР 
[12, с. 60]. Аналізуючи сутність 
такої реконструкції, українсь-

кий науковець В.В. Лемак під-
креслює, що внаслідок її реалі-
зації відбулось оновлення пер-
сонального складу Парламен-
ту, а нова політична еліта роз-
почала інтенсивне будівництво 
засад демократичного режиму, 
яке, зокрема, передбачало 
проведення перших вільних 
парламентських виборів і реор-
ганізацію на їх підставі системи 
публічної влади [6, с. 53]. 

Зрозуміло, що демократич-
ні зміни законодавчої влади 
втілювалися не лише на феде-
ральному рівні, а одночасно 
проходили й у Чехії та Словач-
чині – республіках, які входили 
до складу ЧССР. Так, відповід-
но до ст. 102 зазначеного Зако-
ну Чеська Національна Рада 
проголошувалася представни-
ком національного верховенс-
тва й самобутності чеської на-
ції й верховним органом де-
ржавної влади [12, с. 81]. У бе-
резні 1990 р. цей орган схвалив 
Закон «Про вибори Чеської На-
ціональної Ради», який услід за 
федеральним законом вводив 
у Республіці пропорційну виб-
орчу систему (раніше Рада 
формувалася за мажоритар-
ною виборчою системою) [6, 
с. 63]. Цікавим можна визнати 
той факт, що з одного боку, за-
провадження пропорційної сис-
теми сприяло розвитку демок-
ратичних начал, зокрема, бага-
топартійності, а з другого – ви-
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борче законодавство, за твер-
дженням чеського вченого К. 
Водички, містило низку поми-
лок, які призвели до формуван-
ня в обох республіках повністю 
автономних партійних систем, 
що в подальшому сприяло роз-
паду ЧССР й утворенню неза-
лежних країн [1, с. 131].

Аналізуючи роль нової 
Конституції суверенної Чехії, 
прийнятої в 1992 р., професор 
Університету Масаріка м. Брно 
Я. Філіп указує, що її наріжним 
каменем став принцип парла-
ментаризму, що передбачив 
провідне місце законодавчої ін-
ституції в системі органів вла-
ди [15, с. 63]. Підтвердженням 
намагання надати Парламенту 
ключову позицію в суспільстві, 
з нашого погляду, є і розміщен-
ня в Основному Законі розділу 
про законодавчу владу за но-
мером 2 відразу після глави 
«Основні положення». Стаття 
15 проголошує, що законодав-
ча влада в Чеській Республіці 
належить Парламенту, який 
складається з 2-х палат – Па-
лати депутатів і Сенату [5]. 

Установлення цією Консти-
туцією бікамерального Парла-
менту було зумовлено як істо-
ричними, так і політичними при-
чинами. Розглянемо їх. 

1. Це власна позитивна 
практика функціонування дво-
палатного Парламенту в пер-
шій половині ХХ ст. Так, історія 

Сенату, як верхньої палати 
Парламенту Чехословаччини, 
розпочинається з Конституції 
1920 р., яка ввібрала в себе 
найкращі досягнення конститу-
ційного будівництва Австрії, 
США, Франції та інших передо-
вих на той час країн. Причому 
всі держави, конституції яких 
стали моделями для чехосло-
вацького Основного Закону, 
мали бікамеральні законодавчі 
установи. Зокрема, багато ви-
датних чехів працювали у вер-
хній палаті Австро-Угорського 
Парламенту. До того ж учені – 
розробники Конституції Чехос-
ловаччини 1920 р. – вважали, 
що наявність двопалатного 
парламенту є характерною оз-
накою зрілої держави [8].

2. На відміну від таких уні-
тарних держав, як Польща або 
Іспанія, в Чехії не стояло питан-
ня необхідності представлення 
у верхній палаті інтересів ре-
гіональної влади чи етнічної 
групи. Крім того, на переконан-
ня професора Університету 
Північної Кароліни Д. Олсона, 
бікамералізм був властивий 
Федеральним зборам ЧССР, які 
себе дискредитували, а нові 
демократичні сили намагалися 
якнайдалі дистанціюватися від 
соціалістичного досвіду струк-
тури законодавчої інституції. 
Аналізуючи причини запровад-
ження в Чехії Сенату, Д. Олсон 
доходить цікавого висновку. 
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Скоріше, розмірковує він, пере-
дбачалося, що депутати від 
Чеської Республіки, обрані у 
Федеральні збори в 1992 р., які 
у зв’язку з їх розпуском зали-
шилися безробітними, змогли 
б у подальшому продовжити 
п р а ц ю в а т и  в  С е н а т і  [ 7,  
с. 17, 18].

3. За ідеєю чеських консти-
туціоналістів, призначення Се-
нату полягало в необхідності 
вирішення генеральних для 
суспільства завдань, тоді як за 
нижньою палатою залишили, 
так би мовити, питання прак-
тичної політики [7, с. 17]. Цим 
пояснюється певна слабкість 
верхньої палати у здійсненні 
повсякденної законодавчої ро-
боти й реалізації парламентсь-
кого контролю за діяльністю 
Уряду. Натомість, саме за Се-
натом Конституція резервує на-
ступні важливі повноваження: 
висувати звинувачення проти 
Президента перед Конститу-
ційним Судом (ст. 65), надавати 
Президенту згоду на призна-
чення суддів Конституційного 
Суду (ст. 84) і на кримінальне 
переслідування його членів, 
причому, якщо Сенат відмо-
вляє в такій згоді, кримінальне 
переслідування суддів припи-
няється назавжди (ст. 86) [5]. 

У зв’язку із цим абсолютно 
зрозумілими постають консти-
туційні норми, що демонстру-
ють особливе положення членів 

верхньої палати. Скажімо, 
ст. 19 запроваджує для сена-
торів віковий ценз 40 років, 
який порівняно з віковим обме-
женням депутатів нижньої па-
лати (21 рік) є досить високим. 
Стаття 57 Конституції встанов-
лює, що на посаду Президента 
Республіки може висуватися 
громадянин, який відповідає 
вимогам, аналогічним для об-
рання в Сенат. А ст. 84 за-
кріплює, що суддею Конститу-
ційного Суду може бути призна-
чена особа з бездоганною ре-
путацією, яка відповідає вимо-
гам, що висуваються для об-
рання в Сенат. Як видиться, 
вказаними приписами законо-
давець намагався підкреслити, 
що у верхній палаті мають змо-
гу працювати лише особи, які 
володіють достатнім життєвим 
і професійним досвідом і які ко-
ристуються авторитетом у 
політичних колах.

4. Запровадження Сенату 
мало забезпечити безперервну 
роботу як Парламенту, так і 
Президента Республіки. По-
перше, Сенат працює постійно, 
оскільки весь склад палати 
повністю не оновлюється. Так, 
ст. 16 Основного Закону за-
кріплює, що Сенат обирається 
строком на 6 років, при переоб-
ранні кожні 2 роки однієї трети-
ни сенаторів. По-друге, ним пе-
редбачено повноваження гла-
ви держави розпускати тільки 
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Палату депутатів (ст. 35). При 
цьому, якщо нижня палата з тих 
чи інших причин не працює, на 
Сенат покладається важливий 
обов’язок – приймати акти з не-
відкладних питань, що потре-
бують законодавчого регулю-
вання, та які мають силу закону 
(ст. 33 Конституції). Отже, за-
сновники Конституції ще раз 
підтвердили функціонування в 
країні принципу парламента-
ризму, позбавивши Президента 
гіпотетичного права приймати 
закони. По-третє, якщо посада 
глави держави стає вакантною 
в період, коли Палата депу-
татів розпущена, його повнова-
ження без будь-яких обмежень 
здійснює голова Сенату (ст. 66 
Основного Закону), в той час як 
голова Уряду й голова Палати 
депутатів в аналогічному ви-
падку розподіляють повнова-
ження між собою. 

Вивчення цих конституцій-
них норм надає можливості де-
якою мірою не погодитися із 
тверд женням М.  Ка л ди  й 
М. Жілліса про неперекон-
ливість аргументів на підтрим-
ку такої функції Сенату, як га-
рантування принципу безпере-
бійності в роботі вищих органів 
влади [3, с. 33]. Ці науковці вза-
галі не беруть до уваги ст. 66 
Конституції Чехії. Щодо консти-
туційних підстав розпуску Па-
лати депутатів, які місяться у 
вищевказаній ст. 35, вони за-

значають, що жодна з них не 
може бути реалізована без ба-
жання самої палати [3, с. 33]. 
Думаємо, що не варто давати 
настільки категоричні оцінки 
впливу нижньої палати на свою 
долю без наявності хоча б 
яких-небудь пояснень. 

5. Переважна більшість 
конституціоналістів абсолютно 
справедливо відзначає те, що 
в унітарних державах введення 
верхніх палат дозволяє уник-
нути поспіху під час ухвалення 
парламентом важливих де-
ржавних рішень і забезпечити 
плюралізм інтересів при їх при-
йнятті [4, с. 35]. Разом із тим  
М. Калда та М. Жілліс вважа-
ють, що довід про внесок Сена-
ту у зваженість законотворчого 
процесу є малопереконливим. 
Свою думку вони пояснюють 
тим, що непогодження Сенату 
із законопроектом Палати де-
путатів фактично дублює вето 
глави держави, оскільки нижня 
палата наділена правом дола-
ти їх заборону повторним ухва-
ленням законопроекту абсо-
лютною більшістю голосів. 
Тому ця функція Сенату, на їх 
думку, також зайва [3, с. 34]. 

Як підтверджують статис-
тичні відомості, дійсно є випад-
ки, коли Палата депутатів не 
бере до уваги пропозиції Сена-
ту і приймає законопроекти у 
власній редакції. Проте є фак-
ти, які свідчать про зміни ниж-
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ньою палатою своїх поглядів. 
Так, протягом 5-того скликання 
Сенату 53 законопроекти були 
повернуті сенаторами в Палату 
представників зі своїми корек-
тивами, 24 з яких були прийняті 
з урахуванням поправок [8]. 
Більше того, Конституція Чехії 
містить низку положень, за яки-
ми ключові для держави питан-
ня обов’язково вирішуються за 
участю верхньої палати. Пунк-
том 3 ст. 39 передбачено, що 
для прийняття рішення про ого-
лошення стану війни чи про по-
годження на перебування іно-
земних військ на території Чехії 
необхідна згода понад полови-
ни від загального числа депу-
татів і більше половини сена-
торів. Пункт 4 даної статті за-
кріплює, що для прийняття кон-
ституційного закону й рішення 
про ухвалення міжнародного 
договору, передбаченого ст. 10 
(з питань прав і свобод люди-
ни), потрібна згода трьох п’ятих 
депутатів і такої ж чисельності 
присутніх сенаторів. 

Так само для прийняття за-
конів про вибори, про принципи 
діяльності палат та їх відноси-
ни між собою та іншими орга-
нами, про регламент Сенату 
необхідно їх ухвалення Пала-
тою депутатів і Сенатом (ст. 40 
Конституції). Як демонструє 
практика, сенатори беруть ак-
тивну участь у законотворчому 
процесі, причому обстоюють 

свої позиції в Конституційному 
Суді Чехії. Наприклад, Сенат, 
розглядаючи поправки до За-
кону про вибори муніципальних 
і регіональних асамблей, вва-
жав, що згідно зі ст. 40 Консти-
туції цей нормативно-правовий 
акт повинен бути прийнятий 
обома палатами Парламенту. 
Проте Палата представників не 
стала чекати постанови Сенату 
й направила законопроект на 
підпис Президентові, який ско-
ристався своїм правом вето, 
але депутати успішно його по-
долали. Таким чином, закон на-
був чинності. Утім, відразу піс-
ля цього група сенаторів звер-
нулася з відповідним звернен-
ням до Конституційного Суду, 
який виніс рішення про пору-
шення процедури прийняття 
законів, встановленої ст. 40 
Конституції, й визнання даного 
закону неконституційним [8]. 

6. Позитивною рисою біка-
мерального парламенту до-
слідники різних часів назива-
ють сприяння такої законодав-
чої інституції забезпеченню ін-
тересів різних верств населен-
ня [4, с. 35]. Безсумнівно, наді-
лення ст. 41 Конституції Чехії 
Сенату поряд з Палатою депу-
татів, Урядом та органом само-
врядної одиниці вищого рівня 
правом законодавчої ініціативи 
розширює можливості Парла-
менту враховувати повсякден-
ні сподівання населення. За 
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останні декілька років члени 
верхньої палати активно вико-
ристовували таке повноважен-
ня. Примером, саме за ініціати-
вою Сенату в Парламенті роз-
глядалися поправки до Закону 
про громадянство, які передба-
чали спрощений порядок по-
новлення чеського громадянс-
тва, й обговорювалися зміни до 
Закону про вибори в Парла-
мент, які дозволили б громадя-
нам голосувати за допомогою 
п о ш т о в и х  п о в і д о м л е н ь  
тощо [8]. 

7. До одного з ключових 
мотивів конституційного запро-
вадження Сенату науковці 
справедливо відносять необ-
хідність забезпечення політич-
ного спокою в Парламенті [3, 
с. 34]. Наприклад, М. Калда й 
М. Жілліс указують на важ-
ливість застосування різних ви-
борчих систем при обранні 
чеської законодавчої інституції. 
Вважаємо, слід приєднатися до 
їх твердження, що Сенат, який 
обирається за принципом, так 
би мовити, «першого, що був 
обраним», урівноважує Палату 
депутатів, яка формується за 
пропорційною системою [3, 
с. 34]. Крім того, весь склад Па-
лати депутатів обирається на 
4 роки, тоді як третина сена-
торів переобирається кожні 2 
роки. У цьому зв’язку варто під-
тримати точку зору Д. Ослона: 
чим менший розрив між партія-

ми в Палаті депутатів, тим 
значнішими стають вибори в 
Сенат. Правознавець небезпід-
ставно називає Сенат альтер-
нативним форумом, у рамках 
якого парламентські партії роз-
вивають свої взаємовідносини 
[7, с. 19]. І з ним ми солідарні, 
адже завдяки Сенату «молод-
ші» партнери по партійній ко-
аліції стали незалежнішими від 
«старших», оскільки мажори-
тарна система виборів до вер-
хньої палати надала їм можли-
вості самостійно домагатися 
перемоги. 

Вибори Парламенту, що 
пройшли у 2006 р., яскраво 
продемонстрували встановле-
ний статус-кво. Якщо в Палаті 
депутатів розклад політичних 
сил мав такий вигляд: Грома-
дянська-демократична партія 
(ГДП) – 81 мандат, Чеська со-
ц іа л -демократична парт ія 
(ЧСДП) – 74, Комуністична пар-
тія Чехії й Моравії (КПЧМ) – 26, 
Християнсько-демократична 
унія – Чехословацька народна 
партія – 13, Партія зелених – 6 
мандатів, то в Сенаті спостері-
гається значний відрив ГДП від 
ЧСДП (відповідно 39 і 12 ман-
датів), а КПЧМ отримала лише 
3 мандати. Союз свободи вза-
галі не був представлений у 
нижній палаті, натомість у вер-
хній отримав 6 мандатів. Окрім 
цього, сенаторами стали 11 не-
залежних кандидатів: це скла-
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ло майже 15% від загальної чи-
сельності членів верхньої па-
лати [10]. 

Як це не парадоксально, 
але навіть своєчасно несфор-
мований Сенат сприяв прогре-
сивному розвитку держави. 
Так, різні дослідники чеського 
парламентаризму підкреслю-
ють, що на початку 90-х років 
ХХ ст. законодавчий орган цієї 
країни, маючи широкі конститу-
ційні повноваження, в реаль-
ності був досить слабким фун-
кціонально [10]. Така неефек-
тивність була зумовлена як со-
ціалістичним минулим пред-
ставницького органу, так і 
серією політичних скандалів, 
викликаних абсолютним харак-
тером депутатського імунітету 
й особливими матеріальними 
привілеями депутатів [3, с. 35]. 
Цією непростою політичною си-
туацією скористався амбіцій-
ний політик В. Клаус, Уряд яко-
го провадив непопулярні, але 
необхідні економічні й соціаль-
ні реформи, й був заінтересо-
ваний у встановленні мора-
торію на розпуск Парламенту 
та на свою відставку. Аналізу-
ючи реформи В. Клауса, про-
фесор права Нью-йоркського 
університету С. Холмс називає 
його найталановитішим буді-
вельником нової держави в 
посткомуністичній Європі й умі-
лим політиком, який зміг вико-
ристати ситуацію на благо сус-

пільства [11, с. 19]. Так, спира-
ючись на ст. 106 Конституції, 
яка забороняє розпускати Па-
лату представників, поки вона 
виконує функції Сенату, прав-
ляча політична сила В. Клауса 
через свої фракції в Парламен-
ті протягом 1992 – 1996 років 
б л о к у в а л а  ф о р м у в а н н я  
Сенату. 

Отже, на підставі викладе-
ного можемо дійти нижченаве-
дених висновків. Одним із чин-
ників розпаду Чехословаччини 
й утворення на її теренах 2-х 
незалежних держав – Чехії та 
Словаччини – стало проведен-
ня на демократичних засадах 
виборів представницьких ор-
ганів. Конституція Чехії 1992 р. 
проголосила принцип парла-
ментаризму з передбаченням 
провідного місця двопалатного 
Парламенту в системі вищих 
органів влади. На встановлення 
в унітарній Чехії бікамеральної 
законодавчої інституції вплину-
ли позитивний міжвоєнний до-
свід роботи подібного органу й 
політична і правова доцільність. 
Палати чеського Парламенту 
врівноважують одна одну, ос-
кільки (а) на них покладаються 
різні завдання і (б) вони форму-
ються за допомогою різних ви-
борчих систем. Сенат забезпе-
чує постійність роботи вищих 
органів влади й гарантує пред-
ставлення на вищому держав-
ному рівні інтересів різних про-
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шарків суспільства. Запровад-
ження Сенату сприяло станов-
ленню багатопартійної системи 
країни без переважного доміну-
вання однієї політичної партії. 
Це запобігає прийняттю Парла-
ментом занадто заполітизова-
них рішень і надає можливості 
позапартійним кандидатам і но-

вим політичним силам потрапи-
ти до нього. Вивчення вагомого 
внеску Сенату в розвиток конс-
титуційного процесу в Чехії, бе-
зумовно, допоможе вітчизняній 
науковій і політичній еліті зва-
жити аргументи «за» і «проти» 
введення двопалатного парла-
менту в Україні. 
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ВКЛАД СЕНАТА (ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА) 
В РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ЧЕХИИ

Закоморная Е.А.

Рассмотрены причины формирования бикамеральной законодательной 
институции в Чехии. Раскрыты особенности места Сената как верхней палаты 
Парламента в системе высших органов власти. Обоснована прогрессивная роль 
Сената в конституционном процессе Чехии. 

Ключевые слова: бикамеральная законодательная институция, высшие ор-
ганы власти, конституционный процесс, Парламент, Сенат, Чехия.
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considered. Features of a place of the Senate as upper house of Parliament in system 
of the highest bodies of power are examined. The progressive role of the Senate in the 
constitutional development of Czechia is proved. 
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ІСТОРИЧНІ АРЕАЛИ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ:  
ПОНЯТТЯ, ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ 

ТА ЇХ ЗАКРІПЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ

Конституція України (ст. 54) 
проголошує, що культурна 
спадщина охороняється зако-
ном, держава забезпечує збе-
реження історичних пам’яток та 
інших об’єктів, що становлять 
культурну цінність. Стаття 66 
Основного Закону встановила, 
що кожен зобов’язаний не за-
подіювати шкоди природі, куль-
турній спадщині, відшкодову-
вати завдані ним збитки. Для 
збереження пам’яток цієї спад-
щини необхідно забезпечити 
відповідний правовий режим 
земельних ділянок, які знахо-
дяться безпосередньо під ок-
ремими її об’єктами, а також 
прилеглих до них територій, ос-
кільки світова практика визнає 
більш ефективним саме комп-
лексне збереження й охорону 
пам’яток в історичних місто-
будівних утвореннях.

Стаття 19 Земельного ко-
дексу України від 25 жовтня 
2001 р. (далі – ЗКУ) [1; 2002. – 
№ 3. – Ст. 27] виділяє як само-

стійну категорію землі істори-
ко-культурного призначення. 
Законодавче закріплення й за-
безпечення правового режиму 
цієї категорії земель має на 
меті збереження унікальних 
об’єктів культурної спадщини 
країни, тому її правове регулю-
вання стає предметом все біль-
шої кількості наукових дослід-
жень. У юридичній літературі 
режим таких земель вивчаєть-
ся у відповідних підрозділах 
підручників із земельного пра-
ва та науково-практичних ко-
ментарях до ЗКУ [3; 4; 6; 7], а 
окремі наукові публікації при-
свячені визначенню земель іс-
торико-культурного призначен-
ня та їх окремих складників [2; 
9]. При цьому звертається ува-
га на наукові розроблення у 
сфері охорони культурної спад-
щини [5; 8; 10].

Водночас деякі аспекти, 
що стосуються правового регу-
лювання земель історико-куль-
турного призначення та їх  
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окремих складників залиша-
ються поза увагою науковців. 
Так, на сьогодні бракує комп-
лексного аналізу юридичної 
природи історичних ареалів на-
селених місць. Законодавство 
в цій частині видається непос-
лідовним, виникають проблеми 
й у практиці застосування зе-
мельного законодавства в за-
значеній царині. 

Ось чому вважаємо за не-
обхідне проаналізувати зако-
нодавство й теоретичні поло-
ження щодо визначення понят-
тя «історичні ареали населених 
місць», співвідношення даного 
поняття з іншими, схожими за 
змістом, які використовуються 
в українському законодавстві.

Ареал – термін, що похо-
дить від латинського «rea» – 
площа, або ділянка. Найчасті-
ше він використовується для 
позначення меж розповсюд-
ження якого-небудь об’єкта або 
явища, а початково в біологіч-
них дисциплінах, згодом засто-
сування терміну «ареал» поши-
рилось і в інших науках, зокре-
ма, в юридичній науці й у зако-
нодавстві.

Поняття «історичні ареали 
населених місць» було закріп-
лено в Законі України «Про охо-
рону культурної спадщини» від 
8 червня 2000 р. [1; 2000. – 
№ 39. – Ст. 333]. Попередній 
закон, який діяв у даній сфері 
(Закон УРСР «Про охорону і ви-

користання пам’яток історії та 
культури» від 13 липня 1978 р.) 
цієї категорії не містив. Закріп-
лено це поняття також у Поряд-
ку визначення меж та режимів 
використання історичних аре-
алів населених місць, обме-
ження господарської діяльності 
на території історичних ареалів 
населених місць, затверджено-
м у  п о с т а н о в о ю  К а б і н е т у 
Міністрів України від 13 берез-
ня 2002 р., № 318 (далі – Поря-
док). Проте в ЗКУ серед об’єктів, 
які знаходяться на землях істо-
рико-культурного призначення, 
історичні ареали населених 
місць не згадуються. Пунктом 
«в» ст. 53 ЗКУ до об’єктів, які 
розташовуються на таких зем-
лях, віднесені архітектурні ан-
самблі й комплекси, історичні 
центри, квартали, площі, за-
лишки стародавнього плану-
вання й забудови міст та інших 
населених пунктів. Історичні 
центри, вулиці, квартали, пло-
щі, залишки давнього розпла-
нування й забудови, які є носія-
ми певних містобудівних ідей, 
віднесені до об’єктів культурної 
спадщини – архітектури й міс-
тобудування – і в ст. 2 Закону. 
Детальніше ж ні ЗКУ, ні Закон 
поняття історичних центрів не 
розкриває. Крім того, у вітчиз-
няному законодавстві поряд з 
категоріями «історичні ареали 
населених місць» та «історичні 
центри» можна зустріти й інші, 
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схожі за змістом, зокрема «іс-
торичне населене місце», «тра-
диційний характер середо-
вища».

Отже, враховуючи певну 
невідповідність між Законом, 
ЗКУ, іншими нормативно-пра-
вовими актами в частині визна-
чення складу земель історико-
к ульт урного призначення, 
з’ясуємо співвідношення пере-
лічених понять з категорією «іс-
торичні  ареали населених  
місць». 

Відповідно до ст. 1 Закону 
традиційний характер середо-
вища – це історично успадко-
ваний вигляд та об’ємно-про-
сторова структура історичного 
населеного місця, яке повністю 
або частково зберегло історич-
ний ареал і яке занесено до 
Списку історичних населених 
місць України (далі – Список), 
затвердженого постановою КМ 
від 26 липня 2001 р., №878. 
Згідно п. 1 постанови КМ Украї-
ни від 3 липня 2006 р., № 909, 
якою затверджено Порядок 
визнання населеного місця іс-
торичним, історичне населене 
місце –це місто, селище чи 
село, яке зберегло повністю 
або частково свій історичний 
ареал з об’єктами культурної 
спадщини й пов’язані з ними 
розпланування та форму забу-
дови, типові для певних куль-
тур або періодів розвитку і яке 
занесено до Списку історичних 

населених місць. 
Стаття 1 Закону проголо-

шує, що історичний ареал на-
селеного місця – це частина 
населеного місця, що зберегла 
об’єкти культурної спадщини й 
пов’язані з ними розпланування 
та форму забудови, які похо-
дять з попередніх, типових для 
певних культур або періодів 
розвитку. 

У п. 6 Порядку говориться, 
що історичний ареал – це най-
більш освоєна в минулому і 
добре збережена частина те-
риторії населеного місця, що 
відрізняється від інших тради-
ційним характером середови-
ща і значною кількістю об’єктів 
культурної спадщини, менш ос-
воєних або погано збережених 
частин населеного місця. 

Як бачимо, в українському 
законодавстві поняття «істо-
ричні ареали населених місць», 
«традиційний характер середо-
вища», «історичне населене 
місце» тісно пов’язані між со-
бою, одне тлумачиться за до-
помогою іншого. Проаналізу-
вавши вказані визначення, мо-
жемо приєднатися до пропози-
ції більш осмислено підійти до 
розуміння цих категорій, тому 
що їх понятійна сутність дуже 
часто накладається одна на 
одну, в результаті чого не від-
чувається специфіки кожної де-
фініції [8, с. 121]. 

Хоча формулювання істо-
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ричних ареалів у ст. 1 Закону і 
в п. 6 Порядку не є тотожними, 
вважаємо, що по суті вони не є 
суперечливими, оскільки оби-
два підкреслюють, що історич-
ний ареал: (1) це частина насе-
леного місця; (2) як слід збере-
жена частина населеного міс-
ця; (3) вона повинна відрізня-
тися значною кількістю об’єктів 
культурної спадщини; (4) ці 
об’єкти мають історичне зна-
чення; (5) така частина населе-
ного місця має відрізнятися 
традиційним характером сере-
довища (або ж об’єктами куль-
турної спадщини належить 
бути типовими для певних 
культур чи періодів розвитку). 

Зауважимо, не всі суттєві 
ознаки історичних ареалів на-
селених місць з точки зору їх 
належності до земель історико-
к ул ьт у рн о г о  приз н ач е нн я 
знайшли відбиття в законодав-
чих дефініціях. Аналіз зазначе-
них нормативно-правових актів 
дозволяє окреслити особли-
вості історичних ареалів насе-
лених місць, з’ясувати їх місце 
останніх у складі земель істо-
рико - к ульт урного  призна -
чення.

За п. 11 Порядку частина 
територій історичних ареалів, 
а саме території пам’яток та їх 
охоронних зон, заповідників, 
охоронювані археологічні тери-
торії, належать до земель істо-
рико-культурного призначення. 

Отже, історичні ареали населе-
них місць є комплексною пра-
вовою категорією, оск ільки 
вони можуть проголошуватися 
лише за наявності на них різних 
об’єктів культурної спадщини, 
як-то пам’ятки, заповідники, 
охоронювані археологічні тери-
торії, які мають власні особли-
вості правового режиму охоро-
ни й використання як складни-
ки земель історико-культурного 
призначення. Крім останніх іс-
торичні ареали населених міс-
ць можуть включати земельні 
ділянки, які належать до інших 
категорій земель.

Історичні ареали визнача-
ються тільки в населених міс-
цях, занесених до Списку. Хоча 
Закон і Порядок визнання на-
селеного місця історичним, як 
уже згадувалось, і передбача-
ють, що історичним місцем 
може бути визнано не лише 
місто й селище, а й село, на 
сьогодні до Списку внесено 
лише 401 місто й селище місь-
кого типу, що знаходяться в різ-
них регіонах України: найбіль-
ша їх кількість (55) у Львівській 
області, найменша (4) – Мико-
лаївській [5, с. 64]. 

За п. 10 Порядку історич-
ний ареал є спеціально виділе-
ною в населеному місці тери-
торією історико-культурного 
значення із затвердженими ме-
жами, яка повинна фіксуватися 
в усіх землевпорядних і місто-
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будівних документах і розгля-
датися як специфічний об’єкт 
містобудівного проектування. 

Межі й режими використан-
ня історичних ареалів населе-
них місць, обмеження госпо-
дарської діяльності на їх тери-
торіях визначаються в порядку, 
встановленому КМ України, 
відповідною науково-проект-
ною документацією, що затвер-
джується центральним орга-
ном виконавчої влади у сфері 
охорони культурної спадщини 
або уповноваженими ним орга-
нами. Межі історичних ареалів 
відповідно до п. 6 Порядку слід 
проводити вздовж розплану-
вальних і природних рубежів, 
що відокремлюють їх від решти 
міських територій, і визнавати 
історико-архітектурним опор-
ним планом населеного місця. 
Так, плани розробляються на 
підставі комплексних дослід-
жень усієї території історичного 
населеного місця та його най-
ближчого оточення. Наказом 
Мінрегіонбуду № 248 від 11 
червня 2008 р. затверджено 
ДБН Б.2.2-3-2008 «Склад, зміст, 
порядок розроблення, погод-
ження та затвердження істори-
ко - арх і тек т урних  опорних 
планів, спеціальної науково-
проектної документації для 
визначення історичних ареалів 
населених місць України». У 
ньому для кожного історичного 
ареалу визначаються режим 

використання й конкретні обме-
ження господарської діяльності 
на його території, які правила 
охорони й експлуатації повинні 
враховуватися під час розроб-
лення місцевих правил забудо-
ви (п. 16 Порядку).

Отже, історичному ареалу 
населеного місця належить 
мати чітко окреслені межі, що 
встановлюються спеціальною 
науково-проектною документа-
цією в процесі опрацювання їх 
історико-архітектурних опор-
них планів, а також режим ви-
користання й конкретні обме-
ження господарської діяль-
ності. Натомість жодних конк-
ретних приписів щодо визна-
чення історичних центрів зако-
нодавство України не містить.

У рішенні колегії Держком-
буду та архітектури України від 
24 грудня 2004 р., № 168 «Про 
стан виконання постанови Ка-
бінету Міністрів України від  
13 березня 2002 р., № 318 «Про 
затвердження порядку визна-
чення меж та режимів вико-
ристання історичних ареалів 
населених місць, обмеження 
господарської діяльності на те-
риторії історичних ареалів на-
селених місць» зазначено, що 
рішеннями Київської міськради 
розроблено й затверджено 
межі історичних ареалів у  
м. Києві, передбачено забезпе-
чити протягом 2004 –2005 р. 
опрацювання й затвердження 
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спеціальної науково-проектної 
документації в історичних на-
селених містах Львівської, Ми-
колаївської, Чернігівської, За-
порізької й Одеської областей. 
Однак і до сьогодні в більшості 
населених місць, названих у 
законодавстві історичними, 
такі ареали так і не визна-
чено. 

Що стосується м. Києва, то 
в ньому на даний час історичні 
ареали встановлені згідно з 
Розпорядженням Київської 
міськ держадміністраці ї  в ід  
17 травня 2002 р., № 979 «Про 
внесення змін та доповнень до 
рішення виконкому Київської 
міської Ради народних депу-
татів в ід 16 липня 1979 р., 
№ 920 «Про уточнення меж іс-
торико-культурних заповідни-
ків і зон охорони пам’яток іс-
торії та культури в м. Києві», в 
основу якого було покладено 
принцип районування історич-
ної частини міста, тобто архі-
тектурні, археологічні, істори-
ко-культурні й ландшафтні 
пам’ятки умовно об’єднувались 
у межах певних, досить знач-
них за обсягом територій, які 
цілком поглинали передбачу-
ван і  охоронн і  зони с амих 
пам’яток [12, с. 152]. Водночас 
у даному розпорядженні без-
посередньо поняття «історич-
ний ареал» не використовуєть-
ся, а вживається в Правилах 
забудови м. Києва, затвердже-

них рішенням Київської місь-
кради від 27 с ічня 2005 р., 
№ 11/2587: історичний ареал 
– це частина території м. Киє-
ва, що зберегла об’єкти куль-
турної спадщини і пов’язані з 
ними розпланування та форму 
забудови, які походять з попе-
редніх, типових для певних 
культур або періодів розвитку. 
Відповідно до п. 2.3.10 цих Пра-
вил у  межа х зон охорони 
пам’яток культурної спадщини, 
на територіях історичних аре-
алів, затверджених у складі 
Генплану м. Києва, суб’єкти 
містобудівної й інвестиційної 
діяльності дотримуються режи-
му використання територій та-
ких зон, затверджених рішен-
ням виконкому Київської міськ-
ради від 16 липня 79 р., № 920, 
зі змінами, внесеними розпо-
рядженням Київської місь-
кдержадміністрації від 16 трав-
ня 2002 р., № 979. Режим забу-
дови в межах історичних аре-
алів і зон охорони пам’яток 
культурної спадщини визнача-
ються згідно з історико-архі-
тектурним планом м. Києва.

Проведений аналіз право-
вої документації дозволяє зро-
бити нижченаведені висновки.

Поняття «історичні ареали 
населених місць» є відносно но-
вим для українського законодавс-
тва і практики застосування. 

Вивчення законодавства 
дає підстави стверджувати, що 
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останнім часом воно знайшло 
більшу конкретизацію у вітчиз-
няному законодавстві і що воно 
є вужчим, аніж поняття «істо-
ричні центри». Адже історичні 
ареали визнаються лише в на-
селених пунктах, внесених до 
Списку історичних населених 
місць, і повинні бути закріплені 
науково-проектною документа-
цією, яка затверджується цент-
ральним органом виконавчої 
влади у сфері охорони культур-
ної спадщини або уповноваже-
ними ним органами. Межі істо-
ричних ареалів окреслюються 
спеціальною науково-проект-
ною документацією під час 
розроблення історико-архітек-
турних опорних планів цих на-

селених місць. Вважаємо без-
підставним віднесення до зе-
мель історико-культурного при-
значення історичних центрів, 
оскільки ст. 34 Закону відносить 
до них лише території пам’яток, 
охоронних зон, заповідників, му-
зеїв-заповідників, охоронювані 
археологічні території. 

Незважаючи на те, що сьо-
годні в Україні створено право-
ву базу для розвитку тери-
торіального принципу охорони 
пам’яток шляхом закріплення 
на законодавчому рівні поняття 
«історичні ареали населених 
місць», необхідно вказати на 
існуючі проблеми з оформлен-
ням їх меж і встановлення пра-
вових режимів їх експлуатації. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АРЕАЛЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ: 
ПОНЯТИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

В УКРАИНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Бевз О.В.

Работа посвящена исследованию понятия и юридических признаков исто-
рических ареалов населенных мест, которые являються составляющими зе-
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мель историко-культурного назначения. Анализируется соотношение категорий 
исторических ареалов со сходнями по содержанию категориями «традиционный 
характер среды» и «историческое населенное место». 

Ключевые слова: земли историко-культурного назначения, исторические 
ареалы населенных мест, исторические центры, историческое населенное  
место. 

HISTORICAL AREAL OF POPULATED AREAS: CONCEPT, LEGAL SIGNS
AND THEIR USAGE IN UKRAINIAN LEGISLATION

Bevz O.V.

The work is dedicated to study of concept and legal signs of historical areal of 
populated areas, which belong to historical and cultural areas. The author analyses 
correlation of categories of historical areal with similar categories «traditional character 
of environment» and «historical populated area».

Key words: historical and cultural areas, historical areal of populated areas, his-
torical centers, historical populated area.
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ПОНЯТИЕ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК СУБЪЕКТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

В настоящее время катего-
рия «спортивная организация 
как субъект гражданского пра-
ва» в правовых источниках от-
сутствует, хотя, с нашей точки 
зрения, она имеет право на су-
ществование, потому что имен-
но данное понятие является 
объединяющим для большинс-
тва юридических лиц, основ-
ным направлением которых яв-
ляется функционирование в 
области спорта. Действующее 

законодательство, регулирую-
щее деятельность спортивных 
организаций, также не даёт 
нам чёткого определения, что 
же такое спортивная организа-
ция. 

Целью данной статьи яв-
ляется выработка определения 
этого понятия как предмета 
правового регулирования. 

В отечественной научной 
юридической литературе долж-
ного внимания этому вопросу 
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не уделено, хотя он затрагива-
ет большой пласт отношений 
гражданско-правового харак-
тера в сфере спорта. Первым 
украинским научным исследо-
ванием физкультурно-спортив-
ных организаций как субъектов 
гражданского права является 
диссертация М.А. Тихоновой 
[См. 12]. Российские цивилисты 
Е.В. Вавилов, В.П. Васькевич, 
М.Ю. Челышев [См.: 2; 3; 13] и 
другие обращались к проблеме 
регулирования гражданских 
правоотношений в этой облас-
ти, но их исследования направ-
лены больше на договорные 
правоотношения и не имеют 
комплексного характера. По 
нашему мнению, назрела необ-
ходимость разработать для 
последующего применения в 
украинском законодательстве 
определение понятия «спор-
тивная организация».

Основным законодатель-
ным актом в этой сфере явля-
ется Закон Украины «О физи-
ческой культуре и спорте» (да-
лее – Закон), который опериру-
ет достаточно большим коли-
чеством самых разнообразных 
понятий. Здесь можно встре-
тить следующие: коллективы 
физкультуры на предприятиях, 
учреждениях, организациях; 
общественные организации 
физкультурно-спортивной на-
правленности (добровольные 
спортивные общества, спор-

тивные федерации, клубы и 
т.д.);  специализированные 
физкультурно-оздоровитель-
ные заведения (клубы и цент-
ры); спортивные клубы, про-
фессиональные спортивные 
лиги, федерации (ассоциации, 
союзы, объединения и пр.); на-
циональные спортивные феде-
рации; профессиональные 
спортивные союзы; детско-
юношеские школы олимпийс-
кого резерва; школы высшего 
спортивного мастерства; учи-
лища физической культуры и 
олимпийского резерва; Нацио-
нальный Олимпийский комитет 
Украины; физкультурно-спор-
тивные общества; всеукраинс-
кое физкультурно-спортивное 
общество. Из всех перечислен-
ных выше категорий только не-
которые имеют конкретное оп-
ределение в Законе [4;1994. – 
№ 14. – Ст. 80]: физкультурно-
спортивное общество, Наци-
ональный Олимпийский коми-
тет Украины, спортивная фе-
дерация (ассоциация, союз, 
объединение и пр.).

О т н о с и т е л ь н о  д ру г и х 
встречающихся в этом Законе 
понятий трудно сказать, к како-
му виду юридических лиц они 
относятся (если таковыми яв-
ляются), как непонятна и их ор-
ганизационно-правовая фор-
ма. Встречается в нём и кате-
гория «спортивная организа-
ция». Так, в ч. 11 ст. 23-3 Зако-
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на говорится, что спортивная 
организация, осуществлявшая 
подготовку спортсмена, при-
глашённого другим спортив-
ным клубом для официального 
оформления контракта, полу-
чает от последнего компенса-
ционную выплату в объёме за-
трат, порядок исчисления и уп-
латы которых устанавливается 
соответствующим нормативно-
правовым актом центрального 
органа исполнительной власти 
по физической культуре и спор-
ту. Однако, какую организацию 
следует признавать спортив-
ной, Закон не определяет. По-
пытаемся внести некоторую яс-
ность в разрешение данной 
проблемы.

Чтобы сформулировать 
понятие «спортивная организа-
ция», прежде всего необходи-
мо установить, является ли 
последняя юридическим ли-
цом? Статья 80 Гражданского 
кодекса Украины (далее – ГК) 
содержит дефиницию юриди-
ческого лица: это организация, 
созданная и зарегистрирован-
ная в установленном законом 
порядке. В широком же смысле 
организация – это «совокуп-
ность людей, групп, объеди-
ненных для достижения какой-
либо задачи на основе разде-
ления труда, разделения обя-
занностей и наличия иерархи-
ческой (управленческой) струк-
туры» [11, с. 292]. Отсюда мож-

но сделать вывод, что не все 
встречающиеся в Законе обра-
зования можно признавать 
спортивными организациями. 
Например, коллективы физ-
культуры на предприятиях, уч-
реж дениях и организациях 
хотя и являются организация-
ми в широком смысле слова, 
но при этом функционируют 
без соответствующего органи-
зационно-правового оформле-
ния, т.е. без создания юриди-
ческого лица. Основная на-
правленность таких организа-
ций – развитие физкультурного 
движения среди работников 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, а не спортивная де-
ятельность. Поэтому такого 
рода организации не будут яв-
ляться предметом нашего рас-
смотрения, а основное внима-
ние будет уделено именно 
спортивным организациям в уз-
ком их понимании.

Наличие такой организа-
ционно-правовой конструкции, 
как юридическое лицо, считаем 
необходимым условием для су-
ществования спортивных орга-
низаций, которые могут сущес-
твовать в различных организа-
ционно -правовых формах. 
Именно термин «спортивная 
организация» и есть собира-
тельное понятие для различ-
ных организационно-правовых 
форм юридических лиц, имею-
щих отношение к спорту.
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Сам термин «понятие»  
С.И. Ожегов толкует как «логи-
чески оформленную общую 
мысль о классе предметов, яв-
лений, идею чего-нибудь» [9, 
с. 559]. Кондаков Н.И. утверж-
дает, что «понятие – это целос-
тная совокупность суждений, 
т.е. мыслей, в которых что-либо 
утверждается об отличитель-
ных признаках исследуемого 
объекта, ядром которых явля-
ются суждения о наиболее об-
щих и в то же время существен-
ных признаках этого объекта. 
Понятие – это итог познания 
п р е д м е т а ,  я в л е н и я »  [ 8 , 
с. 456].

Рассматривая спортивную 
организацию как юридическое 
лицо, отметим, что она должна 
обладать его признаками – 
внутренне присущими ему 
свойствами, каждое из которых 
есть необходимым, а все вмес-
те достаточными, чтобы орга-
низация могла признаваться 
субъектом гражданского права 
[6, с. 117].

Правовая доктрина тради-
ционно выделяет 4 основопо-
лагающих признака:

1. Организационное един-
ство. Проявляется прежде 
всего в определённой иерар-
хии, соподчинённости органов 
управления (единоличных или 
коллегиальных), составляющих 
его структуру, и в чёткой регла-
ментации отношений между 

участниками юридического 
лица. Закрепляется учреди-
тельными документами и нор-
мативными актами, регулирую-
щими правовое положение того 
или иного вида юридических 
лиц.

2. Наличие обособленного 
имущества. Создаёт матери-
альную базу деятельности 
юридического лица. Любая 
практическая деятельность не-
возможна без соответствую-
щих инструментов – предметов 
техники, знаний, денежных 
средств, объединение которых 
в один имущественный комп-
лекс, принадлежащий данной 
организации, и отграничение 
его от имущества, принадле-
жащего другим лицам, и носит 
название «имущественная обо-
собленность юридического 
лица».

3. Самостоятельная иму-
щественная ответствен -
ность. Организация, если она 
является юридическим лицом, 
должна обязательно нести са-
мостоятельную имуществен-
ную ответственность по своим 
обязательствам в пределах за-
креплённого за ней имущества. 
Ни учредители, ни государс-
тво, ни вышестоящая органи-
зация, ни организация, в со-
став которой входит юридичес-
кое лицо, по долгам последне-
го не отвечают, если иное не 
предусмотрено законом или 
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договором.

4. Выступление в граж-
данском обороте от своего 
имени. Означает возможность 
от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские 
права и нести обязанности, а 
также выступать истцом и от-
ветчиком в суде. Это итоговый 
признак юридического лица и 
одновременно та цель, ради 
которой оно создаётся.

Перечисленные признаки 
юридического лица выделяют 
в своих работах большинство 
ученых-цивилистов. В частнос-
ти, эту точку зрения содержат 
работы таких у ченых,  как  
С.Н. Братусь, А.П. Сергеев,  
Ю.К. Толстой, Т.И. Илларионова, 
А.А. Пушкин, В.П. Грибанов,  
В.И. Борисова, и многих других.

Большинство организаций 
спортивных в настоящее время 
существуют в форме обще-
ственных, поэтому спортивной 
организации, как собиратель-
ному понятию для всех юриди-
ческих лиц спортивной направ-
ленности, могут быть присущи 
и отличительные признаки об-
щественной организации. Мно-
гие правоведы работали над 
проблемой определения поня-
тия «общественная организа-
ция», а также его отличитель-
ных признаков.

Так, Ц.А. Ямпольская опре-
деляла общественную органи-
зацию как «добровольное, но 

закреплённое формальным 
членством объединение граж-
дан, которое, будучи построено 
на основе самоуправления и 
самодеятельности, имеет сво-
ей задачей в соответствии с 
законными интересами и пра-
вами объединившихся лиц осу-
ществление деятельности, на-
правленной на достижение це-
лей организации» [15, с.12]. К 
такому выводу она приходит 
посредством анализа основ-
ных признаков, которыми обла-
дает такая организация: «это 
формальное организационное 
единство (формальный, офи-
циальный характер группы), 
обязательная добровольность 
объединения, преднамерен-
ность его создания (создание 
с определённой, заранее уста-
новленной целью, устойчи-
вость состава и структуры)» [5, 
с. 6]. 

А.И. Щиглик акцентирует 
внимание на том, что «природа 
закономерностей обществен-
ных организаций вытекает из 
их особенностей. Открытое и 
добровольное членство, само-
управление, участие членов в 
создании материальной базы 
организации – черты, прису-
щие этой общественной форме 
демократии» [14, с. 16].

С.Ф. Кечекьян усматривает 
специфику общественных ор-
ганизаций в том, что они воз-
никают и приобретают необхо-
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димое единство по воле своих 
членов, а не лиц и учреждений, 
стоящих вне их людского со-
става, и в том, что одни и те же 
лица извлекают из существо-
вания таких объединений поль-
зу, ради которой они созданы, 
и вместе с тем осуществляют 
права, принадлежащие данно-
му юридическому лицу [7, 
с. 131].

Обращаясь к исследовани-
ям ученых, изучавших подня-
тую проблему в более поздний 
п е р и о д ,  о т м ет и м  р а б о т ы  
А.С. Автономова. Он толковал 
понятие «общественная орга-
низация» как «добровольное, 
некоммерческое, самоуправля-
емое формирование, создан-
ное несколькими физическими 
лицами по собственной иници-
ативе на основании совместных 
интересов и для реализации 
совместных целей» [1, с. 233].

Таким образом, рассматри-
вая эту категорию как граждан-
ско-правовую, отечественные 
правоведы указывали, как пра-
вило, на основной её признак 
– добровольность. Некоторые 
подчеркивали законность об-
щес твенной организации. 
Членство в ней описывалось 
как формальная взаимосвязь, 
тогда как индивидуальный ха-
рактер является одним из ос-
новных характеристик ее пра-
вового статуса. Также необхо-
димо указать и такие признаки, 

как целенаправленность при 
создании общественной орга-
низации и её самоуправляе-
мость.

Каковы же особенности ор-
ганизации спортивной отлича-
ющие ее от всех других и поз-
воляющие утверж дать что 
именно по этому признаку (но 
в совокупности и с другими) 
можно выделить её из общей 
массы организаций? Отвечая 
на поставленный вопрос, счи-
таем, что необходимо все-таки 
определить, какая же органи-
зация признаётся спортивной. 
При этом уместно вспомнить, 
с какой именно целью она со-
здается. В нашем случае до-
стижение какой-либо цели для 
спортивной организации опре-
деляется понятием «спорт», 
содержащимся в ст. 1 Закона. 
Спорт является органической 
частью физической культуры, 
особенной сферой выявления 
и унифицированного сравне-
ния достижений людей в опре-
деленных видах физических 
упражнений, в технической, ин-
теллектуальной и другой под-
готовке путем соревнователь-
ной деятельности. По нашему 
убеждению следует разграни-
чить понятия «физическая 
культура» и «спорт», потому 
что первое является составной 
частью общей культуры обще-
ства, направленной на укреп-
ление здоровья, развитие фи-
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зических, морально-волевых и 
интеллектуальных способнос-
тей человека с целью гармо-
ничного формирования его 
личности. А спорт является од-
ной из форм физической куль-
туры, можно сказать, концент-
рированным ее проявлением. 
Данное разграничение необхо-
димо, чтобы отделять от круга 
организаций, подпадающих 
под понятие спортивной, дру-
гие, основной целью которых 
является не получение нема-
териального блага в виде спор-
тивного результата, а именно 
укрепление здоровья, разви-
тие способностей человека, ко-
торые определяются понятием 
«физическая культура». Напри-
мер, нельзя назвать спортив-
ной организацией какие-либо 
группы здоровья или коллекти-
вы физической культуры на 
предприятиях, в учреждениях 
или организациях. Данные об-
разования в большей степени 
отвечают понятию «физкуль-
турная организация».

По нашему мнению, есть 
смысл назвать особенный при-
знак, присущий только спор-
тивной организации, к чему нас 
подводит ст. 16 Закона. В ней 
поясняется, что основная фор-
ма функционирования и прояв-
ления спорта – спортивные со-
ревнования, которые организо-
вываются по соответствующим 
правилам для выявления и 

унифицированного сравнения 
достижений людей в разных 
видах спорта и официального 
определения победителей со-
ревнований. Достижение спор-
тивного результата посредс-
твом проведения спортивных 
соревнований – именно так оп-
ределяется цель функциониро-
вания спортивной организа-
ции.

Опираясь на вышеизло-
женное, можем сделать вывод, 
что основополагающим при-
знаком для признания органи-
зации спортивной является её 
спортивная направленность, 
которая должна включать в 
себя обязательное участие 
членов (участников) этой орга-
низации в соревновательной 
деятельности (с официальным 
определением победителей), а 
вид спорта должен быть при-
знан в Украине официально, т.
е. быть включен в приказ Госу-
дарственного комитета по де-
лам молодежи, спорта и туриз-
ма Украины от 7 февраля 
2001 г. «О перечне видов спор-
та, признанных в Украине» [10; 
2001. – № 8. – Ст. 340].

Таким образом, можем на-
звать тот необходимый пере-
чень признаков, который, на 
наш взгляд, требуется для при-
своения организации статуса 
спортивной. Это: (1) организа-
ционное единство; (2) наличие 
обособленного имущества;  
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(3) самостоятельная имущест-
в е н н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь ;  
(4) выступление в гражданском 
обороте от своего имени;  
(5) добровольность организа-
ции; (6) формальное членство; 
(7) преднамеренность созда-
ния организации; (8) спортив-
ная направленность её де-
ятельности.

С учетом приведенных 
размышлений делаем вывод, 
что спортивная организация – 
это юридическое лицо, создан-
ное на принципах доброволь-

ности, формального членства, 
преднамеренности в форме об-
щества или учреждения с обя-
зательной спортивной направ-
ленностью такого формирова-
ния.

Практическое применение 
результатов исследования мо-
жет найти свое отображение 
при разработке новой редак-
ции Закона Украины «О физи-
ческой культуре и спорте» или 
создании специального Закона 
Украины «О спортивных орга-
низациях».
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ПОНЯТИЕ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК СУБЪЕКТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Беляев А.А.

Статья посвящена разработке понятия спортивная организация как субъ-
ект гражданского права. Рассматриваются признаки спортивной организации, 
присущие ей в различных организационно-правовых формах существования. 
Определяется специальный признак, характерный только для спортивной ор-
ганизации.
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THE CONCEPT OF A SPORT ORGANIZATION
AS THE SUBJECT OF CIVIL LAW

Belyaev A.A.

The article is devoted to working out the concept of sport organization as the 
subject of civil law. The author considers the features of a sport organization inher-
ent in the various organizational and legal forms of existence. It is defined a special 
characteristic featured only for the sport organization.

Key words: legal entity, society, sport, sport organization, characteristic of a 
sport organization.
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СКЛАД ПРАВОВІДНОСИН З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Правові відносини, які за 
своїм характером є системним 
явищем, становлять собою 
складне явище, що об’єднує 
різні елементи і структурні 
зв’язки між ними. Правовідно-
сини з працевлаштування та-
кож мають свій склад (структу-
ру). Зауважимо, що в сучасній 
юридичній літературі поняття 
«склад правовідносин» і «струк-
тура правовідносин» традицій-
но ототожнюються [8, с. 759]. 
Однак і в загальній теорії пра-
ва, і в теорії трудового права 
ще й дотепер точаться жваві 
дискусії про кількість і зміст 

елементів складу правовідно-
син. З огляду на різноманіття 
точок зору щодо цього позна-
чимо основні з них.

Так, Г.М. Манова дотри-
мується позиції, що структура 
правовідносин – це взаємодія 
прав та обов’язків їх учасників 
[13, с. 132]. Вважаємо, що такий 
погляд є яскравим прикладом 
вузького підходу, оскільки виді-
лення її елементами сторін, їх 
прав та обов’язків не розкриває 
всієї специфіки правових від-
носин. Не можемо сказати (а) з 
приводу чого виникає правовий 
зв’язок, (б) що є метою пра-
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вовідносин, (в) у який спосіб 
діють учасники останніх, реалі-
зуючи свої права й обов’язки. 
Діяльність сторін правовідно-
син не може бути безоб’єктною, 
тому що вона завжди спрямо-
вана на досягнення якогось 
економічно чи соціально значи-
мого результату, передбачено-
го юридичною нормою. Реаль-
на поведінка учасників свідчи-
тиме про реалізацію конкрет-
них суб’єктивних прав та юри-
дичних обов’язків при можли-
вому різноманітті варіантів по-
ведінки, закріплених нормами 
права.

Р.Й. Халфіна закликає роз-
глядати структуру правовідно-
син як цілісність правової фор-
ми й матеріального змісту. Ке-
руючись цим, у структурі пра-
вових відносин вона виділяє 
такі елементи: а) учасники пра-
вовідносин, правовий статус 
яких впливає на виникнення, 
розвиток і характер останніх;  
б )  п р а в а  й  о б о в’я з к и ,  ї х 
взаємозв’язок; в) реальна по-
ведінка учасників відповідно до 
прав та обов’язків. Об’єкт же 
правовідносин не є елементом 
складу, хоча й має значення 
для виникнення й розвитку ба-
гатьох їх видів і їх структури. 
Правознавець також виокрем-
лює категорію мети (інтересу), 
яку вважає необхідною для від-
повідності реальної поведінки 
в цих відносинах моделі, вста-

новленої в нормі права [14, 
с. 203-217]. 

О.О. Дмитрик не погод-
жується із цією точкою зору 
щодо невизнання об’єкта струк-
турним елементом правовідно-
син при закріпленні за ним 
особливого значення, тому що 
саме вирізнення й чітке визна-
чення цього об’єкта дозволя-
ють охарактеризувати цілес-
п р я м о в а н і с т ь  п о в е д і н к и 
суб’єктів цих зв’язків, а значить, 
конкретно визначити їх права й 
обов’язки стосовно останнього 
[3, с. 38].

Існує також думка,  що 
суб’єкти є тільки передумовою 
будь-яких правовідносин. Ви-
дається, що саме щодо цього 
висновку просто і вдало заува-
жив С.Ф. Кечек’ян, коли писав: 
«Відносини між числами не-
мислимі без цих чисел, відно-
сини між поняттями – без цих 
понять» [5, с. 86]. Є сенс пого-
дитися з Ю.І. Гревцовим, який 
стверджує, що жодні суспільні 
відносини, врегульовані право-
вими нормами, неможливі без 
їх суб’єктів, які своїми діями за-
безпечують той практичний 
ефект, на досягнення якого 
спрямована норма права [2, 
с. 52].

Найбільш переконливою 
вбачається позиція, якої дотри-
мується С.С. Алексєєв. Він від-
носить до складу правовідно-
син такі елементи, як: (а) суб’єк-
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ти права, тобто учасники пра-
вовідносин; (б) об’єкти пра-
вовідносин; (в) зміст правовід-
носин [1, с. 98-100]. С.М. При-
липко й О.М. Ярошенко під-
креслюють, що правовідносини 
у сфері трудового права мають 
складну структуру, яка відпові-
дає тим же елементам, що й у 
С.С. Алексєєва [9, с. 171].

Ми приєднуємося до цієї 
позиції, позаяк саме суб’єкти, 
об’єкти і зміст правовідносин 
дозволяють найповніше роз-
крити особливості досліджува-
ного явища, зумовлені тими 
суттєвими ознаками, які дають 
можливість вирізнити ці пра-
вові зв’язки з усього розмаїття 
відносин, що виникають у сус-
пільстві.

Суб’єктами правових від-
носин є особи, які виступають 
носіями передбачених право-
вою нормою суб’єктивних прав 
та юридичних обов’язків і спів-
відносять з ними свою поведін-
ку. Вважаємо, що можна назва-
ти такі види суб’єктів правовід-
носин з працевлаштування:  
(1) можливі працівники (особи, 
які шукають роботу); (2) робо-
тодавці; (3) особи, які сприяють 
працевлаштуванню як можли-
вим працівникам, так і робото-
давцям.

При класифікації суб’єктів 
трудового права залежно від 
складу суспільних відносин, що 
належать до предмета трудо-

вого права, суттєве значення 
має поділ останніх на 2 групи 
– трудові відносини й відноси-
ни, пов’язані з трудовими. За-
лежно від цього С.М. Прилипко 
й О.М. Ярошенко виокремлю-
ють 2 рівні суб’єктів трудового 
права – основні й неосновні [9, 
с. 108, 109]. Принципово схожої 
точки зору дотримуються авто-
ри російського підручника з 
трудового права [6, с. 254].

Основними суб’єктами є 
сторони трудових правовідно-
син – працівники й роботодав-
ці. Неосновні суб’єкти, у свою 
чергу, поділяються на похідні й 
допоміжні. До числа суб’єктів, 
правовий статус яких є похід-
ним від статусу працівника, 
слід віднести особу, яка шукає 
роботу (безробітного), інвалі-
да, що має трудове каліцтво чи 
професійне захворювання, та 
ін. Будь-яка із цих категорій 
осіб не має самостійного зна-
чення й існує як передуюча 
правовій особистості працівни-
ка або як наслідок існування 
такої особи, як працівник. Сут-
ність допоміжних суб’єктів по-
лягає в тому, що їх здатність до 
правоволодіння спрямована на 
обслуговування функціонуван-
ня основних суб’єктів трудово-
го права як повноцінних учас-
ників відносин у царині праці. 
До суб’єктів, правовий статус 
яких має допоміжний характер, 
належать особи, які сприяють 
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працевлаштуванню. Органи-
посередники, в тому числі зі 
спеціальною компетенцією, є 
допоміжними суб’єктами у від-
носинах з працевлаштування, 
оскільки вони є учасниками за-
значених зв’язків тільки за на-
явності правового зв’язку хоча 
б з одним основним суб’єктом 
– працівником або роботодав-
цем.

О.М. Доброхотова вводить 
н а с т у п н у  т е р м і н о л о г і ю 
суб’єктного складу відносин з 
працевлаштування: Це суб’єкт, 
(а) який працевлаштовується, 
(б) який працевлаштовує і  
(в) який надає робочі місця (ро-
ботодавець) [7, с. 254]. Ця тер-
мінологія не може вважатися 
загальною, тому що її можна 
застосовувати тільки при одно-
му з 2-х варіантів працевлашту-
вання – за участю посередни-
цьких органів, наприклад, до 
відносин з працевлаштування 
в рахунок квоти. Однак і тут ос-
новними їх виступають робото-
давець та особа, яка шукає ро-
боту.

Крім того, як видається, ор-
ганом, який працевлаштовує, є 
саме роботодавець, а, при-
міром, державна служба зай-
нятості є органом, що сприяє 
працевлаштуванню. А це, слід 
погодитися, вже зовсім інший 
акцент. Безумовно, те, що при 
працевлаштуванні в рахунок 
квоти особи, яка шукає роботу, 

служба зайнятості має спе-
ціальну компетенцію і здійснює 
в деякому сенсі примусовий 
для роботодавця підбір канди-
дата на вакантну посаду. Однак 
роботодавець вправі відмовити 
в працевлаштуванні  даній 
особі за наявності конкретних 
підстав (особа може не відпові-
дати медичним вимогам або 
рівнем своєї освіти для зайнят-
тя певної посади). Але за ст. 17 
Закону України «Про основи со-
ціальної захищеності інвалідів 
в Україні» [10] відмова інвалі-
дові в укладенні трудового до-
говору з мотивів інвалідності 
не допускається, за винятком 
випадків, коли за висновком 
медико-соціальної експертизи 
стан його здоров’я перешкод-
жає виконанню професійних 
обов’язків, загрожує здоров’ю й 
безпеці праці інших осіб або 
продовження трудової діяль-
ності чи зміна її характеру й об-
сягу загрожує погіршенню його 
здоров’я.

Отже, правовідносини з 
працевлаштування можуть ви-
никнути між (а) роботодавцем 
та органом, що сприяє пра-
цевлаштуванню, (б) органом, 
що сприяє працевлаштуванню, 
й особою, яка шукає роботу,  
(в) особою, яка шукає роботу, й 
роботодавцем. Громадяни ма-
ють право на працевлаштуван-
ня й вибір місця роботи шляхом 
безпосереднього звернення в 
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підприємство, установу, органі-
зацію, фермерське господарс-
тво й до іншого роботодавця 
або при безплатному сприянні 
державної служби зайнятості. 
Остання, у свою чергу, не тіль-
ки аналізує й прогнозує попит і 
пропозицію на робочу силу, ін-
формує населення й державні 
органи управління про стан 
ринку праці, а й консультує гро-
мадян і роботодавців, які звер-
таються до неї, про можливість 
одержання роботи й забезпе-
чення робочою силою, про ви-
моги, що ставляться до про-
фесії, та з інших питань, що є 
корисними для сприяння зай-
нятості населення, а також на-
дає допомогу громадянам у по-
шуку підходящої роботи, а ро-
ботодавцям – у доборі необхід-
них працівників.

Змістом правовідносин є 
сама поведінка їх учасників, які 
реалізують свої права й вико-
нують юридичні обов’язки. Пра-
вових відносин не існує поза 
поведінкою їх сторін, тільки че-
рез яку реалізуються цілі пра-
вової комунікації. Що стосуєть-
ся змісту правовідносин з пра-
цевлаштування, то це взаємні 
позитивні права й обов’язки їх 
учасників, які повинні реалізо-
вуватися в поведінці суб’єктів 
цих правовідносин. Це (1) пра-
во роботодавця вимагати від 
працівника надання для офор-
млення трудового договору пе-

редбачених чинним законо-
давством документів; (2) обо-
в’язок потенційного працівника 
пройти обов’язковий поперед-
ній медичний огляд; (3) право 
особи, яка шукає роботу, вима-
гати від роботодавця мотиво-
ваної відмови в прийомі на ро-
боту та ін.

Оскільки проблемі визна-
чення об’єкта правовідносин у 
спеціальній літературі приділя-
лося достатньо уваги, ми при-
єднуємося до думки тих уче-
них, які під цією категорією ро-
зуміють те, на що спрямовані 
суб’єктивні права й обов’язки 
цих суб’єктів і до чого прагне їх 
поведінка [Див.: 1, с. 154-161; 4, 
с. 81-91].

Представники науки трудо-
вого права загалом визнають, 
що відносини з працевлашту-
вання містять у собі декілька 
зв’язків: (а) між роботодавцем і 
особою, яка шукає роботу;  
(б) між органом-посередником 
і особою, яка шукає роботу;  
(в) між органом-посередником 
і роботодавцем [12, с. 68]. У той 
же час деякі правники відзна-
чають, що до предмета регулю-
вання трудового права включа-
ються тільки відносини між пра-
цівником і роботодавцем, а де-
ржавний орган-посередник 
виступає лише «агентом» од-
н ієї  з  названих сторін [11,  
с. 50, 51].

Варто визнати, що питання 
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про віднесення суспільних від-
носин між працівником та орга-
ном, що сприяє працевлашту-
ванню, а також між роботодав-
цем та органом, що надає спри-
яння в працевлаштуванні, до 
предмета трудового права до 
цього часу однозначно не вирі-
шено. З одного боку, відносини 
між державним органом-посе-
редником (державною служ-
бою зайнятості, місцевою де-
ржавною адміністрацією та ін.) 
з питання встановлення квот 
можна включити до предмета 
права зайнятості, а з другого, 
видачу направлення працівни-
кові для працевлаштування – 
до предмета трудового права. 
Однак, якщо певні відносини за 
участю державних органів-по-
середників можна із впевненіс-
тю віднести до регулювання 
тієї або іншої галузі права (тру-
дового чи адміністративного), 
то відсутність правової регла-
ментації відносин за участю не-
державних органів-посередни-
ків є прогалиною у вітчизняно-
му трудовому праві.

На перший погляд відноси-
ни, що виникають між неде-
ржавним органом-посередни-
ком і роботодавцем і між неде-
ржавним органом-посередни-
ком та особою, яка шукає робо-
ту, – це відносини, що склада-
ються між двома самостійними 
суб’єктами, діяльність яких ре-
гулюється галуззю цивільного 

права. Водночас вони мають 
специфічний об’єкт – пошук під-
ходящого працівника або під-
ходящої роботи. Причому, ви-
конуючи обов’язки за відповід-
ними договорами, недержавні 
посередники виступають пред-
ставниками або працівника, 
або роботодавця, або обох 
суб’єктів одночасно. Органи-
посередники мають різний об-
сяг повноважень, наданий їм 
сторонами. Наприклад, робо-
тодавець може уповноважити 
посередника підібрати праців-
ника на вакантну посаду й по-
годити умови трудового дого-
вору, залишаючи за собою тіль-
ки право його підписання. За 
логікою в цьому випадку робо-
тодавець не вправі буде відмо-
вити працівникові в прийомі на 
роботу.

За цивільним правом при 
реалізації зазначених правовід-
носин відбувається, так би мо-
вити, запозичення норм про оп-
лату вартості послуг з пошуку 
працівника або підходящої ро-
боти, норми про відповідаль-
н і с т ь  з а  н е в и к о н а н н я 
зобов’язань. Проте, вважаємо, 
що вказані цивільно-правові по-
ложення не переважують тру-
до-правову спрямованість да-
них відносин. Діючи від імені 
можливих сторін трудового до-
говору, недержавні органи-по-
середники керуються насампе-
ред нормами трудового права 



��92010/108

Перші кроки в науці
(наприклад, дотримання в не-
обхідних випадках вимог про 
спеціальну правосуб’єктність 
працівника, захист його персо-
нальних даних, заборона не-
обґрунтованої відмови в прийо-
мі на роботу тощо). При цьому, 
на що наголошує О.В. Ящуріна, 
характерною особливістю пра-
вовідносин за участю органів-
посередників виступає мета – 
подальше виникнення трудових 
відносин [15, с. 84]. Це служить 
ще одним підтвердженням від-
несення правовідносин з пра-

цевлаштування до предмета 
трудового права України.

Таким чином, суспільними 
відносинами, які є об’єктом 
відносин з працевлаштування, 
слід назвати відносини між  
(а) особою, яка шукає роботу, 
і роботодавцем, (б) працівни-
ком та органом-посередником 
з приводу пошуку підходящої 
роботи, (в) роботодавцем і 
органом-посередником з при-
воду пошуку потенційного 
працівника з метою виникнен-
ня трудових відносин.
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СОСТАВ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Гаврилов Э.В.

Проанализирована сущность состава правоотношений по трудоустройству. 
Классифицированы субъекты, выведено определение объекта, раскрыто поня-
тие содержания этих правоотношений.
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шений, объект правоотношений по трудоустройству, содержание правоотноше-
ний по трудоустройству.
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COMPOSITION OF EMPLOYMENT LEGAL RELATIONS
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The nature of a composition of employment legal relations has been analyzed in 
the article. Subjects of employment legal relations have been classified, the definition 
of an object has been given, an essence of content has been discovered. 

Key words: employment legal relations, subject of employment legal relations, ob-
ject of employment legal relations, content of employment legal relations.
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ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ І СУДДІВСЬКА ЕТИКА

Злободенний харак тер 
цього питання не викликає сум-
нівів: авторитет суду, його рі-
шень багато в чому ототожню-
ють з авторитетом судді, його 
професійними якостями, по-
ведінкою в суді й поза ним. 
Проблеми професійної етики 
судді користувалися увагою 
багатьох правознавців. Серед 
сучасних учених-юристів, які 
займалися дослідженнями в 
ц ій  сфер і ,  можна назвати  
О.С. Кобликова, Д.П. Котова, 
Н.В. Радутну [Див: 4; 10; 14] та ін.

Мета статті – охарактери-
зувати етичну сторону професії 
судді, окреслити коло проблем 
і шляхи їх вирішення, проаналі-
зувати міжнародний досвід 

щодо дисципліни праці й суд-
дівської етики.

На даний час питання про-
фесійної (або корпоративної) 
етики набули популярності. По-
няття «професійна етика» за-
звичай вживається для позна-
чення своєрідного морального 
кодексу людей певних про-
фесій, зумовлюється особли-
востями останніх, корпоратив-
ними інтересами і професійною 
культурою. 

Усі вимоги моралі, прита-
манні суспільству, в повному 
обсязі поширюються й на пред-
ставників юридичної професії. 
Кр ім зага льних  вимог,  до 
юристів ставляться специфічні 
етичні правила, які визначають 
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їх поведінку у властивих лише 
їм ситуаціях. Ці правила не мо-
жуть суперечити загальним 
правилам і нормам моралі, а 
конкретизують і доповнюють їх 
відповідно до умов юридичної 
діяльності.

У межах етики юридичної 
як окремого типу професійної 
існує спеціалізація за видами 
юридичної діяльності, що сто-
сується й етики судді. О.С. Коб-
ликов визначає суддівську ети-
ку як «сукупність правил по-
ведінки суддів, які забезпечу-
ють моральний характер їх про-
фесійної діяльності й поза-
службової поведінки» [4, с. 17]. 
З ним солідарний С.В. Подко-
паєв, який вважає, що судді по-
винні дотримуватися таких пра-
вил, як-то: (а) загальновизнані 
норми моралі й поведінки, що 
існують у суспільстві; (б) стан-
дарти, регулюючі службову 
діяльність, тобто вимоги, вста-
новлені законодавством до 
професії судді; (в) суддівські 
стандарти, які стосуються по-
заслужбової поведінки й діяль-
ності (наприклад, заборона 
займатися політичною діяль-
ністю) [13, с. 15-22]. У той же 
час у пункті 4.2 Європейської 
хартії про статус суддів від  
10 липня 1998 р. передбачено 
право суддів вільно здійснюва-
ти іншу діяльність поза межами 
їх суддівських обов’язків (при-
міром, літературну або мистець-

ку) [3]. 
Отже, можемо визначити 

поняття «суддівська етика» як 
стандарти професійної по-
ведінки суддів, що характери-
зуються наявністю підвищених 
моральних вимог, зумовлених 
високою відповідальністю їх 
праці.

Вітчизняній суддівськ ій 
етиці, на жаль, бракує належ-
ного рівня розвитку. Почнемо з 
того факту, що етична сторона 
професії судді досі не отрима-
ла ні відповідного теоретично-
го обґрунтування, ні законодав-
чого закріплення. Чинна Конс-
титуція України не містить на-
віть згадки про моральні пра-
вила суддів. Професійне зако-
нодавство про суддів теж об-
межується єдиним рядком у 
ст. 6 Закону України «Про ста-
тус суддів» від 15 грудня 1992 р. 
[1; 1993. – № 8. – Ст. 56], від-
пов ідно до п.  4  якої  суд д і 
зобов’язані не допускати вчин-
ків чи будь-яких дій, що ганьб-
лять звання судді і можуть 
в и к л и к а т и  с у м н і в  у  й о г о 
об’єктивності, неупередженос-
ті й незалежності. 

В Україні 24 жовтня 2002 р. 
V-им з’їздом суддів затвердже-
но Кодекс професійної етики 
судді. Проте цей кодифікова-
ний ак т,  на  жа ль,  не  має 
обов’язкової сили, до того ж ще 
й недосконалий за змістом: 
складається з узагальнень мо-
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р а л ь н о г о  х а р а к т е р у  б е з 
прив’язки до особливостей про-
фесії судді [6]. Як корпоратив-
ний акт, він може існувати, про-
те доцільніше було б надати 
йому правового характеру, як 
це має місце в Російській Фе-
дерації. Суддівська етика су-
часної Росії, на відміну від  
України, отримала належний 
розвиток. З проголошенням 
концепці ї судової реформи 
(1991 р.) спочатку було прийня-
то Кодекс честі судді РФ 1993 р., 
який визначив моральний ста-
тус російських служителів за-
кону, а через 10 років схвалено 
Ко декс  с уд д івс ько ї  етик и 
(2004 р.) [7; 8]. Підкреслимо, що 
останній витримав тривалу 
процедуру обговорення на всіх 
рівнях влади, створювався з 
урахуванням міжнародного до-
свіду і практики, що склалася з 
1993 р.. Важливою рисою росій-
ського Кодексу суддівської ети-
ки є його загальнообов’яз-
ковість, тобто його норми під-
лягають застосуванню без по-
силань на відповідне професій-
не законодавство. 

 Подібні кодекси поведінки 
суддів прийняті й діють у рес-
публіках Бєларусь і Молдові. 
Невиконання положень, що в 
них містяться, вважається дис-
циплінарним проступком. Так, 
згідно з ч.1 ст. 111 Кодексу Рес-
публіки Бєларусь «Про судоус-
трій та статус суддів» однією з 

підстав дисциплінарної відпові-
дальності судді є порушення 
суддею приписів цього Кодексу 
честі [5]. Дисциплінарна від-
повідальність судді за систе-
матичне або грубе порушення 
Кодексу етики судді встановле-
на відповідним законом Молдо-
ви [11].

Необхідність розробки віт-
чизняного законодавства про 
етичний статус суддів випли-
ває з принципу незалежності 
останніх, проголошеного в Ос-
новному Законі країни (ст. 126) 
[9] та Законі «Про судоустрій 
України» (ст. 14) [ 1; 2002. – 
№ 27-28. – Ст. 180]. Цей при-
нцип закріплено чинним зако-
нодавством як об’єктивний 
шляхом встановлення від-
повідних гарантій умов праці 
суддів: гідної заробітної плати, 
правового й соціального захис-
ту, безстроковістю зайняття по-
сади. 

Без інституційного захисту 
суддя не в змозі виконувати 
обов’язки по відправленню пра-
восуддя. Безспірність цього по-
ложення очевидна. Питання в 
іншому: чи захищені судді від 
політичного, економічного, со-
ціального тиску, чи вони на-
стільки зручно влаштувалися, 
що застосування санкцій до 
них малоймовірне? На наше 
переконання, механізми захис-
ту, які надають свободу суддям 
у прийнятті судових рішень, ма-
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ють відповідати механізмам за-
стосування заходів відпові-
дальності ( і дисциплінарної 
також) до суддів за порушення 
суддівської етики або вчинення 
іншого проступку.

Якщо види дисциплінарно-
го проступку, за вчинення якого 
до судді може бути застосова-
не дисциплінарне стягнення, 
передбачені Законом України 
«Про статус суддів», то вчинки, 
що ганблять звання судді, як 
підстава дисциплінарної від-
повідальності не отримали на-
лежного висвітлення у вітчиз-
няному законодавстві. 

Завдання Кодексу про-
фесійної етики судді – інфор-
мування громадськості про мо-
ральний статус представника 
судової гілки влади. Судді ма-
ють знати, чого від них очіку-
ють, і суспільству теж це необ-
хідно, щоб запобігти довільним 
стандартам у царині суддівсь-
кої етики.

Зміст такого Кодексу не 
може обмежуватися загальни-
ми моральними вимогами, а по-
винен детально розкривати 
правила поведінки судді під час 
здійснення ним професійної 
діяльності й поза нею, а також 
містити підстави й види його 
відповідальності за порушення 
норм цього правового акта. 
Саме ним мають визначатися 
вчинки, несумісні зі званням 
судді, які ганьблять честь і гід-

ність останнього. Так, С.В. Под-
копаєв до таких вчинків відно-
сить «дію (бездіяльність), що 
суперечить положенням Кодек-
су професійної етики судді, дає 
реальну і достатню підставу 
вважати, що обов’язок судді не-
залежно, чесно, неупереджено 
виконувати свої професійні 
обов’язки порушено, а так само 
дію (бездіяльність), що тягне за 
собою стійку негативну думку 
про моральне обличчя судді» 
[13, с. 92].

На нашу думку, надання 
Кодексу професійної етики суд-
ді загальнообов’язкової юри-
дичної сили сприятиме зміц-
ненню дисципліни в суддівсь-
кому корпусі. 

Згідно зі ст. 75 Закону «Про 
судоустрій України» дисциплі-
нарними повнова женнями 
щодо суддів наділені кваліфі-
каційні комісії суддів, до складу 
яких входять не лише судді, а 
й інші особи. Норма цієї статті 
відповідає міжнародним стан-
дартам стосовно незалежності 
суддів, насамперед Європей-
ській хартії про статус суддів, 
п. 1.3 якої наголошує, що зако-
ном має бути передбачено 
втручання органу, незалежного 
від виконавчої й законодавчої 
гілок влади, у складі якого що-
найменше половина його членів 
– судді, обрані їх колегами, і в 
якому повинно бути гарантова-
но якнайширше представниц-
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тво суддівського корпусу. Пункт 
5.1 Хартії розвиває цю думку 
далі: « У випадку невиконання 
с у д д е ю  о д н о г о  з і  с в о ї х 
обов’язків, чітко визначених за-
коном, він може підлягати сан-
кції лише на підставі рішення 
за пропозицією, рекомендацією 
або згодою комітету або орга-
ну, принаймні половина складу 
якого обрані судді» [3]. 

Як вбачається, необхідно 
запровадити внутрішньосуд-
дівський механізм застосуван-
ня заходів дисциплінарної від-
повідальност і:  лише судді 
вправі володіти повноваження-
ми застосовувати вказані захо-
ди до інших суддів, крім найсу-
ворішого – припининення пов-
новажень. При цьому законо-
давча й виконавча гілки влади 
позбавлені можливості чинити 
тиск на суддів. Тому за факт за-
стосування або незастосуван-
ня дисциплінарних стягнень 
відповідатимуть лише судді. У 
цьому й полягає прояв принци-
пу незалежності представників 
суддівської влади. Наявність 
прозорого і справедливого ме-
ханізму оперування дисциплі-
нарними стягненнями відповід-
но до професійного законо-
давства й Кодексу професійної 
етики судді захистить суспіль-
ство й суддів від моральних 
спорів. Суддівський корпус, 
який має власні стандарти і 
процедури дисциплінарної від-

повідальності, є водночас і не-
залежним, і підзвітним. 

Поінформована громадсь-
кість у змозі вимагати від суд-
дів передбаченої й належної 
поведінки, звітування про до-
тримання законодавства про 
етичний статус. Право громад-
ськості на інформацію – основ-
ний принцип, який випливає зі 
ст. 10 Європейської конвенції 
про захист прав людини та ос-
новоположних свобод (1950 р.) 
[2]. Громадський контроль, який 
є одним із засобів контролю за 
суддівською діяльністю, потре-
бує особливої уваги, оскільки 
така його форма характерна 
для демократичних країн. 

До інших міжнародно-пра-
вових стандартів суддівської 
діяльності належать: (а) «Ос-
новні принципи незалежності 
судових органів», схвалені Ге-
неральною Асамблеєю ООН 
(1985 р.); (б) «Статус суддів у 
Європі», прийнятий Європейсь-
кою Асоціацією суддів (1993 р.); 
(в) Рекомендація № (94) 12 
«Незалежність, дієвість і роль 
суддів», прийнята Кабінетом 
Міністрів РЄ (1994 р).; (г) Бан-
галорські принципи діяльності 
суддів, затверджені резолю-
цією ЕКОСОР (2006 р.).

Моральні засади в суд-
дівській діяльності необхідні 
для усунення формально-бю-
рократичної реалізації закону 
при дотриманні посадових інс-
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трукцій, для гармонійного поєд-
нання його букви й духу. Спра-
ва в тому, що жоден закон не 
може бути настільки доверше-
ним, щоб ніколи не вимагав до-
даткового тлумачення у випад-
ку конкретного застосування. У 
цьому аспекті дуже багато за-
лежить від судді, його осо-
бистісних, передусім мораль-
них якостей. Суддівська етика 
не допускає обману, провока-
цій, прагнення досягти потріб-
ного при розгляді справи ре-
зультату за будь-яку ціну. 

 На даний час працювати 
потрібно в напрямку законодав-
чого закріплення вищезазначе-
них етичних засад, враховуючи 
при цьому міжнародно-правовий 
досвід і надбання вітчизняного 
законодавства у сфері судо-
чинства. У Концепції вдоскона-
лення судівництва для утверд-
ження справедливого суду в Ук-
раїні відповідно до європейських 

стандартів, схваленій Указом 
Президента України 10 травня 
2006р., зазначена малоефектив-
ність системи професійної від-
повідальності суддів, що є при-
чиною того, що українські суди 
ще не стали дійовим інститутом 
захисту прав людини [12].

Суддя зобов’язаний підко-
рюватися виключно вимогам 
закону, незважаючи на будь-які 
обставини, що стосуються його 
особисто. Справедливість, не-
упередженість, незалежність, 
об’єктивність – ось основні за-
сади етичного статусу судді. 

Суддівська етика, як еле-
мент дисципліни праці суддів, 
потребує наукового обґрунту-
вання, що не є можливим у ме-
жах однієї статті. Теоретичні 
дослідження в цій сфері спри-
ятимуть підвищенню етичного 
статусу суддів і довіри до них з 
боку суспільства, а отже, й ав-
торитету суду.
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ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И СУДЕЙСКАЯ ЭТИКА
Кохан Вер.П.

Проанализированы моральные стандарты профессиональной деятельнос-
ти судей. Дано понятие судейской этики, раскрыта ее роль в дисциплине труда 
судей. Рассмотрены национальные и международные акты о судейской этике.
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LABOUR DISCIPLINE AND JUDICIAL ETHICS
Kokhan Ver.P.

The article opens with the analysis of the moral standards of judges’ activities. The 
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ЩОДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДНОСИН 
З АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

У найпростішому вигляді 
юридичний зв’язок полягає в 
таких відносинах між суб’єктами, 
які характеризуються наявніс-
тю правомочності (суб’єктивного 
права) однієї сторони й від-
повідного цьому праву обов’язку 
іншої. Категорії «суб’єктивне 
право» і  в ідповідний йому 
« о б о в ’я з о к »  н е р о з р и в н о 

пов’язані, взаємозалежні, що 
зумовлено їх призначенням ви-
ражати різні, але однаково 
важливі аспекти одних і тих же 
правовідносин. М.Г. Александ-
ров зазначав, що неможливо 
дати характеристику будь-яко-
му суб’єктивному праву в його 
в і д р и в і  в і д  в і д п о в і д н о г о 
обов’язку [1, с. 257]. Правомоч-
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ність та обов’язок не існують 
окремо одне від одного, а скла-
дають у сумі юридичний зв’язок 
– правовідносини. Стверджую-
чи, що певний суб’єкт володіє 
тим чи іншим суб’єктивним пра-
вом, ми припускаємо наявність 
відповідного обов’язку в іншої 
особи (чи осіб). Звідси – суд-
ження про наявність правомоч-
ності в особи і про існування 
юридичного обов’язку в іншого 
суб’єкта свідчить про факт ви-
никнення правових відносин.

У правовому полі найчасті-
ше зустрічаються правовідно-
сини не в простому вигляді, а 
як складні комплекси взаємо-
пов’язаних суб’єктивних прав 
та юридичних обов’язків. Склад-
ними є правовідносини, де на 
сторону покладається не один, 
а хоча б два пов’язаних між со-
бою обов’язки або кожна зі 
сторін несе обов’язок перед ін-
шою.

З розглянутої точки зору 
трудові правовідносини нале-
жать до складних. По-перше, 
кожна сторона в них виступає 
щодо іншої і як уповноважена, 
і як зобов’язана особа, що го-
ворить про двосторонню при-
роду зобов’язання. Останнє є 
єдністю 2-х відносин, в одному 
з яких уповноваженою сторо-
ною виступає працівник, в дру-
гому – роботодавець. По-друге, 
трудові відносини охоплюють 
низку правовідносин, які в кож-

ному конкретному випадку мо-
жуть мати самостійне значення 
й розглядатися як окремі. Але 
галузева їх специфіка найпов-
н і ш е  м о ж е  в и я в л я т и с я  у 
взаємозв’язку та єдності цих 
правовідносин.

Суспільні відносини набу-
вають правової форми (тобто 
стають правовими) внаслідок 
р е г у л ю в а н н я  ї х  п р а в о м .  
М.Г. Александров звертає увагу 
на 2 умови, завдяки яким сус-
пільні відносини отримують 
правовий статус: (1) можливість 
вираження суспільних пра-
вовідносин в актах вольової по-
ведінки людини і (2) можливість 
їх регулювання нормами права 
[1, с. 73, 75]. Отже, правові від-
носини – це врегульовані нор-
мами права суспільні відноси-
ни, де зв’язок між суб’єктами 
полягає у взаємних правах та 
обов’язках, які отримують 
персональне визначення.

Як зазначають С.М. При-
липко й О.М Ярошенко, пра-
вовідносини у сфері трудового 
права – це врегульовані норма-
ми трудового права відносини 
між суб’єктами трудового пра-
ва, що полягають у взаємоза-
лежних і взаємозумовлених 
суб’єктивних трудових правах 
та юридичних обов’язках, пере-
дбачених правовими нормами 
[4, с. 170]. 

Будь-яким правовідноси-
нам, у тому числі й у сфері тру-
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дового права, притаманна 
складна структура, що перед-
бачає наступні елементи пра-
вовідносин: суб’єкти, об’єкт і 
зміст .

Об’єкт правов ідносин, 
урегульованих нормами тру-
дового права. У юридичній лі-
тературі панує єдина думка 
щодо визначення об’єктом пра-
вових відносин те, з приводу 
чого суб’єкти вступають у від-
повідні відносини [2, с. 131]. 
Конкретизуючи загальноприй-
нятну позицію до відносин у ца-
рині трудового права як пра-
вовідносин, заснованих на про-
цесі праці, відповідним об’єктом 
визначають результати трудо-
вої діяльності, різні соціальні й 
матеріальні блага, до яких 
прагнуть працівники й робото-
давець. 

Видам правовідносин, упо-
рядкованих нормами трудового 
права, відповідають свої, при-
таманні їм об’єкти залежно від 
тих суспільних відносин, які на-
бувають правової форми. На-
приклад, відносини з розгляду 
трудових спорів своїм об’єктом 
мають обґрунтоване і справед-
ливе вирішення конфліктів і по-
новлення порушених, невизна-
них трудових прав чи законних 
інтересів.

Суб’єкти правовідносин у 
сфері праці. Перш за все, це 
працівники і роботодавці, а та-
кож інші учасники, які вступа-

ють у певні види трудових від-
носин. Залежно від виду остан-
ніх і визначається суб’єктний 
склад правовідносин. Широке 
коло учасників зумовлено галу-
зевою специфікою суспільних 
відносин, що регламентуються 
нормами трудового права.

Приміром, відносини з пра-
цевлаштування, які традиційно 
входять до системи правовід-
носин у трудовому праві, вини-
кають між: (1) органами служби 
зайнятості та громадянином, 
який звернувся із заявою про 
працевлаштування; (2) органа-
ми служби зайнятості й робо-
тодавцем; (3) безпосередньо 
між громадянином, який шукає 
роботу, і роботодавцем. 

Як сукупності правових 
відносин, атестації працівників 
притаманні деякі свої особли-
вості. У загальному вигляді ос-
новною метою таких відносин 
виступає організація і здійснен-
ня стабільного контролю за змі-
нами рівня професійної підго-
товки кадрів і якістю виконання 
ними трудових обов’язків. Са-
мостійним видом відносин вони 
не виступають, оскільки похо-
дять від трудових і служать їх 
складовим елементом. Зв’язок 
між відносинами трудовими й 
атестаційними полягає у такій 
спільній підставі їх виникнення 
як трудовий договір.

Суб’єктами розглядуваних 
відносин є сторони: атестову-
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вані працівники, атестаційні ко-
місії, з одного боку, і робото-
давці й ті ж атестаційні комісії 
– з другого. Крім названих від-
носин у процесі проходження 
атестації виникають відносини 
й між працівником і роботодав-
цем безпосередньо: за резуль-
татами атестаційної процедури 
другий приймає рішення про 
зміну, припинення або збере-
ження трудових відносин з пер-
шим.

Об’єктом відносин з атес-
тації працівників є перевірка 
рівня їх кваліфікації й відповід-
ності займаній посаді або вико-
нуваній роботі згідно з вимога-
ми нормативно-правових актів, 
діючих у різних галузях.

Змістом будь-яких пра-
вовідносин виступають від-
повідні права й обов’язки їх 
у ч а с н и к і в .  У  т р у д о в и х  і 
пов’язаних з ними відносинах 
суб’єктивне трудове право й ко-
респондуючий йому обов’язок 
утворюють юридичний зв’язок 
сторін – уповноваженої та 
зобов’язаної. Особливістю тру-
дових відносин є те, що кожна 
сторона в них виступає щодо 
другої і як уповноважена, і як 
зобов’язана, реалізуючи не ок-
ремі права й обов’язки, а цілі 
к о м п л е к с и .  П р и ч о м у 
суб’єктивному праву однієї сто-
рони кореспондує юридичний 
обов’язок другої. Так, виконую-
чи юридичну вимогу робото-

давця, засновану на норматив-
но-правових актах, працівник 
зобов’язаних пройти атестацій-
ну процедуру й підтвердити в 
атестаційній коміс і ї  р івень 
своєї кваліфікації та професій-
ної підготовки. Даному юридич-
ному обов’язк у в ідпов ідає 
суб’єктивне право працівника 
– вчиняти дозволені дії, вима-
гати від роботодавця й атеста-
ційної комісії належного вико-
нання своїх обов’язків, зверта-
тися до органів з розгляду ін-
дивідуально-трудових спорів у 
випадку порушення його прав 
чи законних інтересів під час 
цієї процедури.

Обов’язки роботодавця, у 
свою чергу, полягають у належ-
ній організаці ї  проведення 
атестації, а також у її проведен-
ні саме після спливу визначе-
ного нормативними актами 
строку перебування працівника 
на посаді. Отже, в результаті 
функціонування атестаційних 
відносин реалізуються права й 
обов’язки сторін.

Юридична природа відно-
син з атестації полягає: (1) у 
ставленні роботодавця до про-
ведення атестації як до свого 
права й водночас обов’язку на-
лежно організувати атестацій-
ну процедуру; (2) в юридичному 
обов’язку працівника до про-
х о д ж е н н я  а т е с т а ц і ї  й 
суб’єктивного права на дотри-
мання його трудових прав у 
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процесі здійснення цієї оціноч-
ної процедури.

У результаті об’єктивного і 
всебічного розгляду ділових 
якостей працюючого, оцінюван-
ня його кваліфікації й рівня під-
готовки і ставлення до виконан-
ня службових обов’язків комісія 
приймає одне з наступних рі-
шень: а) працівник відповідає 
посаді, яку займає; б) праців-
ник відповідає посаді, яку зай-
має, за умови покращання ро-
боти й виконання рекомендацій 
атестаційної комісії з повторної 
атестацієї через рік; в) праців-
ник не відповідає посаді, яку 
займає. 

При винесенні другого виду 
рішення працюючий вважаєть-
ся «умовно атестованим», у 
зв’язку з чим у нього виникає 
право на професійну підготов-
ку, перепідготовку чи підвищен-
ня власної кваліфікації. «Умов-
на атестація» породжує 2 юри-
дичні обов’язки для працівника: 
(а) усунути або виконати в 
строк, установлений атестацій-
ною комісією, указані недоліки 
в роботі й прогалини в теоре-
тичних знаннях і практичних 
навичках і (б) пройти повторну 
атестацію в передбачений ро-
ботодавцем строк (як правило, 
не раніше, ніж через рік від дня 
прийняття рішення атестацій-
ною комісією).

Визнання працівника за 
підсумками атестації невідпові-

даючим займаній посаді або 
виконуваній роботі породжує 
наступні права роботодавця: 
(1) право залишити працівника 
на займаній посаді зі збережен-
ням існуючих трудових пра-
вовідносин з ним; (2) перевести 
на іншу, нижчеоплачувану по-
саду, тобто змінити трудовий 
юридичний зв’язок; (3) звільни-
ти працівника, якщо його не-
можливо перевести на іншу, 
нижчу посаду за його згодою, і 
тим самим припинити трудові 
правовідносини. Якщо праців-
ник визнаний невідповідаючим 
займаній посаді, роботодавець 
вправі розірвати з ним трудо-
вий договір на підставі п.2 ст.40 
КЗпП не пізніше, ніж через 2 мі-
сяці з дня атестації. Час хворо-
би, перебування у відпустці та 
інші періоди відсутності праців-
ника на роботі у вказаний строк 
не зараховуються.

За результатами атестації 
можливе також переведення 
працівника на іншу роботу; при-
чому внаслідок як позитивного, 
так і негативного висновку ко-
місії. У першому випадку може 
йтися про переведення як 
своєрідний спосіб заохочення, 
тобто зайняття вищої посади. 
Другий варіант передбачає пе-
реведення позитивно не атес-
тованого працівника як альтер-
нативу розірванню трудового 
договору, коли той, щоб не бути 
звільненим на підставі п.2 ст.40 
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КЗпП, дає згоду на переведен-
ня його на нижчу посаду. Якщо 
працюючого неможливо пере-
вести на іншу посаду за його 
згодою, роботодавець вправі 
його звільнити.

Висновки атестаційної ко-
місії мають рекомендаційний 
характер для роботодавця й 
оцінюються в сукупності з інши-
ми доказами. Водночас, її ре-
зультат має певне самостійне 
значення. Інакше кажучи, робо-
тодавець, отримавши висновки 
атестації, є вільним у власному 
рішенні. У той же час, він не 
вправі звільнити працівника 
внаслідок невідповідності зай-
маній посаді чи виконуваній ро-
боті , якщо комісія визнала ос-
таннього відповідаючим зай-
маній посаді. Якщо працівник 
не згоден з висновками атеста-
ційної комісії щодо оцінки його 
трудової діяльності і вважає 
своє право на працю поруше-
ним, він може звернутися до 
органів розгляду індивідуаль-
но-трудових спорів.

Усі рішення за результата-
ми атестаційної перевірки пра-
цівників мають бути виконані у 
строк, що становить не більше 
2-х місяців від дня її проведен-

ня. Після спливу передбачено-
го строку переведення праців-
ників, звільнення за підсумками 
атестації, пониження кваліфі-
каційного розряду, зменшення 
або скасування надбавок до 
посадового окладу тощо не до-
пускаються.

Таким чином, атестаційна 
процедура має: (а) об’єктивно 
відповідати сучасним трудовим 
та економічним процесам у де-
ржаві, формулюючи й визнача-
ючи основні вимоги до добору, 
розстановки й оптимального 
використання кадрів; (б) гаран-
тувати всебічний та обґрунто-
ваний підхід до оцінювання ді-
лових та особистих якостей 
працівників; (в) стимулювати 
якість й продуктивність праці 
зайнятого населення.

Відносини з атестації пра-
цівників мають важливе зна-
чення для забезпечення зайня-
тому населенню права на пра-
цю, а в умовах реформування 
трудових процесів потребують 
перегляду й вдосконалення у 
відповідності до нових вимог з 
організації праці і необхідності 
у висококваліфікованому пер-
соналу в будь-якій галузі тру-
дової діяльності.
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3. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. – Спб., Питер, 2002. – 256 с. 3. Маталин А.С.  
Аттестация служащих в трудовом праве: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. – М., 2003. 
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ОТНОСИТЕЛЬНО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТНОШЕНИЙ 
ПО АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ

Кохан Вал.П.

Проанализирована сущность отношений по аттестации работников соглас-
но законодательству Украины. Рассмотрена структура аттестационных отноше-
ний. Раскрыты правовые последствия аттестационной процедуры.

Ключевые слова: аттестация работников, структура аттестационных отно-
шений, правовые последствия аттестационной процедуры.

CONCERNING DESCRIPTION OF EMPLOYEES’ CERTIFICATION RELATIONS
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The nature of employees’ certification relations under legislation of Ukraine has 
been analysed in the article. The composition of certification relations has been  
studied. The legal consequences of certification procedure have been exposed.

Key words: employees’ certification, composition of certification relations, legal 
consequences of certification procedure.
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ЗЕМЕЛЬНІ ЮРИСДИКЦІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  
Й РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

У становленні України як 
демократичної, правової й еко-
номічно розвиненої європейсь-
кої держави практично немож-
ливо обійтися без урахування 
досвіду окремих країн. Особли-
вої уваги заслуговують здобут-

ки держав пострадянського та-
бору, які вміло реформують 
свої правові системи в умовах 
ринкових відносин. Саме до та-
ких, з нашого погляду, нале-
жить Російська Федерація. 
Співробітництво з нею – важ-
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ливий напрям зовнішньої полі-
тики України. На становлення 
нових взаємозв’язків вагомий 
вплив справляють стрімкі про-
цеси глобалізації, відкритість 
кордонів, економічні контакти й 
міграційні процеси, що, безу-
мовно, вимагає підвищених 
знань до правових систем стра-
тегічних партнерів. Знання ж 
механізму розв’язання юридич-
них конфліктів, зокрема, поряд-
ку вирішення земельних спорів, 
займає одне з основних місць 
у цій стратегії. 

Звичайно, загальний аналіз 
земельних юрисдикційних пра-
вовідносин за сучасним зако-
нодавством здійснювали пред-
ставники вітчизняної науки зе-
мельного права: В.І. Андрей-
цев, Г.І. Балюк, А.П. Гетьман,  
І.І. Каракаш, Т.Г. Ковальчук, 
М.В. Краснова, П.Ф. Кулинич, 
Л.В.  Лейба,  В.Л.  Му нт ян,  
А.М. Мірошниченко, В.В. Носік, 
В.І. Семчик, Ю.С. Шемшученко, 
М.В. Шульга, В.З. Янчук та ін. 
Питань вирішення земельних 
спорів за чинним законодавс-
твом РФ у своїх дослідженнях 
торкалися представники росій-
ської науки земельного права, 
зокрема, С.А. Боголюбов, Р.К. Гу-
сєв, В.М. Дікусар, Б.В. Єро-
фєєв, І.О. Іконицька, О.І. Крас-
сов, В.В. Петров, В.І. Романов, 
Ю.М. Федорова. Проте, незва-
жаючи на досить велику кіль-
кість робіт із цієї проблематики, 

на даний час не існує порів-
няльно-правового аналізу зе-
мельних юрисдикційних пра-
вовідносин за чинним законо-
давством України й РФ, що і є 
метою даної статті.

На нашу думк у,  так ий 
аналіз необхідно здійснювати 
шляхом порівняння елементів, 
що складають земельні юрис-
дикційні правовідносини, – під-
став їх виникнення, зміни й при-
пинення, об’єктів, суб’єктів і 
змісту. Під підставами виник-
нення, зміни й припинення пра-
вовідносин прийнято розуміти 
комплекс явищ: передумови 
нормативні, правосуб’єктні і 
фактичні.

Нормативними передумо-
вами виникнення, зміни й припи-
нення земельних юрисдикційних 
правовідносин у РФ є: Конститу-
ція РФ від 12.12.1993 р. [9], Зе-
м е л ь н и й  к о д е к с  Р Ф  в і д 
25.10.2001 р. [10; 2001. – № 44. 
– Ст. 4147], Арбітражний проце-
с у а л ь н и й  к о д е к с  Р Ф  в і д 
24.07.2002 р. [10; 2002. – № 30. 
– Ст. 3012], Цивільний процесу-
альний кодекс РФ від 14.11.2002 р. 
[10; 2002. – № 46. – Ст. 4532], Фе-
деральні конституційні закони: 
від 21.07.1994 р. «Про Конститу-
ційний Суд РФ» [10; 1994. – № 13. 
– Ст.1447], від 31.12.1996 р. «Про 
судову систему РФ» [10; 1997. – 
№ 1. – Ст.1], від 28.04.1995 р. 
«Про арбітражні суди РФ» [10; 
1995. – № 18. – Ст.1589], від 
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26.06.1992 р. «Про статус суддів 
у РФ» [10; 2001. – № 29. – 
Ст. 2288], від 30.05.2001 р. «Про 
арбітражних засідателів арбіт-
ражних судів суб’єктів РФ» [10; 
2002. – № 30. – Ст. 3019], від 
24.06.2002 р. «Про третейські 
суди в РФ» [10], від 27.04.1993 р. 
«Про оскарження в суді дій та рі-
шень, що порушують права і сво-
боди громадян» [10; 1993. – Вип.
VIII. – Ст. 499]. На відміну від Зе-
мельного кодексу України (далі 
– ЗКУ), Земельний кодекс Росій-
ської Федерації (далі – ЗК РФ) не 
містить процесуальних норм 
щодо вирішення земельних 
спорів.

Що ж стосується право-
суб’єктних і фактичних переду-
мов виникнення, зміни й припи-
нення земельних юрисдикцій-
них правовідносин, їх об’єктів, 
то відмінностей між ними за за-
конодавством українським і РФ 
не виявлено.

Основні відмінності зе-
мельних юрисдикційних пра-
вовідносин цих двох держав 
виявляються в їх суб’єктному 
складі, зокрема, в суб’єктах, 
наділених повноваженнями 
розглядати земельні спори. 
Так, за чинним законодавством 
України такими уповноважени-
ми органами є суди, органи ви-
конавчої влади з питань зе-
мельних ресурсів та органи 
місцевого самоврядування. 

Згідно зі ст. 64 ЗК РФ [6] зе-

мельні спори розглядаються в 
судовому порядку. До прийнят-
тя справи в провадження судом 
вони можуть бути передані сто-
ронами на вирішення третей-
ському суду. Отже, за чинним 
законодавством РФ суб’єктами, 
наділеними компетенцією роз-
глядати земельні спори, є суди 
і третейські суди.

ЗК РФ 1991 р. (статті 120 і 
122) передбачав, що земельні 
спори розглядаються в судах і 
в арбітражних судах як другій 
інстанції. Відповідно до тих за-
гальних правил, що діяли рані-
ше, вони розглядались у так 
званому адміністративному по-
рядку (тобто шляхом звернен-
ня із заявою або скаргою в ор-
ган чи до посадовця, що є ви-
щестоящими щодо суб’єкта, 
який порушив право). Звернен-
ня до суду про вирішення зе-
мельного спору до введення в 
дію ЗК РФ 2001 р. було можли-
ве лише після ухвалення рі-
шення у справі місцевою ад-
міністрацією або її уповнова-
женим органом.

Норма, сформульована в 
п. 1 ст. 64 ЗК РФ, є імператив-
ною і не припускає розширено-
го тлумачення. Вона встанов-
лює обов’язковість розгляду 
земельного спору тільки в су-
довому порядку, виключаючи 
дану категорію спорів з юрис-
дикції органів управління.

Проте в російській земель-
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но-правовій доктрині існує дум-
ка, що чинне законодавство РФ 
не виключає можливості роз-
гляду земельних спорів в ад-
міністративному порядку. Пра-
вове підґрунтя адміністратив-
ного порядку розгляду земель-
них спорів становить конститу-
ційне положення, згідно з яким 
громадяни РФ мають право 
звертатися особисто, а також 
направляти індивідуальні й ко-
лективні звернення в державні 
органи й органи місцевого са-
моврядування (ст. 33 Конститу-
ції). У деяких випадках (напри-
клад, у сільській місцевості) 
для громадян доступніший ад-
міністративний порядок розгля-
ду спору. За наявності спільно-
го бажання сторін, які спереча-
ються, і їх довіри до місцевої 
адміністрації вирішення остан-
нього може бути здійснено 
швидше й результативніше. У 
законах деяких суб’єктів РФ 
розгляд земельних спорів від-
несено до відання органів міс-
цевого самоврядування. Так, за 
ст. 27 закону Володимирської 
області від 21 травня 1997 р. 
«Про місцеве самоврядування 
у Володимирській області» до 
повноважень адміністрації з 
питань використання земель у 
межах муніципального утво-
рення й охорони довкілля від-
несено вирішення таких спорів. 
Розгляд земельного спору в ад-
міністративному порядку не пе-

решкоджає зверненню до суду, 
приміром, якщо хтось не задо-
волений рішенням органу уп-
равління. А узгоджені сторона-
ми питання в результаті цього 
розгляду можуть бути прийняті 
до уваги при слуханні земель-
ного спору судом [6, с. 219, 
220].

Що ж стосується підвідом-
чості спорів тим чи іншим судо-
вим органам, то вона визначе-
на ЦПК РФ (ст. 22) і АПК РФ (ст. 
27, 29). Стисло розмежувавши 
підвідомчість спорів між судом 
і арбітражним судом, можемо 
констатувати, що суди розгля-
дають, як правило, спори за 
участю громадян, а арбітражні 
суди – спори організацій, під-
приємств, установ і громадян 
(якщо останні виступають у 
ролі підприємців, зокрема, спо-
ри селянських, фермерських 
господарств). Як бачимо, в РФ 
не створено спеціалізованих 
адміністративних судів, що 
значно перевантажує й усклад-
нює роботу судів та арбітраж-
них судів. А справи щодо оскар-
ження рішень, дій чи бездіяль-
ності суб’єктів владних повно-
важень, що становлять неаби-
яку питому вагу земельних 
спорів, підвідомчі як судам, так 
і арбітражним судам.

Детальніше питання підві-
домчості земельних спорів уре-
гульовані ухвалою Пленуму 
Верховного Суду РФ «О неко-
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торых вопросах, возникающих 
у судов при применении зако-
нодательства о земельной ре-
форме» від 22 квітня 1992 р. [2]. 
Нею підвідомчість спорів судам 
визначена в такій спосіб: суд 
вправі прийняти до проваджен-
ня й розгляду по суті справи по 
спорах, пов’язаних із земель-
ними відносинами, однією зі 
сторін у яких є громадяни, за 
винятком тих, які займаються 
підприємницькою діяльністю, 
зокрема, ведуть селянське 
(фермерське) господарство. 
Якщо спір у громадян виник у 
зв’язку зі здійсненням ними під-
приємницької діяльності, а та-
кож за їх скаргами на рішення 
місцевої адміністрації, справа 
п і д в і до мч а  ар б і т р а ж н о м у 
суду.

Чинне законодавство РФ, 
як і українське, не містить де-
фініці ї поняття «земельний 
спір». Єдиним актом, що дає 
перелік основних категорій зе-
мельних справ (конфліктних 
ситуацій) є зазначена ухвала 
Пленуму Верховного Суду РФ. 
Це справи, що містять:

 – вимоги про визнання не-
правомірною відмову місцевої 
адміністрації в наданні земель-
ної ділянки, зокрема, для ство-
р е н н я  с е л ян с ько г о  (ф ер -
мерського) господарства, будів-
ництва індивідуального житло-
вого будинку, ведення особис-
того підсобного господарства, 

індивідуального садівництва й 
городництва, сінокосіння, випа-
су худоби. Суд може розгляда-
ти спір тільки на стадії надання 
фермерському (селянському) 
господарству земельної ділян-
ки. Коли ж фермер уже розпо-
чав свою підприємницьку діяль-
ність й у нього виник спір, спра-
ва підвідомча вже арбітражно-
му суду;

– скарги на відмову в реєст-
рації й видачі державних актів 
(свідоцтв), що засвідчують пра-
во власності на землю, довіч-
ного спадкового володіння, а 
також на відмову в реєстрації 
укладеного договору оренди 
землі;

– вимоги про визнання не-
правомірним припинення міс-
цевою адміністрацією права 
власності на землю, довічного 
спадкового володіння, користу-
вання земельними ділянками 
та їх оренди;

– скарги власників землі, 
землевласників, орендарів про 
визнання недійсними актів, ви-
даних державними або іншими 
органами з перевищенням їх 
компетенції або з порушенням 
вимог законодавства. 

Судам підвідомчі й інші 
спори, що охоплюють:

– вимоги про визнання пе-
реважного права спадкування 
земельної ділянки після смерті 
голови селянського (фер -
мерського) господарства, а та-
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кож для ведення особистого 
підсобного господарства, жит-
лового, дачного, гаражного 
будівництва, підприємницької 
діяльності, садівництва і тва-
ринництва, а також про спадку-
вання права оренди;

– вимоги про відшкодуван-
ня збитків, заподіяних неправо-
мірним вилученням, викупом 
або тимчасовим зайняттям зе-
мельних ділянок для держав-
них і суспільних потреб, обме-
женням прав власників земель-
них ділянок, землевласників, 
землекористувачів або погір-
шенням якості земель в резуль-
таті впливу, викликаного діяль-
ністю підприємств, установ, ор-
ганізацій і громадян;

– спори між власниками ін-
дивідуальних житлових будов, 
розташованих на суміжних 
(сусідніх) земельних ділянках, 
про усунення перешкод у ко-
ристуванні земельною ділян-
кою, в тому числі й коли оскар-
жуються її межі й розміри;

– спори між садівничим то-
вариством, дачним кооперати-
вом і його членами;

– спори членів цих това-
риств і кооперативів між собою, 
а також спори між подружжям, 
у тому числі й колишніми, з при-
воду поділу земельної ділянки 
або визначення порядку ко-
ристування нею;

– спори, пов’язані з непра-
вомірною відмовою громадя-

нам чи юридичним особам при-
ватного земельного сервітуту 
для цілей проходу, проїзду че-
рез чужу земельну ділянку, 
проведення на ній дренажних 
робіт, прокладки трубопроводу, 
газопроводу, ремонту кому-
нальних, інженерних, елект-
ричних та інших ліній і мереж. 
Судові органи можуть виносити 
ухвалу про примусове укладен-
ня договору про надання при-
ватного земельного сервітуту;

– спори, що виникають з 
приводу повернення реквізова-
ної у власника земельної ділян-
ки, що тимчасово вилучалася 
в цілях захисту життєво важли-
вих інтересів громадян, сус-
пільства й держави від загроз, 
що виникають у зв’язку з тими 
чи іншими надзвичайними об-
ставинами;

– спори, пов’язані з оцінкою 
(вартістю) реквізованої ділян-
ки, розташованих на ній об’єктів 
нерухомого майна, у випадках 
неможливості його подальшого 
повернення й використання за 
основним цільовим призначен-
ням.

У російській науковій юри-
дичній літературі спостеріга-
ються спроби визначити зе-
мельний спір на доктринально-
му рівні як спір стосовно наяв-
ного суб’єктивного права на 
конкретну земельну ділянку в 
особи, якій вона була надана 
(відведена в натурі) у встанов-
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леному законом порядку. Цей 
спір пов’язано з вилученням ді-
лянки повністю або частково, з 
обмеженням повноважень ї ї 
володільця, користувача або 
власника, зі створенням пере-
шкод у здійснення земельних 
прав (наприклад, будівництво 
об’єкта, що перешкоджає вико-
ристанню землі за цільовим 
призначенням або доступу до 
земельної ділянки) [7, с. 48].

Деякі правники виділяють 
(а) спори, пов’язані з порушен-
ням або оскарженням прав гро-
мадян або юридичних осіб на 
землю, включаючи право во-
лодіння, користування й розпо-
рядження нею; (б) земельно-
майнові, що є результатом не 
тільки порушення земельних 
прав, й пов’язані з відшкодуван-
ням збитків, викликаних цим 
порушенням; (в) майнові спори, 
що виникають із земельних від-
носин, де немає суперечки про 
право на землю, а постає пи-
тання з приводу користування 
й розпорядження нею; (г) спори 
про наданням землі або припи-
нення права на земельні ділян-
ки [Див.: 1; 5; 8].

Земельними також назива-
ють спори, що виникають із зе-
мельних і пов’язаних з ними 
цивільних, адміністративних та 
інших правовідносин [11, с. 5]. 
У РФ та Україні залишається 
гострою необхідність закріп-
лення на законодавчому рівні 

визначення поняття «земельні 
спори» з метою чіткого уявлен-
ня про те, які з них відносити 
до земельних, оскільки від цьо-
го залежить порядок вирішення 
цих спорів. Так, у російській до-
к т р и н і  з е м е л ьн о г о  п р а в а 
обґрунтовується позиція, що не 
можна вважати земельним спо-
ром розбіжності про належ-
ність земельної ділянки до тієї 
чи іншої адміністративно-тери-
торіальної одиниці (району, 
села), у межах якої здійснюють-
ся повноваження тієї чи іншої 
місцевої адміністрації. Така 
точка зору пояснюється тим, 
що територія – це поняття де-
ржавного права, коли йдеться 
про державний кордон суб’єкта 
РФ, і адміністративного права, 
коли йдеться про повноважен-
ня органу державного управ-
ління на підвідомчій йому тери-
торії. Усі питання про тери-
торіальну належність земель-
ної ділянки, а звідси й про те, 
орган якої територіальної ад-
міністрації повинен розглядати 
даний спір, вирішуються в ад-
міністративному порядку і, що 
важливо відзначити, поза про-
цедурою земельного спору. Це 
спір про територіальні межі, а 
не земельний спір [4, c.109]. 
Така позиція науковців знайш-
ла підкріплення з боку ук-
раїнських учених земельно-
правової спеціалізаці ї  [12, 
с. 302].
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Перші кроки в науці
У РФ суди розглядають зе-

мельні спори або в позовному 
провадженні, або в порядку ос-
карження. У позовному провад-
женні розглядаються вимоги: 
(а) про визнання неправомір-
ною відмову уповноваженого 
органу в наданні земельної ді-
лянки або рішення про припи-
нення права на неї або на її 
частину; (б) про відшкодування 
збитків, заподіяних вилучен-
ням, тимчасовим зайняттям ді-
лянки для державних або муні-
ципальних потреб, обмежен-
ням прав або пог іршенням 
якості земель в результаті 
впливу, спричиненого діяльніс-
тю юридичних осіб чи грома-
дян; (в) про відшкодування 
збитків, заподіяних в результаті 
неправомірного зайняття зе-
мельної ділянки, її забруднен-
ня, псування та інших пору-
шень прав землевласника, 
землекористувача, орендаря; 
(г) спори між власниками жит-
лових будов, розташованих на 
сусідніх земельних ділянках, 
про усунення перешкод в ко-
ристуванні ділянками, про їх 
межі й розміри; (д) спори між 
садівничими, дачними неко-
мерційними об’єднаннями та їх 
членами, спори членів між со-
бою, а також спори між под-
ружжям та іншими родичами з 
приводу поділу земельної ді-
лянки або визначення порядку 
користування нею і т.д.

У порядку оскарження суди 
РФ розглядають скарги: (а) на 
відмову уповноваженого орга-
ну в реєстрації права на зе-
мельну ділянку, у видачі сві-
доцтва, що засвідчує право на 
ділянку, в реєстрації операцій 
із землею; (б) землевласників, 
землекористувачів, орендарів 
на рішення компетентного ор-
гану про попереднє узгодження 
місця розміщення об’єкта, для 
будівництва якого необхідно 
вилучати земельну ділянку для 
державних або муніципальних 
потреб та ін.

Процесуальними кодекса-
ми РФ для певних видів зе-
мельних спорів установлюєть-
ся виняткова підсудність. Зок-
рема, згідно з ЦПК РФ (ст. 30) 
позови про закріплення поряд-
ку користування земельною ді-
лянкою підсудні суду за місцем 
її знаходження. Відповідно до 
АПК РФ (ст. 38) позови про виз-
нання права власності на зе-
мельну ділянку, вилучення її з 
чужого незаконного володіння, 
усунення порушень прав зем-
левласника або іншого закон-
ного власника, не пов’язаних з 
позбавленням володіння зе-
мельною д ілянкою,  також 
пред’являються за місцем зна-
ходження останньої. Чинним 
законодавством України чітко 
не врегульоване питання тери-
торіальної підсудності для зе-
мельних спорів, що слід вважа-
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ти суттєвим недоліком.
Пунктом 20 Регламенту ар-

бітражних судів РФ, затвердже-
ного постановою Пленуму Ви-
щого арбітражного суду РФ від 
05 червня 1996 р., № 7 [13] пе-
редбачається можливість ство-
рення в арбітражних судах су-
дових складів, що спеціалізу-
ються на розгляді окремих ка-
тегорій справ, зокрема земель-
них. Українське законодавство, 
на жаль, не передбачає такої 
спеціалізації в судах.

Позитивним, на нашу дум-
ку, досвідом РФ є віднесення 
третейських судів до органів, 
уповноважених розглядати зе-
мельні спори, підвідомчі суду 
або арбітражному суду, до пові-
домлення судом загальної 
юрисдикції або арбітражним 
судом осіб, які беруть участь у 
справі, про винесення рішення 
про прийняття заяви до свого 
провадження. Передача спору 
на розгляд третейського суду 
виключає можливість його роз-
гляду в даний момент органами 
правосуддя, тобто суду або ар-
бітражного суду. Третейський 
суд не пов’язаний правилами 
загального судочинства, але 
зобов’язаний вислухати пояс-
нення сторін, вивчити суть кон-
флікту. Його рішення ухва-
люється більшістю голосів і 
викладається письмово. Поря-
док утворення й діяльності та-
ких судів, що знаходяться на 

території РФ, за винятком між-
народного комерційного арбіт-
ражу, в даний час регулює ФЗ 
від 24 липня 2002 р. «Про тре-
тейські суди в Російській Феде-
рації».

Третейський суд – це неде-
ржавний юрисдикційний орган. 
Згідно зі ст. 2 вказаного Закону 
він може бути постійно діючим 
або утвореним сторонами для 
вирішення конкретного спору. 
Постійно діючі третейські суди 
утворюються торговими пала-
тами, біржами, громадськими 
об’єднаннями підприємців і 
споживачів, іншими організа-
ціями – юридичними особами, 
створеними відповідно до за-
конодавства РФ, та їх об’єднань 
(асоціаціями, союзами) і діють 
при цих організаціях. Такі суди 
не можуть бути утворені при 
федеральних органах держав-
ної влади, органах державної 
влади суб’єктів РФ та органах 
місцевого самоврядування. По-
рядок утворення третейського 
суду для вирішення конкретно-
го спору визначається за зго-
дою сторін. 

Згідно зі ст. 5 названого 
Закону спір може бути переда-
но на вирішення третейського 
суду за наявності укладеної 
між сторонами третейської уго-
ди в письмовій формі. 

Цим же Законом регламен-
тується склад третейського 
суду (статті 8 -14), витрати, 



��12010/108

Перші кроки в науці
пов’язані з вирішенням спору 
(статті 15, 16), порядок його 
розгляду (статті 17-30), а також 
встановлюються правила ухва-
лення рішення третейського 
суду (статті 31-39), його оскар-
ження (статті 40-43) і виконан-
ня (статті 44-46).

Якщо рішення третейського 
суду не виконано зобов’язаною 
особою добровільно, заінтере-
сована сторона може звернути-
ся до суду або арбітражного 
суду – за підвідомчістю – з про-
ханням видати їй виконавчий 
лист. Суддя (арбітр) вправі від-
мовити в цьому, якщо рішення 
третейського суду суперечить 
закону. Ця відмова може бути 
оскаржена в 10-денний строк. 
Після вступу в законну силу рі-
шення судді про відмову у вида-
чі виконавчого листа спір може 
бути передано на розгляд ор-
ганів правосуддя. Провадження 
третейського суду передається 
на зберігання в суд (арбітраж-
ний), у районі якого відбувався 
третейський розгляд справи.

Отже, проведене дослід-
ження дозволяє зробити вис-

новок, що основні відмінності 
при порівняльно-правовому 
аналізі земельних юрисдикцій-
них правовідносин за чинним 
законодавством України й за-
конодавством РФ виявляються 
в суб’єктному складі останніх і 
в тих суб’єктах, які наділені 
повноваженнями розглядати 
земельні спори. Зокрема, за 
чинним земельним законодавс-
твом РФ суб’єктами, які мають 
компетенцію по вирішенню зе-
мельних спорів, є суди і третей-
ські суди. І хоча новий ЗК РФ не 
визначає адміністративного по-
рядку розгляду земельних 
спорів, за чинним законодавс-
твом така можливість передба-
чається, але не як обов’язкова 
досудова інстанція, а як аль-
тернативна.

ЗК РФ, на відміну від ЗК  
України, не містить процесу-
альних норм щодо вирішення 
земельних спорів.

Позитивним досвідом РФ, 
на нашу думку, є віднесення 
третейських судів до органів, 
уповноважених розглядати зе-
мельні спори.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лысенко Я.А.

В работе проводится сравнительно-правовой анализ законодательства  
Украины и Российской Федерации, регулирующего земельные юрисдикционные 
отношения. Осуществляется сравнение элементов, составляющих земельные 
юрисдикционные правоотношения, – основания их возникновения, изменения и 
прекращения, объектов, субъектов и содержания. Особое внимание уделяется 
субъектам, наделенным полномочиями по рассмотрению земельных споров, а 
также вопросам подведомственности этих споров.

Ключевые слова: земельные юрисдикционные правоотношения, земельные 
споры, подведомственность земельных споров, сравнительно-правовой анализ 
законодательства Украины и Российской Федерации.

LAND JURISDICTIONAL LEGAL RELATIONS: COMPARATIVE
AND LEGAL ANALYSIS OF LEGISLATION

OF UKRAINE AND RUSSIAN FEDERATION
Lysenko Ya.O.

The author does comparative and legal analysis of legislation of Ukraine and 
Russian Federation, which regulate land jurisdictional legal relations. He compares 
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УДК 349.4 (477)  Н.О. Мельник, здобувачка 
при кафедрі екологічного права 

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

СУЧАСНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ 
ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  

ЧИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

В умовах сьогодення пра-
вові проблеми відшкодування 
втрат сільськогосподарського 
чи лісогосподарського вироб-
ництва набувають теоретичної 
актуальності й практичної зна-
чущості. Їх належне вирішення 
сприятиме забезпеченню пуб-
лічних інтересів, прав і гарантій 
як власників земельних ділянок 
сільськогосподарського й лісо-
господарського призначення, 
так і їх користувачів.

Ці питання тією чи іншою 
мірою були предметом дослід-
ження таких знаних вітчизня-
них представників земельно-
правової науки, як: В.І. Андрей-
цев, М.В. Краснова, В.В. Носік, 
Н.І. Титова, М.В. Шульга [Див.: 
1; 3-6; 9] та ін. Але сучасні ре-
алії вимагають ще раз звернути 
на них увагу.

Самостійне місце у складі 
розд. VII «Управління в галузі 
використання і охорони зе-
мель» Земельного кодексу Ук-
раїни (далі – ЗК) займають 

статті, присвячені регламента-
ції відносин, які виникають з 
відшкодування втрат сільсько-
господарського чи лісогоспо-
дарського виробництва. Вони 
згруповані в окрему гл. 36, яка 
визначає зміст  цих втрат, 
суб’єктів права на їх відшкоду-
вання та осіб, зобов’язаних 
здійснити цей процес. Крім 
того, наведені земельно-пра-
вові норми регулюють обчис-
лення втрат і їх розмірів, а та-
кож подальше використання 
грошових коштів, що надходять 
у порядку їх відшкодування. Це 
дозволяє стверджувати, що 
певна група відповідних зе-
мельно-правових приписів, ре-
гулюючи деякою мірою само-
стійні і якісно однорідні суспіль-
ні відносини з відшкодування 
втрат сільськогосподарського 
чи лісогосподарського вироб-
ництва, складає окремий фун-
кціональний інститут земель-
ного права. Норми останнього 
присвячені регламентації тих 
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відносин, які виникають і реалі-
зуються в процесі відшкодуван-
ня втрат цього виробництва як 
багатоаспектного явища. Зна-
ходження цієї сукупності норм 
у межах складного інституту 
управління в галузі використан-
ня й охорони земель свідчить 
про співвідношення відповід-
них земельно-правових при-
писів як частини й цілого.

Підкреслимо, що норми ін-
ституту відшкодування втрат 
застосовуються лише до зе-
мель сільськогосподарського й 
лісогосподарського призначен-
ня, визначаючи особливості їх 
правового режиму. У той же час 
цей інститут виступає важли-
вим економічним чинником за-
безпечення їх пріоритетності, 
оскільки його норми спонукають 
осіб, заінтересованих, напри-
клад, у відведенні відповідних 
земельних ділянок, скажімо, під 
забудову, розглядати й обирати 
альтернативні, зокрема, дешев-
ші варіанти, не пов’язані з виве-
денням їх із сільськогоспо-
дарського чи лісогосподарсько-
го використання. 

У земельно-правовій літе-
ратурі підкреслюється, що пра-
вовий режим земель сільсько-
господарського призначення 
спрямовано на виконання 2-х 
головних завдань: (а) на забез-
печення ґрунтової родючості 
земель, тобто охорони якості 
сільськогосподарських угідь 

(якісний аспект), і (б) на збере-
ження площі цих земель і за-
побігання зменшенню їх площ 
(кількісний аспект) [2, с. 595].

Якщо перше завдання ви-
рішується здійсненням комп-
лексу заходів збереження й 
підвищення родючості ґрунтів, 
захист земель від водної й 
вітрової ерозії, селів, підтоп-
лення, заболочування, вторин-
ного засолення, висушування, 
ущільнення; інші процеси, що 
призводять до деградації зе-
мель (меліорація), а також інші 
заходи, передбачені статтями 
166, 171 і 172 ЗК, то розв’язання 
другого завдання реалізується 
іншим шляхом. Воно забезпе-
чується, як правило, регулю-
ванням надання й вилучення 
(викупу) цих земель, установ-
ленням обмежень для їх пере-
ведення в несільськогоспо-
дарські. Забезпеченню вико-
нання цього завдання сприя-
ють основні принципи, закріп-
лені в ЗК: пріоритет використан-
ня  земель с ільськогоспо -
дарського призначення (ст. 23), 
планування використання зе-
мель (гл. 30), захист прав на 
землю (гл. 23), відшкодування 
втрат сільськогосподарського 
виробництва (гл. 36). Це сто-
сується не тільки земель сіль-
ськогосподарського, а й лісо-
господарського призначення.

Пріоритетність розгляду-
ваних нами земель передбаче-
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на низкою земельно-правових 
приписів, у тому числі й тими, 
що регламентують відшкоду-
вання втрат сільськогоспо-
дарського чи лісогосподарсько-
го виробництва (статті 207-209 
ЗК). Сутність пріоритетності зе-
мель, скажімо, сільськогоспо-
дарського призначення випли-
ває зі змісту ст. 23 ЗК України, 
згідно з якою землі, придатні 
для потреб сільського госпо-
дарства, повинні надаватись 
насамперед для сільськогоспо-
дарського використання. У да-
ному разі йдеться фактично 
про офіційні переваги сільсько-
господарського землевико-
ристання як самостійного виду 
перед іншими видами вико-
ристання земель. Це означає, 
що землі, визнані на підставі 
даних державного земельного 
кадастру придатними для пот-
реб сільського господарства, 
не повинні використовуватися 
для інших потреб, наприклад, 
під забудову. Згідно з ч. 3 ст. 23 
ЗК для будівництва промисло-
вих підприємств, залізниць та 
автомобільних шляхів, ліній 
електропередачі та зв’язку, ма-
гістральних трубопроводів, а 
також для інших потреб, не 
пов’язаних із веденням сільсь-
когосподарського виробниц-
тва, надаються переважно 
угіддя несільськогосподарські 
або сільськогосподарські, але 
гіршої якості. Викладений під-

хід законодавця до забезпе-
чення пріоритетності земель 
сільськогосподарського при-
значення свідчить, що таким 
шляхом він намагається не до-
пустити скорочення їх площі. У 
тих же випадках, коли потреби, 
не пов’язані з веденням сільсь-
когосподарського виробниц-
тва, об’єктивно неможливо за-
довольнити за рахунок інших 
земель, законом передбачено 
механізм відшкодування втрат 
сільськогосподарського вироб-
ництва.

Дещо іншим правовим спо-
собом закон забезпечує пріо-
ритетність земель лісогоспо-
дарського призначення. Так, за 
ст. 57 ЗК земельні ділянки ос-
таннього надаються у встанов-
леному порядку лише в постій-
не користування обмеженому 
колу суб’єктів – спеціалізова-
ним державним або комуналь-
ним лісогосподарським підпри-
ємствам, іншим державним і 
комунальним підприємства, ус-
тановам та організаціям, у яких 
створено спеціалізовані підроз-
діли для ведення лісового гос-
подарства. Використання цих 
земель на умовах оренди або 
іншими юридичними особами 
чи громадянами законом не пе-
редбачено.  У даному раз і 
йдеться лише про єдиний титул 
використання земель – постій-
не землекористування юридич-
них осіб, створених на основі 
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державної чи комунальної 
власності, які наділені спе-
ціальною правоздатністю. Що 
ж стосується громадян та не-
державних і некомунальних 
юридичних осіб, то вони мо-
жуть у законодавчому порядку 
отримати у власність замкнені 
земельні ділянки лісогоспо-
дарського призначення загаль-
ною площею до 5 га у складі 
угідь селянських, фермерських 
та інших господарств. Вико-
ристання власниками набутих 
земель лісогосподарського 
призначення можливе лише 
для потреб лісового господарс-
тва. Крім того, названі суб’єкти 
можуть набувати у власність 
земельні ділянки деградованих 
і малопродуктивних угідь для 
залісення (ст. 56 ЗК). В остан-
ньому випадку йдеться фактич-
но про розширення площі таких 
земель за рахунок залісення 
деградованих і малопродуктив-
них угідь, які будуть переведені 
до складу земель лісогоспо-
дарського призначення.

Землі лісогосподарського 
призначення – основний засіб 
виробництва в лісовому госпо-
дарстві. Відповідно до закону 
їх експлуатація можлива лише 
для ведення лісового госпо-
дарства. Закріплення на зако-
нодавчому рівні викладених 
вимог щодо правового режиму 
таких земель фактично озна-
чає, що законодавець нама-

гається не допустити скорочен-
ня їх площі, а в низці випадків 
створює реальні можливості 
для розширення їх площі й під-
креслює необхідність вико-
ристання цих земель за при-
родним і юридичним призна-
ченням. Достатньо сказати, що 
відповідно до ст. 149 ЗК вилу-
чення земельних ділянок де-
ржавної власності із земель лі-
согосподарського призначен-
ня, які перебувають у постійно-
му користуванні лісокористува-
чів для нелісогосподарських 
потреб і зайняті лісами площею 
понад 1 га, здійснюється лише 
Кабінетом Міністрів України.

Відшкодування втрат, як 
різнобічне явище, може розгля-
датись і в інших аспектах. Зок-
рема, воно може виступати як 
різновид позитивної (перспек-
тивної) відповідальності, тобто 
як покладання на суб’єкта пев-
них обов’язків [7, с. 144, 145]. 
Така форма юридичної відпові-
дальності в сучасній правовій 
доктрині визначається як «ус-
відомлення свого обов’язку пе-
ред суспільством, відповідаль-
на поведінка, у тому числі по-
зитивне ставлення до виконан-
ня службових обов’язків» тощо 
[8, с. 26-34].

Інститут відшкодування 
втрат нерозривно пов’язано з 
іншими інститутами земельно-
го права України, зокрема, пра-
вової охорони земель та охоро-
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ни земельних прав суб’єктів (як 
власників, так і землекористу-
вачів). Правова охорона зе-
мель, будучи самостійним інс-
титутом земельного права, 
включає систему правових, ор-
ганізаційних, економічних та ін-
ших заходів,  спрямованих  
(а) на їх раціональне вико-
ристання, (б) запобігання не-
обґрунтованому вилученню зе-
мель сільськогосподарського й 
лісогосподарського призначен-
ня, (в) захист від шкідливого 
антропогенного впливу, (г) від-
творення й підвищення родю-
чості ґрунтів, (д) підвищення 
продуктивності земель лісогос-
подарського призначення, (е) 
забезпечення особливого ре-
жиму використання земель 
природоохоронного, оздоров-
чого, рекреаційного та істори-
ко-культурного призначення.

Запобіганню необґрунто-
ваному вилученню земель 
сільськогосподарського і лісо-
господарського призначення 
якраз і служить інститут відш-
кодування втрат. Адже до при-
йняття рішення про вилучення 
земельної ділянки із таких зе-
мель всі питання, що стосують-
ся відшкодування втрат, мають 
бути належним чином вирішені. 
Тому можна стверджувати, що 
вилучення відповідної земель-
ної ділянки із зазначених зе-
мель завжди буде обґрунтова-
ним.

Охорону земель і відшко-
дування втрат об’єднує також 
та обставина, що здійснюються 
вони на засадах комплексного 
підходу до угідь як до складних 
природних утворень (екосис-
тем) з урахуванням цілей і ха-
рактеру їх використання, зо-
нальних і регіональних особли-
востей і реалізуються шляхом 
підвищення ефективності уп-
равління в галузі використання 
й охорони земель.

Як бачимо, відшкодування 
втрат сільськогосподарського 
чи лісогосподарського вироб-
ництва – достатньо складне й 
р і з н о б і ч н е  я в и щ е ,  д л я 
з’ясування сутності якого необ-
хідно визначити його правову 
природу. За ст. 207 ЗК втрати 
цього виробництва включають 
втрати сільськогосподарських 
угідь, лісових земель і чагарни-
ків, а також втрати, завдані об-
меженням осіб у землекористу-
ванні й погіршенням якості зем-
лі. Наведене в законі визначен-
ня втрат через перерахування 
їх окремих різновидів вважає-
мо недосконалим, бо воно не 
містить усіх необхідних ознак, 
які давали б чітке уявлення про 
цю правову категорію. Так, за-
лишається відкритим питання 
щодо відмежування втрат від 
збитків землекористувачів і 
власників земельних ділянок.

У земельно-правових дже-
релах запропоновано дефініцію 
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втрат сільськогосподарського 
чи лісогосподарського вироб-
ництва як грошових сум, які в 
разі виведення земель зі скла-
ду сільськогосподарських (лі-
сових) угідь підлягають сплаті 
до відповідних бюджетів для 
залучення до сільськогоспо-
дарського (лісогосподарського) 
виробництва компенсуючих 
площ або поліпшення якості іс-
нуючих сільськогосподарських 
або лісових угідь [5, с. 446]. На-
ведене тлумачення цілком при-
йнятне й обґрунтоване. Про-
аналізуємо його основні риси.

Перш за все слід звернути 
увагу на компенсаційний харак-
тер втрат. Особливість право-
вого режиму земель сільсько-
господарського й лісогоспо-
дарського призначення поля-
гає передовсім у тому, що вони 
виступають основним засобом 
виробництва сільськогоспо-
дарської й лісогосподарської 
продукції, хоча закон і не виклю-
чає, що вони можуть виконува-
ти роль просторового базису й 
місця для розташування посе-
лень, будівель і споруд. Напри-
клад, відповідно до ст. 22 ЗК 
землями сільськогосподарсько-
го призначення визнаються ті, 
які надані не тільки для вироб-
ництва сільськогосподарської 
продукції, здійснення сільсько-
господарської науково-дослід-
ницької й навчальної діяль-
ності, а й для розміщення від-

повідної виробничої інфра-
структури.

Вилучення (викуп) сільсь-
когосподарських угідь, лісових 
земель і чагарників для потреб, 
не пов’язаних із сільськогоспо-
дарським чи лісогосподарським 
використанням, безпосередньо 
пов’язано з виключенням їх з 
останнього. Це фактично озна-
чає, що сільськогосподарські й 
лісові угіддя перестають вико-
нувати роль основного засобу 
сільськогосподарського вироб-
ництва чи лісового господарс-
тва. У результаті виключення 
їх з обороту приватні власники, 
а також інші носії земельних 
прав (зокрема, держава й тери-
торіальні громади) несуть пев-
ні втрати, що полягають у не-
одержанні відповідної частини 
сільськогосподарської й лісо-
господарської продукції (до-
ходів), що обумовлено змен-
шенням площі сільськогоспо-
дарських угідь і лісових зе-
мель, які раніше використову-
вались як основний засіб ви-
робництва в сільському чи лі-
совому господарстві.

Матеріальні втрати носіїв 
земельних прав через змен-
шення площі земель як основ-
ного засобу сільськогоспо-
дарського чи лісогосподарсько-
го виробництва обчислюються 
розміром щорічно недоотриму-
ваних доходів. Це може бути 
певний тривалий період або не-
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визначений строк, тобто пос-
тійно. Втрати цього виробниц-
тва компенсуються при вилу-
ченні і при викупі відповідних 
земельних ділянок, що входять 
до складу земель сільськогос-
подарського чи л ісогоспо -
дарського призначення. Для 
приватних власників земельної 
ділянки ці втрати закладаються 
в ціну на конкретну земельну 
ділянку й відшкодовуються 
безпосередньо при її викупі. 
При вилученні ж сільськогоспо-
дарських угідь і лісових земель 
для несільськогосподарських і 
нелісогосподарських потреб 
вони компенсуються державі.

Поряд з відшкодуванням 
втрат сільськогосподарського 
чи лісогосподарського вироб-
ництва, які мають конкретних 
адресатів, приватним власни-
кам і землекористувачам відш-
кодовуються збитки, до складу 
яких входять витрати на поліп-
шення якості землі за час вико-
ристання земельних ділянок, а 
також неодержані доходи. При 
цьому слід мати на увазі, що 
збитки, заподіяні вилученням 
(викупом) або тимчасовим зай-
няттям земельних ділянок, від-
шкодовуються землекористу-
вачам (у тому числі й оренда-
рям) земельних ділянок, що ви-
лучаються або викуповуються 
незалежно від того, до якої ка-
тегорії вони належать. Відшко-
довування ж втрат сільськогос-

подарського чи л ісогоспо -
дарського виробництва здійс-
нюється в разі вилучення (ви-
купу) сільськогосподарських і 
лісових угідь для потреб не-
сільськогосподарського чи не-
лісогосподарського призна-
чення.

Відшкодування втрат сіль-
ськогосподарського чи лісогос-
подарського виробництва зу-
мовлює виникнення відповід-
н и х  п р а в о в і д н о с и н , 
обов’язковими учасниками яких 
виступають, з одного боку, де-
ржава (в особі її компетентних 
органів), а з другого – відповід-
ні суб’єкти, на яких законом 
пок ладено обов’язок щодо 
сплати грошових сум у вста-
новлених розмірах до відповід-
них бюджетів.

Оскільки відшкодування 
втрат пов’язано зі зменшенням 
площі угідь відповідного цільо-
вого призначення, виникає про-
блема залучення до сільсько-
господарського чи лісогоспо-
дарського виробництва ком-
пенсуючих площ або покра-
щання якост і  існуючих зе -
мель.

Реалізацію цього завдання 
законодавець покладає на де-
ржаву. Тому саме вона висту-
пає обов’язковим учасником 
правовідносин, а відповідні 
грошові суми в рахунок відшко-
дування втрат мають надходи-
ти до Державного чи місцевих 
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бюджетів. 
У правових джерелах вис-

ловлено слушну пропозицію 
про доцільність включення від-
шкодування втрат до системи 
оподаткування. На думку нау-
ковців, це зняло б існуючу не-
визначеність щодо правової 
природи відповідних платежів 
й дозволило б застосовувати 
стосовно таких втрат відпра-
цьований механізм нарахуван-
ня і стягнення податкових пла-
тежів [5, с. 447]. Вважаємо, що 
ця пропозиція заслуговує на 
увагу. По-перше, відповідні 
платежі, що вносяться до бюд-
жетів, можна було б віднести 
до обов’язкових платежів непо-
даткового характеру (вони 
мали б чітко визначену правову 
природу). По-друге, контроль 
за додержанням установленого 
законодавством порядку відш-
кодування втрат (надходження 

п л а т е ж і в)  с і л ь с ь к о г о с п о -
дарського чи лісогосподарсько-
го виробництва й подальшим 
цільовим використанням від-
повідних грошових сум можна 
було б додатково покласти на 
податкові органи.

Зауважимо, що згідно з на-
казом Міністерства фінансів 
України від 27 грудня 2001 р., 
№ 604 «Про бюджетну класи-
фікацію та її запровадження» 
кошти від відшкодування втрат 
сільськогосподарського чи лі-
согосподарського виробництва 
становлять одну зі складових 
доходної частини бюджетів 
(код бюджетної класифікації 
21110000). Відповідні платежі 
включені до їх обов’язкових не-
податкових надходжень. Це 
один з кроків на шляху до виз-
начення правової сутності за-
значених платежів, але це вже 
тематика наступної публікації. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИЛИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Мельник Н.А.

Работа посвящена анализу современных правовых проблем возмещения 
потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Рассмат-
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ривается понятие возмещения потерь, анализируются его основные черты и 
правовая сущность этой категории. Приводятся аргументы в пользу того, что 
возмещение потерь обеспечивает приоритет земель сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного назначения.

Ключевые слова: потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного про-
изводства, возмещение потерь, приоритет земель, сельскохозяйственные уго-
дья, лесные земли и кустарники.

MODERN LEGAL PROBLEMS OF COMPENSATION OF LOSSES
OF AGRICULTURAL OR FORESTRY PRODUCTION

Melnyk N.A.

The work is dedicated to analysis of modern legal problems of compensation of 
losses of agricultural and forestry production. The author deals with concept of com-
pensation of losses, analyses its main features and legal essence of this category. He 
gives arguments for the fact that compensation of losses provides for priority of lands 
of agricultural and forestry purpose.

Key words: losses of agricultural and forestry production, compensation of loss-
es, priority of lands, agricultural lands, forestry lands and shrubbery.
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ 
І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  

ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Категорія «переміщення 
товарів і транспортних засобів 
через митний кордон» має над-
звичайно велике значення для 
митного права. Це можна вста-
новити, лише побіжно оглянув-
ши митне законодавство. Зок-
рема, розд. IV чинного Митного 

кодексу (далі – МК) України 
«Переміщення та пропуск то-
варів і транспортних засобів 
через митний кордон України» 
майже повністю присвячено 
правовому регулюванню згада-
ного переміщення [3]. До того 
ж багато норм, присвячених за-
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гальним чи спеціальним питан-
ням переміщення через митний 
кордон товарів і транспортних 
засобів, містяться в інших роз-
ділах МК.

На роль цієї правової кате-
горії чітко й однозначно вказує 
й офіційне (легальне) визна-
чення митної справи, згідно з 
яким до митної справи нале-
жать: (а) порядок переміщення 
через митний кордон України 
товарів і транспортних засобів; 
(б )  м и т н е  р е г у л ю в а н н я , 
пов’язане зі встановленням і 
справлянням податків і зборів; 
(в) процедури митного контро-
лю й оформлення; (г) боротьба 
з контрабандою й порушення-
ми митних правил, спрямовані 
на реалізацію митної політики 
України. Як бачимо, порядок 
переміщення через митний кор-
дон не просто віднесено до 
числа складників (структурних 
елементів) митної справи, а 
поставлено на перше місце се-
ред інших.

Переважна більшість уче-
них, які займалися досліджен-
ням різних аспектів митної 
справи, поділяють погляд щодо 
визначальної ролі поняття «пе-
реміщення товарів і транспор-
тних засобів через митний кор-
дон». Це зумовлено тим, що 
без застосування згаданої ка-
тегорії майже неможливо сфор-
мулювати митні правовідноси-
ни, які, у свою чергу, є предме-

том митного права.
Наприклад, А.Н. Козирін 

тлумачить митні правові відно-
сини як такі, що складаються у 
процесі чи з приводу пере-
міщення товарів і транспортних 
засобів через митний кордон 
держави [2, с. 16, 17].

К.К.  Сандровський п ід-
креслює, що митні правовідно-
сини завжди пов’язані з існую-
чим у кожній державі порядком 
пропуску через митний кордон 
фізичних осіб, транспортних 
засобів та інших предметів [5, 
с. 38]. Поняття «пропуск через 
митний кордон» і «переміщення 
через митний кордон» в чинно-
му українському законодавстві 
не є ідентичними, однак вони 
тісно пов’язані. Як видається, 
говорячи про пропуск через 
митний кордон, він має на увазі 
саме переміщення товарів, ос-
танньою фазою якого можна 
розглядати саме пропуск.

О.Ф. Ноздрачов, спираю-
чись на приписи Митного кодек-
су РФ, чітко й лаконічно зазна-
чає, що митними є такі правові 
відносини, що виникають у 
зв’язку з переміщенням товарів 
і транспортних засобів через 
митний кордон, з оформленням, 
контролем і сплатою різноманіт-
них митних платежів [6, с. 50].

У підручнику В.Г. Драгано-
ва й М.М. Рассолова читаємо, 
що митні правовідносини – це 
такі суспільні відносини, які ві-
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дображені в нормах митного 
права і які регулюються ними. 
Вони виникають з приводу пе-
реміщення через митний кор-
дон товарів, транспортних за-
собів, проведення дізнання у 
справах про контрабанду тощо 
[7, с. 31].

Складною за структурою 
викладення можна назвати по-
зицію С.В. К івалова, однак 
зміст її надзвичайно близький 
до вже згаданих. На його дум-
ку, митне право – це система 
норм, які зафіксовані у визна-
чених державою джерелах і які 
є загальнообов’язковим норма-
тивним критерієм правомірно 
дозволеної поведінки в процесі 
або з приводу переміщення то-
варів і транспортних засобів 
через митний кордон України 
[1, с. 19]. Як бачимо, питання 
щодо сутності митних пра-
вовідносин не порушується, 
проте добре видно, яке значен-
ня для митного права в цілому 
має переміщення товарів і 
транспортних засобів через 
митний кордон.

Провівши спеціальне до-
слідження щодо природи мит-
них норм і митних правовідно-
син, В.Я. Настюк дійшов вис-
новку, що, з одного боку, не всі 
відносини, які складаються в 
царині митної справи, регулю-
ються нормами митного права, 
а з другого – норми митного 
права впорядковують не лише 

відносини, пов’язані з пере-
міщенням товарів і транспорт-
них засобів через митний кор-
дон України [4, с. 25, 26]. При 
цьому вчений не ставить під 
сумнів, що переважна біль-
шість митних правовідносин 
пов’язана саме з таким пере-
міщенням.

Водночас зазначимо, що в 
науковій правовій літературі 
склався специфічний підхід до 
категорії «переміщення через 
митний кордон». Майже всіма 
правниками вона сприймається 
як абсолютно зрозуміла аксіо-
ма митного права, яка настіль-
ки чітка і зрозуміла, що не пот-
ребує ні самостійного дослід-
ження, ні наукового визначен-
н я .  Та к ,  В . Г.  Д р а г а н о в  і  
М.М. Рассолов переміщенню 
через митний кордон присвяти-
ли цілий розділ підручника і при 
цьому не навели визначення 
такого переміщення [7, с. 131-
189]! Аналогічну ситуацію ми 
маємо в переважній більшості 
і наукових робіт, і в навчальній 
юридичній літературі.

В окремих випадках нау-
ковцями застосовується фор-
мулювання, що базується на 
приписі п. 2 ст. 1 МК. У цій нормі 
говориться, що ввезення то-
варів і транспортних засобів на 
митну територію України й ви-
везення їх за її межі – це сукуп-
ність дій, пов’язаних з пере-
міщенням товарів і транспорт-
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них засобів через митний кор-
дон країни у відповідному на-
прямку. У навчальних правових 
джерелах можна зустріти твер-
дження, що переміщення через 
митний кордон – це дії, пов’язані 
із ввезенням і вивезенням то-
варів і транспортних засобів на 
митну територію України чи з 
цієї території. Не можна назвати 
його неправильним, однак воно 
невдале, бо абсолютно нічого 
не говорить про сутність пере-
міщення через митний кордон, 
його правову природу. Не міс-
тить дефініції поняття «пере-
міщення через митний кордон 
товарів і транспортних засобів» 
і МК України. Правда, в пунктах 
23 – 28 ст. 1 МК наведено трак-
тування окремих видів такого 
переміщення (у міжнародних 
поштових відправленнях, у між-
народних експрес-відправлен-
нях тощо), проте їх якість є сум-
нівною, адже досить складно 
розробити визначення окремо-
го, не усвідомивши сутність за-
гального.

Брак офіційної дефініції 
переміщення через митний кор-
дон є істотним недоліком мит-
ного законодавства, однак у 
даній статті ми не намагатиме-
мося його розробити. Склад-
ність проблеми потребує знач-
но ширшого, поглибленого на-
укового дослідження, ніж окре-
ма наукова стаття, тому обме-
жимося лише спробою з’ясувати 

юридичну сутність переміщен-
ня товарів і транспортних за-
собів через митний кордон.

З переміщенням через 
митний кордон товарів і транс-
портних засобів настають пра-
вові наслідки: виникнення по-
даткових зобов’язань, права на 
відшкодування податку на до-
дану вартість, обов’язку щодо 
декларування товарів і транс-
портних засобів у відповідній 
формі, цілого кола прав та 
обов’язків, пов’язаних з проход-
женням митного контролю, пра-
ва на переміщення товарів че-
рез митну територію України 
тощо. Реалізація як згаданих, 
так і багатьох інших прав та 
обов’язків здійснюється в ме-
жах відповідних правових від-
носин.

Це підштовхує до думки, 
що переміщення через митний 
кордон України слід розцінюва-
ти як юридичний факт, під яким 
треба розуміти соціальні об-
ставини, які відповідно до норм 
права викликають настання 
правових наслідків, які ведуть 
до встановлення, зміни чи при-
пинення правовідносин [8, 
с. 530].

Можна прослідкувати лан-
цюжок і в зворотному напрямку. 
Уже згадувались нами точки 
зору видатних науковців –  
А.Н. Козиріна, В.Я. Настюка,  
К.К. Сандровського та інших, 
які зазначають, що митні пра-
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вовідносини (принаймні, пере-
важна більшість із них) виника-
ють у процесі або з приводу пе-
реміщення товарів і транспор-
тних засобів через митний кор-
дон і тісно пов’язані з ним. Інак-
ше кажучи, цим приводом, фак-
тичною причиною їх виникнення 
є реальний факт такого пере-
міщення, без якої митні правові 
відносини не склались би й не 
набули б свого розвитку. А в те-
орії права конкретні обставини 
життя, з настанням яких норми 
права пов’язують виникнення, 
зміну й припинення правовідно-

син, називають юридичними 
фактами [9, с. 364]. 

Таким чином, ми доходимо 
висновку, що переміщення че-
рез митний кордон товарів і 
транспортних засобів – це са-
мостійний юридичний факт, що 
породжує переважну більшість 
правовідносин митних, а в ок-
ремих випадках і тих з них, що 
регулюються іншими галузями 
права. Вважаємо, що таке пе-
реміщення, як юридичний факт, 
може викликати не лише виник-
нення а й припинення чи зміну 
митних правовідносин.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ

Резник И.Н.

Рассмотрен вопрос определения категории перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу Украины. Определено значение, 
которое занимает категория перемещения товаров через таможенную границу 
в области таможенного дела. Автор обратил внимание на то, что в научной ли-
тературе не приведено ни одного определения перемещения через таможен-
ную границу, которое раскрыло бы его правовую природу. Обосновано, что пе-
ремещение через таможенную границу товаров и транспортных средств – это 
самостоятельный юридический факт, который порождает преимущественное 
большинство таможенных правоотношений, а в отдельных случаях – и право-
вые отношения, которые регулируются иными отраслями права.
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THE LEGAL NATURE OF TRANSFERENCE OF COMMODITIES AND MEANS 
OF TRANSPORTATION THROUGH CUSTOMS BORDER OF UKRAINE

Reznik I.M.

The question of determination of a category of transference of commodities and 
means of transportation through customs border of Ukraine has been considered. Im-
portance, which a category transference of commodities through customs border oc-
cupied, in the field of customs science has been defined. The author has turn atten-
tion that definition of transference through customs border which would reveal its legal 
nature is not in the scientific literature. It has been substantiated, that transference of 
commodities and means of transportation through customs border is an independent 
legal factб which generates the primary majority customs legal relations, and on some 
case – legal relations which are regulated by other branches of the law.

Key words: transference of commodities and means of transportation through cus-
toms border of Ukraine; customs science; customs legal relations.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ  
В УКРАЇНІ

За сучасних умов, що ха-
рактеризуються зростаючою 
загрозою з боку терористичних 
угруповань, у системі держав-
них структур, покликаних вико-
нувати завдання по забезпе-
ченню політичної, військової й 
економічної безпеки країни, од-
нією з основних є національна 
система експортного контролю. 
Її призначення – контролювати 
експорт та імпорт товарів под-

війного застосування, що мо-
жуть бути використані при ви-
робництві зброї масового зни-
щення, ракетних засобів їх до-
ставки, при виробництві зви-
чайних озброєнь і техніки, а 
також товарів військового при-
значення з категорії звичайних 
озброєнь (озброєння, боєпри-
паси, спеціальна техніка тощо). 
При вирішенні цього завдання 
відповідним структурам постій-
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но потрібно визначати баланс 
між 2-ма напрямками діяль-
ності держави: дотримуватись, 
з одного боку, максимально 
можливого рівня експортних 
постачань високих технологій 
з метою одержання валютних 
надходжень до Держбюджету, 
з другого – прийнятих міжна-
родних зобов’язань по не -
розповсюдженню зброї масо-
вого знищення та засобів її до-
ставки [18].

Підвалини системи експор-
тного контролю будь-якої де-
ржави становлять норми і пра-
вила міжнародних режимів і до-
говорів щодо нього. Система 
експортного контролю України 
є динамічною, структурованою, 
розрахованою на пріоритет-
ність національних інтересів і 
постійний розвиток з метою її 
вдосконалення і досягнення 
відповідності міжнародним ви-
могам. Доволі швидке входжен-
ня України до світової системи 
господарства, зростання кіль-
кості зовнішньоекономічних 
угод обумовлює різке збіль-
шення кількості міжнародних 
передач специфічних товарів і 
предметів. Цим і пояснюється 
актуальність питання вдоско-
налення елементів і процедур 
системи експортного контролю 
в Україні як заходу нетарифно-
го регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності (далі – 
ЗЕД).

Отже, становлення й роз-
виток України як незалежної 
держави спричинило нагальну 
потребу створити таку систему 
експортного контролю, яка га-
рантувала б захист інтересів 
національної безпеки й вико-
нання міжнародних зобов’язань 
країни щодо нерозповсюджен-
ня зброї масового знищення, 
засобів її доставки, запобіган-
ня розповсюдженню звичайної 
зброї та протистояння терориз-
му. Одним з основних елемен-
тів такої системи є ефективний 
державний контроль над здій-
сненням міжнародних передач 
товарів, що можуть бути засто-
совані для розробки, створен-
ня чи використання звичайної 
зброї, зброї масового ураження 
й засобів її доставки. В Україні 
за аналогією з більшістю країн 
світової спільноти, які на мо-
мент створення нашої держави 
вже мали досвід організації та-
кого контролю, подібна систе-
ма була названа «системою ек-
спортного контролю». Україна 
стала першою країною серед 
країн колишнього СРСР, яка 
бере участь в усіх багатосто-
ронніх режимах такого контро-
лю [16, с. 65, 66]. На думку фах-
івців, у ній існує належного рів-
ня законодавче забезпечення 
у сфері експортного контролю 
[17, с. 8]. Вважаємо, варто роз-
глянути його правові аспекти 
детальніше.
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Поняття «державний екс-
портний контроль» сформульо-
вано у ст. 1 Закону України 
«Про державний контроль за 
міжнародними передачами то-
варів військового призначення 
та подвійного використання» 
від 20 лютого 2003 р., № 549-IV 
[3] (далі – Закон) як комплекс 
заходів з контролю за міжна-
родними передачами товарів, 
їх використанням юридичною 
чи фізичною особою, що здійс-
нюється спеціально уповнова-
женим органом виконавчої вла-
ди з питань державного експор-
тного контролю та іншими де-
ржавними органами з метою 
забезпечення захисту інтересів 
національної безпеки й від-
п о в і д н о  д о  м і ж н а р о д н и х 
зобов’язань країни. При цьому 
під міжнародними передачами 
товарів розуміють їх експорт, 
імпорт, реекспорт, тимчасове 
вивезення за межі України або 
тимчасове ввезення на її тери-
торію, транзит товарів її тери-
торією, а також будь-які інші 
передачі товарів, що здійсню-
ються за межами України (ст. 1 
Закону). Указаний контроль за-
безпечує Державна служба ек-
спортного контролю України 
(далі – ДСЕК).

Положення про ДСЕК Ук-
раїни затверджено Указом Пре-
зидента України [2], а також 
постановою Кабінету Міністрів 
України (далі – ПКМУ) [6]. Гла-

ва держави залишає за собою 
можливість прямо впливати на 
державну політику у сфері ек-
спортного контролю. Так, для 
підвищення ефективності де-
ржавного регулювання в царині 
міжнародного військово-техніч-
ного співробітництва й експор-
тного контролю Указом Прези-
дента України ліквідовано Ко-
мітет з політики військово-тех-
нічного співробітництва та екс-
портного контролю при Прези-
дентові України й утворено 
Міжвідомчу комісію з політики 
військово-технічного співробіт-
ництва та експортного контро-
лю [15], яка є робочим органом, 
утвореним за рішенням Ради 
національної безпеки й оборо-
ни України.

Товари, міжнародні пере-
дачі яких провадять суб’єкти 
ЗЕД, Закон умовно поділяє на 
ті, (а) які взагалі заборонено 
вивозити і стосовно яких не 
можна навіть підписувати до-
говори; (б) які підлягають екс-
портному контролю і (в) інші то-
вари, які не підлягають експор-
тному контролю. Перелік то-
варів, експорт та імпорт яких 
заборонено, міститься в ст. 17 
Закону «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність» [14]. Так, 
суб’єкти ЗЕД не можуть укла-
дати договори щодо товарів, 
які можуть бути використані 
іноземною державою або іно-
земним суб’єктом господарської 
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діяльності для створення зброї 
масового знищення чи засобів 
її доставки і брати участь у їх 
виконанні (ст. 17 Закону «Про 
зовнішньоекономічну діяль-
ність»). Експортному контролю 
підлягають товари військового 
призначення [10] й товари под-
війного використання [11]. На-
звемо основні їх групи. Це то-
вари, прямо не призначені для 
військового використання, од-
нак можуть бути задіяні у ство-
ренні:  звичайних видів оз -
броєнь, військової чи спеціаль-
ної техніки, а також зброї ракет-
ної, ядерної, хімічної, бактеріо-
логічної (біологічної) й ток-
сичної.

Разом із тим серед очевид-
но небезпечних товарів і пред-
метів зустрічаються, здавалося 
б, досить, так би мовити, «ми-
ролюбні» товари: підшипники, 
двигуни (що підходять не тіль-
ки для звичайних тракторів, а 
й для танків чи транспорту вій-
ськового призначення), окремі 
види теле- відео- й радіоапа-
ратури [1]. Тож перед тим, як 
давати дозвіл на їх переміщен-
ня через кордон, варто само-
стійно або з допомогою пред-
ставника митного брокера 
уважно переглянути офіційно 
затверджені переліки товарів, 
для перевезення яких потрібен 
спеціальний дозвіл або для 
здійснення їх експорту чи ім-
порту треба його одержати. 

Прикладом останнього є право 
на експорт або імпорт товарів 
військового призначення й то-
варів, які містять відомості, що 
становлять державну таємни-
цю. Його можна отримати лише 
в установленому КМУ поряд- 
ку [7].

ДСЕК України наділена 
правом не допускати експорт 
окремих товарів у держави, 
стосовно яких Радою Безпеки 
ООН установлено ембарго (за-
борона чи обмеження) на екс-
порт, якщо існують підстави 
вважати, що вони призначені 
для створення зброї масового 
знищення чи засобів її достав-
ки, використання в терористич-
них або інших протиправних ці-
лях тощо. Крім того, експортно-
му контролю підлягають пере-
говори, пов’язані з укладенням 
зовнішньоекономічних контрак-
тів щодо експорту товарів вій-
ськового призначення, а також 
подвійного використання, на 
поставки яких до відповідної 
іноземної держави встановле-
но часткове ембарго.

Державний експортний 
контроль здійснюють і при екс-
порті або тимчасовому виве-
зенні товарів, не внесених до 
списків, коли: (а) їх ввозять в 
Україну з наданням міжнарод-
ного імпортного сертифіката на 
вимогу держави-експортера; 
(б) експорт або тимчасове ви-
везення здійснюється до де-
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ржав, стосовно яких резолюція-
ми Ради Безпеки ООН, інших 
міжнародних організацій, чле-
ном яких є Україна, чи вітчиз-
няним законодавством уста-
новлено повне або часткове 
ембарго.

Перед тим, як здійснювати 
міжнародні передачі підконт-
рольних товарів, підприємство 
має бути в установленому по-
рядку зареєстровано в ДСЕК 
України. Для цього провадить-
ся так звана попередня експер-
тиза товарів, які плануються до 
експорту, й надається пакет до-
кументів [8]. За підсумками по-
передньої експертизи пред-
ставники ДСЕК ідентифікують 
товари, щодо яких будуть укла-
дені зовнішньоекономічні дого-
вори, визначають умови їх між-
народних передач і, якщо все 
гаразд, видають посвідчення 
про реєстрацію суб’єкта під-
приємницької діяльності як 
суб’єкта здійснення міжнарод-
них передач товарів.

Після реєстрації й отри-
мання посвідчення уповнова-
жений представник суб’єкта 
господарювання вправі зверну-
тися за дозволом (або виснов-
ком) на право здійснення між-
народних передач товарів і піс-
ля чого провадиться основна 
експертиза. Порядок її прове-
дення й перелік необхідних до-
кументів визначає КМУ [11]. За-
уважимо, що ПКМУ «Про за-

твердження Положення про по-
рядок проведення експертизи 
в галузі державного експортно-
го контролю» передбачено 
можливість проведення неде-
ржавної експертизи підконт-
рольних товарів [8]. Тому окре-
мим наказом ДСЕК України за-
тверджено Інструкцію про по-
рядок надання юридичним осо-
бам повноважень на проведен-
ня недержавної експертизи то-
варів у галузі державного екс-
портного контролю [5]. Такими 
суб’єктами експертної діяль-
ності є більшість обласних тор-
гово-промислових палат. 

Дозволи, що видаються за 
наслідками зазначеної експер-
тизи, можуть бути разовими, 
генеральними й відкритими. 
Плата за видачу висновків і 
дозволів встановлена окремим 
актом КМУ і залежить від виду 
док умента,  що на дається 
суб’єктові господарювання, й 
загальної вартості контракту 
[12].

Спеціалізований централь-
ний орган виконавчої влади у 
сфері експортного контролю 
надає адміністративні послуги 
відповідно до затверджених 
ним стандартів з видачі: (а) пос-
в і дч е н н я  п р о  р е є с т р а ц і ю 
суб’єкта підприємницької діяль-
ності як суб’єкта здійснення 
міжнародних передач товарів; 
(б) висновку про можливість 
п р о в е д е н н я  п е р е г о в о р і в , 
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пов’язаних з укладенням зов-
нішньоекономічних договорів 
(контрактів) про здійснення 
міжнародних передач товарів 
військового призначення й под-
війного використання; (в) доз-
волу на здійснення міжнарод-
них передач товарів; (г) виснов-
ку на здійснення міжнародних 
передач товарів; (д) міжнарод-
ного імпортного сертифіката й 
інших документів, що містять 
державні гарантії щодо вико-
ристання товарів у заявлених 
цілях; (е) свідоцтва про атеста-
цію системи внутрішньофірмо-
вого експортного контролю, 
створеної суб’єктом здійснення 
міжнародних передач товарів; 
(є) свідоцтва про надання юри-
дичним особам повноважень 
на проведення недержавної ек-
спертизи в галузі державного 
експортного контролю [13].

Стандарт на дання а д-
міністративної послуги містить 
відомості, які потрібні для спро-
щення доступу до даної послу-
ги і які включають: а) реквізити 
державного органу, що надає 
послугу; б) перелік категорій 
одержувачів; в) перелік доку-
ментів, необхідних для надан-
ня адміністративної послуги;  
г) склад і послідовність дій 
одержувача й адміністративно-
го органу; д) опис етапів надан-
ня адміністративної послуги;  
е) вимоги до строку її надання, 
а також до строків здійснення 

дій і прийняття рішень під час 
надання такої послуги; є) ви-
черпний перелік підстав для 
відмови в наданні останньої;  
ж) опис результату, який має 
отримати одержувач; з) вимоги 
до посадових осіб, які безпосе-
редньо забезпечують надання 
адміністративної послуги; и) 
порядок виправлення можли-
вих недоліків цієї процедури 
тощо.

Отже, переміщення підкон-
трольних ДСЕК України товарів 
потребує від суб’єктів ЗЕД не-
ухильного дотримання низки 
актів заборонно-дозвільного 
характеру. Законодавство ви-
суває суворі вимоги й до внут-
рішньої структури підприємств-
експортерів. Приміром, претен-
денти на отримання генераль-
ного чи відкритого дозволу або 
висновку на право здійснення 
міжнародних передач товарів, 
що підлягають державному ек-
спортному контролю, повинні 
створити систему внутрішньо-
фірмового експортного контро-
лю і пройти відповідну держав-
ну атестацію [9].

З метою встановлення 
єдиного порядку заповнення 
суб’єктами підприємницької 
діяльності України заяв за 
уніфікованими формами ДСЕК 
затвердила відповідні вимоги, 
які регламентують механізм от-
римання її дозволів (висновків) 
на право: (а) експорту, імпорту, 
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тимчасового вивезення, вве-
зення і транзиту товарів, що 
підлягають експортному конт-
ролю; (б) проведення перего-
ворів, пов’язаних з укладенням 
зовнішньоекономічних дого-
ворів або контрактів; (в) отри-
мання імпортних сертифікатів 
України або інших гарантійних 
документів [4].

Експорт або імпорт то -
варів, міжнародні передачі 
яких підлягають експортному 
контролю, здійснюється у зви-
чайному режимі. Лише для їх 
митного оформлення митному 
органу за місцем реєстрації до 
пакету документів потрібно до-
дати дозвіл (висновок) ДСЕК 
України [1, с. 24-26].

За порушення правил і 
процедур експортного контро-
лю відповідно до вимог ст. 25 
Закону до суб’єкта ЗЕД – пра-
вопорушника можуть бути за-
стосовані такі санкції: (1) накла-
дення штрафу; (2) скасування 
або зупинення дії дозволу (вис-
новку) чи міжнародного імпор-
тного сертифіката, який ДСЕК 
України надав суб’єктові ЗЕД; 
(3) скасування реєстрації ос-
таннього в ДСЕК України як 
суб’єкта міжнародних передач 
товарів.

Суб’єкти ЗЕД – фізичні осо-
би, які порушують законодавс-
тво у сфері державного експор-
тного контролю, несуть ад-
міністративну, кримінальну або 

цивільно-правову відповідаль-
ність, передбачену законом 
(ст. 27 Закону). Наприклад, 
згідно зі ст. 255 КУпАП прото-
коли про правопорушення ма-
ють право складати уповнова-
жені на те посадові особи спе-
ціально уповноваженого орга-
ну виконавчої влади з питань 
державного експортного конт-
ролю (за статтями 18817 «Неви-
конання законних вимог поса-
дових осіб спеціально уповно-
важеного органу виконавчої 
влади з питань державного ек-
спортного контролю» і 2124 
«Порушення законодавства в 
галузі державного експортного 
контролю»). Учинення вказаних 
правопорушень тягне за собою 
накладення адміністративного 
стягнення у виді штрафу.

У будь-якому випадку ці 
стягнення негативно впливають 
і на поточну комерційну діяль-
ність суб’єктів господарювання, 
і на перспективу спрощення 
митних процедур у майбутньо-
му. Як вбачається, варто пого-
дитися з необхідністю внесення 
змін до КУпАП щодо встанов-
лення адміністративної відпові-
дальності за правопорушення, 
що посягають на правовий по-
рядок здійснення експортного 
контролю як заходу нетариф-
ного регулювання митної полі-
тики держави. Підпункт 4 ст. 2124 
КУпАП пропонуємо, викласти в 
такій редакції: «4) порушення 
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правил експортного контролю, 
що полягає у здійсненні діяль-
ності, пов’язаної з міжнародни-
ми передачами товарів, без от-
римання в установленому по-
рядку дозволу, висновку чи до-
кумента про гарантії, якщо їх 
одержання прямо передбачає 
спеціальний закон і якщо у за-
значених діях правопорушника 
немає складу злочину».

Аналіз правових аспектів 
експортного контролю як захо-
ду нетарифного регулювання 

ЗЕД дозволяє дійти висновку, 
з одного боку, про певну уста-
л е н і с т ь  з а п р о в а д же н ої  в  
Україні системи верифікації 
специфічних товарних груп, а з 
другого – про необхідність по-
дальшого вдосконалення чин-
ного вітчизняного законодав-
ства зі збереженням здобутої 
динаміки формування комплек-
су організаційних і правових 
важелів державного впливу в 
цій важливій царині митного 
регулювання.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ
Романенко В.В.

Рассмотрены актуальные вопросы деятельности национальной системы 
экспортного контроля. Раскрыты требования Государственной службы экспорт-
ного контроля Украины, которые регламентируют механизм получения разреше-
ний (заключений) на право осуществления международной передачи товаров. 
Проанализирован порядок таможенного оформления товаров, которые подле-
жат экспортному контролю. Рассмотрена ответственность субъектов внешнеэ-
кономической деятельности за нарушения законодательства в сфере государ-
ственного экспортного контроля.

Ключевые слова: национальная система экспортного контроля; разреше-
ния (заключения) на право осуществления международной передачи товаров; 
Государственной службы экспортного контроля Украины.

LEGAL ASPECTS OF THE EXPORT CONTROL IN UKRAINE
Romanenko V.V.

Actual questions of activity of national system of the export control have been 
studied. The demands of State service of the export control of Ukraine, which regulate 
the mechanism of reception of permissions (conclusions) on the right of realization of 
the international transference of commodities, have been reveal. The order of customs 
registration of the commodities, which are subject to the export control, has been ana-
lyzed. Responsibility of subjects of foreign trade activities for violations of legislation in 
the field of state export control has been considered.

Key words: national system of the export control; permissions (conclusion) to the 
right of realization of the international transfer of the commodities; State service of the 
export control of Ukraine.
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Національна юридична академія України  
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОНІВ 
ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ПРО 

ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ЙОГО 
ОБ’ЄКТА 

Актуальність такої поста-
новки теми статті вбачається 
нам у 2-х аспектах: (а) стосов-
но важливості чіткого законо-
давчого регулювання будь-яко-
го елемента правового ме-
ханізму податку та (б) щодо ра-
ціонального співвідношення 
норм законів і норм міжнарод-
них договорів. Саме в цьому 
смислі й були поставлені за-
вдання для висвітлення. 

Певним чином деякі сторо-
ни зазначеної проблеми до-
сліджувались у наукових пра-
цях з податкового права. Ідеть-
ся перш за все про монографіч-
ні роботи, змістовні статті віт-
чизняних фахівців, Республіки 
Бєларусь, Російської Федера-
ції, Казахстану тощо. Окремих 
її питань торкалися такі науков-
ці, як Д.В. Вінницький, О.Ю. Гра-
чова, О.Ю. Крохіна, І.Є. Крини-
цьк ий,  М.П.  Ку черявенко,  
С.Г. Пепєляєв, В.І. Пилипенко, 
Є.В. Порохов, Н.І. Хімічева,  

О.І. Худяков, Д.М. Щокін та ін. 
До досліджень, присвячених 
цій проблемі, можна віднести й 
м о н о г р афі ю  А .В.  Чу р к і н а 
«Об’єкт оподаткування» і від-
повідний розділ у томі ІІІ Курсу 
податкового права, що підго-
товлений М.П. Кучерявенком. 

Характеризуючи вплив по-
даткового регулювання, немож-
ливо обійтися без закріплення 
й деталізації такого поняття, як 
«податок», і конкретизації кож-
ного з елементів його правово-
го механізму. Поряд з платни-
ком і ставкою до системи основ-
них обов’язкових елементів ос-
таннього входить і поняття 
«об’єкт». Ця категорія формує 
підстави, відштовхуючись від 
яких через деталізацію низки 
інших елементів (предмет, 
база, одиниця, джерело тощо) 
формується можливість кількіс-
ного визначення податкового 
обов’язку платника – суми по-
датку до сплати. Чинне подат-
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кове законодавство України 
дуже поверхово підходить до 
визначення цього поняття і, 
тлумачачи об’єкт оподаткуван-
ня, базується на вичерпному 
переліку його різновидів. Уза-
гальнююче поняття об’єкта опо-
даткування на сьогодні є пред-
метом лише наукових дослід-
жень. Ось чому так важливо 
проаналізувати це питання у 
співвідношенні законодавчих 
норм і поглядів науковців. 

Бажано підкреслити, що іс-
нування економіки України в ре-
жимі закритої системи не є пер-
спективним. Більш логічним і 
необхідним є поступова інтегра-
ція держави до Європейського 
співтовариства. Актуальність 
такої перспективи зумовлена і 
входженням України до СОТ. За 
цих умов уже неможливо зали-
шати осторонь проблеми спів-
відношення національного зако-
нодавства з нормами європей-
ського права й не досліджувати 
межу дії податкових законів і 
норм міжнародних договорів. На 
даний час склалася ситуація, 
коли окремі аспекти визначення 
об’єкта оподаткування дещо різ-
няться. Вивчення перспектив 
поєднання поглядів учених у ць-
ому плані, позитиву й незруч-
ностей при існуванні такої 
колізійності є, з нашого погляду, 
вкрай необхідним.

Одним з найпринципові-
ших є питання співвідношення 

об’єктів оподаткування й по-
даткових правовідносин. Безу-
мовно, треба враховувати, що 
з м і с т  о с т а н н ь о г о  в а р т о 
пов’язувати з відносинами з 
приводу виконання всієї ціліс-
ної сукупності податкового 
обов’язк у,  як у  становлять 
обов’язки, пов’язані з податко-
вим обліком, особливостями й 
строками сплати податку, по-
датковою звітністю. При цьому 
об’єкт оподаткування асо -
ціюється з більш вузькою гру-
пою відносин. Насамперед це 
певні різновиди матеріально-
речових благ, елементів вар-
тості [4, с. 299].

При формуванні категорії 
«об’єкт оподаткування» треба 
виокремлювати 2 підходи – 
правовий (розширений) і зако-
нодавчий (більш вузький). У 
першому об’єкт оподаткування 
є родовим поняттям об’єкта 
(доходи або їх частина, майно, 
вартість та ін.), з яким пов’язано 
виникнення обов’язку платника 
податків їх сплачувати. У дру-
гому, вужчому значенні, яке за-
кріплюється переважно в зако-
нодавчих актах, об’єкти опо-
даткування трактуються як ви-
дові форми родового поняття 
об’єкта оподаткування (доходи 
фізичних осіб, майно юридич-
них осіб і т.д.), що й закріплю-
ються у спеціальних податко-
вих законодавчих актах [5, 
с. 228-238]. Наприклад, при 
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оподаткуванні доходів фізич-
них осіб об’єктом оподаткуван-
ня резидента виступають: «за-
гальний місячний оподаткову-
ваний доход; чистий річний 
оподатковуваний доход, який 
визначається шляхом змен-
шення загального річного опо-
датковуваного доходу на суму 
податкового кредиту такого 
звітного року; доходи з джере-
лом їх походження з України, 
які підлягають кінцевому опо-
даткуванню при їх виплаті; іно-
земн і  доходи.  В і дпов і дно 
об’єктом оподаткування нере-
зидента є: «загальний місячний 
оподатковуваний доход з дже-
релом його походження з Украї-
ни; загальний річний оподатко-
вуваний доход з джерелом його 
походження з України; доходи 
з джерелом їх походження з  
України, які підлягають кінцево-
му оподаткуванню при їх виплаті» 
[2; 2003. – № 37. – Ст. 38]. 

Визначення поняття «об’єкт 
оподаткування» є одним з най-
принциповіших моментів як у 
встановленні будь-якого плате-
жу податкового характеру, так 
і в регулюванні правового ме-
ханізму податку в цілому. Важ-
ливість чіткості в його характе-
ристиці зумовлюється певною 
подвійністю. З одного боку, без 
його закріплення не може бути 
цілісного податкового механіз-
му і будь-який законодавчий 
акт з окремого податку стає не-

логічним без відповідної статті 
стосовно цього. З другого – з 
об’єктом оподаткування по-
в’язується юридичний факт, що 
зумовлює виникнення й дію від-
повідних податкових правовід-
носин. Цим пояснюється, що 
саме із цих підстав важко пере-
оцінити значення чіткого й 
адекватного закріплення кате-
горії «об’єкт оподаткування» в 
чинному податковому законо-
давстві України. 

Зазначимо, що законодав-
че регламентування будь-якого 
обов’язкового платежу перед-
бачає декілька рівнів його вста-
новлення. По-перше, йдеться 
про загальне встановлення 
обов’язку сплати. Найчастіше в 
цьому випадку акцентується 
увага на ст. 67 Конституції Ук-
раїни. По-друге, уточнення за-
сад справляння такого платежу 
міститься в загальному подат-
ковому законі або Загальній 
частині Податкового кодексу 
України. По-третє, деталізація 
такої схеми формує структуру 
спеціального податкового за-
конодавчого акта. Як бачимо, 
логіка виокремлення елемен-
тів, які треба деталізувати, щоб 
сформувалася чинна система 
справляння відповідного по-
датку, серед головних його 
елементів передбачає об’єкт 
оподаткування. 

Питання законодавчого за-
кріплення досліджуваного по-
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няття на сьогодні залишається 
відкритим. Більше того, чинне 
податкове законодавство Украї-
ни вичерпного переліку видів 
об’єктів оподаткування не міс-
тить, виділяючи лише найпоши-
реніші з них. Так, відповідно до 
Закону України «Про систему 
оподаткування» об’єктом опо-
даткування виступають прибу-
ток (доход), додана вартість 
продукції, вартість продукції 
(робіт, послуг), у тому числі мит-
на, або її натуральні показники, 
спеціальне використання при-
родних ресурсів, майно юридич-
них і фізичних осіб та інші 
об’єкти, визначені законами  
України [2; 1991. – № 39. – 
Ст. 510]. Як зазначає М.П. Куче-
рявенко, у низці випадків має 
місце надмірна деталізація. 
Приміром, навряд чи доцільно 
характеризувати доход (прибу-
ток) як об’єкт, оскільки прибуток 
є одним з елементів доходу, а 
подібна деталізація передбачає 
й подальший докладний аналіз, 
який навряд чи є доречним у 
статті Основного Закону, яка ре-
гулює систему оподаткування 
[5, с. 234]. У цьому випадку, 
можливо, доцільніше було б ви-
окремлювати конструкцію, яка 
об’єктами оподаткування буде 
визначати вартість та її складові 
елементи, до яких як раз і бу-
дуть входити доходи, прибуток, 
заробітна плата залежно від 
змісту й призначення відповід-

ного платежу. 
Слід ураховувати, що об’єкт 

оподаткування виражає склад-
ний комплекс відносин, що 
пов`язують виникнення в окре-
мої особи обов’язку по сплаті 
податку й підставу цієї сплати з 
особливостями правового режи-
му певної речі, предмета, яви-
ща. Така модель вимагає не 
просто законодавчого закріп-
лення того, що може виступати 
різновидом об’єкта оподатку-
вання, а й виокремлення його 
характерних рис та ознак. Якщо 
український законодавець на 
цьому уваги не зосереджує, то 
в ст. 38 Податкового кодексу 
Російської Федерації родові 
риси цього об’єкта виокремлю-
ються. Виходячи з цього росій-
ське податкове законодавство 
до об’єктів оподаткування від-
носить майно, прибуток, доход, 
вартість або іншу економічну 
підставу, що має вартісну, кіль-
кісну або фізичну характеристи-
ки. Дійсно, подібні характерис-
тики розглядуваного поняття 
властиві класичній формі подат-
ку. Але, до переліку податків, 
зборів (обов’язкових платежів) 
включені й ті, що можуть і не від-
повідати цій логіці (наприклад, 
платежі, опосередковані пере-
тинанням митного кордону, вве-
зенням або вивезенням товарів 
на митну територію). 

Європейська інтеграція пе-
редбачає не лише пристосу-
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вання до умов формування 
єдиного Європейського співто-
вариства й узгодження еконо-
мічних процесів, а й логічне 
співвідношення, а в деяких ви-
падках – і поєднання чинних 
законодавств держав, що бе-
руть участь у цьому процесі. 
Два традиційні шляхи остан-
нього (зміна національного за-
конодавства й відповідні по-
даткові угоди) можуть допов-
нюватись і іншими. Але на сьо-
годні переважно йдеться про 
поширене використання в по-
датковому регулюванні міжна-
родних угод, згоду на обо-
в’язковість яких надано Вер-
ховною Радою України. 

Норми податкової угоди, як 
правило, мають перевагу перед 
національним законодавством. 
Водночас, для платника подат-
ків не завжди вигідно вимагати 
режиму, передбаченого угодою. 
Наприклад, національна норма 
діяльності всередині країни 
може охоплювати тільки доходи, 
що виникають у цій країні, в той 
час як до постійної ділової ус-
танови буде віднесено й інозем-
ні доходи, якщо вони пов’язані з 
її діяльністю. Крім того, у краї-
нах, що обмежують свою подат-
кову юрисдикцію тільки дохода-
ми з місцевих джерел, внутрішні 
норми забезпечують для інозем-
них компаній сприятливий по-
датковий режим. 

Підкреслимо, що при регу-

люванні майнових податків од-
нією з головних категорій до-
ходів, оподаткування яких ре-
гулюється податковими угода-
ми, є доходи від нерухомого 
майна, оподаткування яких не 
є тотожним оподаткуванню не-
рухомості. В останньому ви-
падку податковий режим не по-
падає у сферу дії податкових 
угод [1, с. 55-57]. Основний 
принцип оподаткування до-
ходів від нерухомого майна в 
типових конвенціях ОЕСР, США 
й ООН полягає в праві держави 
його знаходження оподаткову-
вати зазначені доходи подат-
ками «біля джерела». Воно 
здійснюється за ставками, пе-
редбачених національним по-
датковим законодавством ре-
зидентів інших держав. Держа-
ва резидентства платника по-
датків при цьому також вправі 
оподатковувати цей доход, але 
з урахуванням передбаченого 
відповідною податковою уго-
дою способу усунення подвій-
ного оподаткування [3, с. 244].

Спираючись на вищевикла-
дене, можемо зробити наступні 
висновки [12, с. 18, 65]. По-пер-
ше, об’єктом оподаткування є 
майно, вартість (або її частина) 
чи інші підстави, що мають вар-
тісне, кількісне або фізичне ви-
раження. Він є підставою, яка 
породжує виникнення у платни-
ка податків обов’язку зі сплати 
податку. По-друге, об’єкт опо-
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даткування, як підстава виник-
нення у платника податк ів 
обов’язку з їх сплати, повинен 
мати обов’язкове законодавче 
закріплення. У зв’язку із цим є 
сенс розглядати об’єкт оподат-
кування як підставу виникнення 
обов’язку зі сплати податку, а не 

як умову, яка породжує цей 
обов’язок [12, с. 18]. У даному 
випадку має місце комплекс 
умов, які породжують обов’язок 
сплати (наприклад, обов’язкова 
наявність податкової дієздат-
ності), а не єдина умова – наяв-
ність об’єкта оподаткування.
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