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ОБ’ЄКТ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ 

 
Постановка проблеми. Категорію „об’єкт 

теорії управління” можна віднести до найменш 

розроблених в теорії управління. Крім того, не-

обхідність дослідження об’єкта теорії управління 

викликана тим, що абсолютна більшість праць по 

теорії управління торкається проблем застосу-

вання правових норм в системі державного 

управління, де акцент робиться на дослідженнях 

закономірностей дії системи державного управ-

ління, тобто об’єктом теорії управління фактич-

но визнається система державного управління. 

Результатом подібних досліджень, спрямованих 

на визначення ролі права як одного із елементів 

системи управління, є розкриття сутності і зако-

номірностей управління, а не права. З цього при-

воду постає проблема виділення управлінського 

елементу в самому праві, тобто, дослідження 

управлінської ролі права в межах об’єкта юриди-

чної науки. Вирішення цієї проблеми, на нашу 

думку, полягає у вивченні його регулятивної фу-

нкції та регулятивних властивостей.  

Ступінь наукової розробки проблеми. В 

сучасній юридичній літературі спостерігається 

фактична відсутність досліджень, які стосуються 

визначення об’єкта теорії управління. Це зумов-

лено цілим рядом причин. По-перше, недостат-

ньою розробленістю категорії „об’єкт юридичної 
науки” в юридичній науці: в абсолютній більшо-

сті праць об’єкт та предмет юридичної науки або 

просто не згадуються, або ототожнюються [27, 

c.34; 8, c.39; 19, c.1.]. По-друге,  відсутність на-

лежної уваги з боку дослідників проблемам фун-

кцій права (зокрема, до цієї проблематики звер-

тались С.С.Алєксєєв [6], Т.М.Радько [21, 22, 23], 

В.Г.Смірнов [25], І.Є.Фарбер [29] та ін.). Нареш-

ті, ще однією з цих причин є стійкість традицій 

вітчизняної теорії управління, де об’єктом даної 
науки визнається система державного управління і 
які продовжують домінувати в сучасній літературі 
[10, c.70-78; 11, c.14-15; 16, c.68-69; 12, c.9-24]. 

Мета статті. В рамках даного дослідження 

визначити об’єкт теорії управління, тобто, ту час-

тину правової дійсності, аспекти і сторони якої, 
виділені суб'єктом теорії управління, найбільш по-

вно розкриватимуть управлінську природу права та 

становитимуть предмет теорії управління. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. При визначенні об’єкта теорії управління 

слід виходити із властивостей права як засобу 

управління, звертаючись до вивчення його регу-

лятивної функції та можливостей. З цього приво-

ду може постати питання: чи можна розкрити 

сутнісні властивості права через його функції? 

На думку Ф.Н.Фаткулліна, розуміння функцій 

права як прояву його сутності є вірним методо-

логічним засновком, оскільки „сутність права, 

розгортаючись в безпосередньому змісті, відо-

бражається, насамперед, на власній меті, потім 

на призначенні, а через них – на функціях” [30, 

c.204]. Вивчаючи певні функції права, ми пізнаємо 

його природу, оскільки кожна функція права має 
власну гносеологічну сутність [13, c.6-7]. Отже, 

функції права розкривають його сутнісні властиво-

сті та відіграють суттєву пізнавальну роль.  

Визначення об’єктом теорії управління ре-

гулятивної функції права допоможе розкрити 

його управлінську сутність, адже саме в регуля-

тивній функції „найбільш яскраво проявляється 

творча роль права як знаряддя впливу держави 

на суспільні відносини” [21, c.63], де норми пра-

ва виступають як „один із необхідних засобів, що 

використовуються державою для спрямування 

діяльності всіх ланок соціальної системи, її впо-

рядкування, введення в певні рамки” [19, c.113]. 

З цього твердження знову може виникнути пи-

тання: чому саме регулятивна, а не управлінська 

функція права розглядається як об’єкт теорії 
управління, адже дослідники функцій права час-

то розрізняють управлінську та регулятивну фу-

нкції права, навіть не відносячи управлінську 

функцію до спеціально-юридичних [30, c.29; 15, 

c.30]. Ця точка зору грунтується на суто кіберне-

тичному підході до розуміння управління та ре-

гулювання, згідно якого регулюванням є підтри-
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мання системи в незмінному, заданому суб’єк-

том регулювання стані, а управління спрямовано 

на розвиток системи. Аналіз юридичної літера-

тури показує, що кібернетичний підхід до роз-
межування цих понять не зовсім підходить для 

дослідження соціальних явищ, і, зокрема, право-

вої дійсності, відносно якої управління не є са-

мостійною функцією права, а є проявом його ре-

гулятивної функції, як один з аспектів правового 

регулювання, тому можна стверджувати не про 

окреме існування управлінської та регулятивної 
функцій права, а про управлінський аспект регуля-

тивної функції права, який і становить предмет те-

орії управління. Такої ж точки зору дотримується 

більшість вчених-юристів, які зверталися до цього 

питання [31, c.38; 17, c.16; 12, c.11].  

Об’єкт теорії управління - управлінська 

функція права – звичайно, не є однорідним, а має 

певну системну характеристику, тобто, склада-

ється з ряду взаємопов’язаних і взаємозумовле-

них елементів. Виділення елементів об’єкта теорії 
управління завдання значно важче, оскільки тут 

необхідно виявити конкретні, „матеріальні” прояви 

регулятивної функції права як частини правової 
дійсності, на які ми можемо спрямувати наукове 

пізнання. Цей процес ускладнюється тим, що, на 

відміну від об’єктів галузевих наук, тут не можна 

обмежуватись конкретною групою правовідносин, 

норм та інших елементів правової дійсності, визна-

чених специфікою конкретної галузі права.  

До елементів об’єкта теорії управління 
можна віднести: 1. Регулятивні правові норми 

та нормативно-правові акти.  Дослідження тієї 
чи іншої регулятивної норми для теорії управ-

ління спрямоване, насамперед, на те, щоб пізнати 

її регулятивний потенціал. Тому в даному випад-

ку значну увагу в дослідженнях необхідно при-

ділити зовнішній формі виразу норми – нормати-

вно-правовому акту, оскільки багато в чому про-

цес дії акта визначається такими його формаль-

ними ознаками як, наприклад, юридична сила 

акту, яка пов’язана з компетенцією того чи іншо-

го органу. Тобто, крім дослідження змісту регу-

лятивної норми, необхідно враховувати особли-

вості органу, який прийняв нормативний акт, що 

містить дану норму  (а саме, положення цього 

органу в системі  державних органів, його галу-

зеву належність та ін.), юридичну силу даного 

акту, а також, що є особливо важливим для теорії 
управління – мету та наслідки його прийняття. 

Коло досліджуваних регулятивних норм та нор-

мативних актів, що їх містять, в даному випадку 

не обмежується певною галуззю права чи зако-

нодавства. Проте управлінський аспект регуля-

тивної функції права, як зазначалось вище, най-

більш яскраво проявляється в сфері здійснення 

державного управління, а тому, більшість регу-

лятивних норм, що складають об’єкт теорії 
управління, мають публічно-правовий характер, 

зокрема, це: норми-цілі, які закріплюють як бли-

жні, так і віддалені цілі та завдання в якості 
обов’язкової нормативної орієнтації видів діяль-

ності; компетенційні норми, які окреслюють ле-

гальні межі діяльності суб’єктів права [4]; імпе-

ративні норми, які містять однозначні приписи та 

закріплюють обо-в’язки державних органів, під-

приємств, установ та організацій [3]; норми-

розрахунки, які являють собою показники, які 
містять виражені в кількісному вимірі обсяги 

діяльності та рівні розвитку (наприклад, закони 

про державний бюджет, додатки до законів про 

державні програми та ін.). Зазначений перелік 

видів регулятивних норм, хоча і має важливе зна-

чення для теорії управління, не є вичерпним.  

2. Суб’єктивні права та юридичні обов’яз-

ки суб’єктів регулятивних правовідносин. Цей 

елемент об’єкта теорії управління включає в себе 

праводієздатність та правовий статус фізичних 

осіб, правовий статус юридичних осіб та громад-

ських організацій, а також компетенцію держав-

них органів. Наділення громадян праводієздатні-
стю (політичною, економічною, культурною та 

ін.) являє собою початковий етап здійснення ре-

гулятивної функції, оскільки на цій стадії виз-
начається коло осіб, які потім стають учасниками 

правовідносин. При визначенні праводієздатнос-

ті регулятивний вплив права полягає в тому, що 

шляхом визнання їх здатності своїми діями реа-

лізовувати надані їм права та виконувати обо-

в’язки, визначаються варіанти поведінки, додер-

жуючись яких громадяни задовільняють суспі-
льні та особисті інтереси [22, c.69]. Якщо під 

праводієздатністю розуміти певні вимоги до уча-

сників регульованих правовідносин, то правовий 

статус – це така правова категорія, яка характе-

ризує особу у всієї сукупності її прав та обо-

в’язків.  Закріплення та зміна правового статусу 

осіб за допомогою правових норм є одним із ва-

жливих шляхів здійснення регулятивної функції 
права. Слід зазначити, що при здійсненні даної 
форми  регулятивної функції права регулятивний 

вплив права спрямовано не тільки на дії та вчин-

ки осіб, а й на державу в особі її органів та поса-

дових осіб, оскільки держава повинна гарантува-

ти та забезпечувати громадянам реалізацію їх 

прав та інтересів. Це положення, наприклад, за-

кріплено у визначенні поняття „громадянство”, 

яким є 
 
„правовий зв'язок між фізичною особою і 
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Україною,  що  знаходить  свій  вияв  у  їх  взає-

мних  правах   та обов'язках” [1, ч.2 ст.1]. З іншо-

го боку, норми, що визначають права та обо-

в’язки громадян, регулюють їх дії в напрямку, 

необхідному для держави. 

Прояв регулятивної функції права при ви-

значенні правового статусу об’єднань громадян 

полягає у визначенні можливих варіантів дій їх 

членів, спрямованих на реалізацію мети створен-

ня даного об’єднання. Визначення правового 

статусу запобігає можливості відхилення того чи 

іншого об’єднання громадян від виконання своїх 

завдань (наприклад, ст.22 Закону України „Про 

об’єднання громадян”, яка встановлює обмежен-

ня щодо одержання коштів та іншого майна по-

літичними партіями, їх установами та організаці-
ями [2]). Але головний соціальний результат по-

лягає в тому, що завдяки встановленню правово-

го статусу досягається узгоджена діяльність всіх 

об’єднань громадян. Таким чином, регулятивний 

вплив права дозволяє визначити основні цілі дія-

льності об’єднань громадян, вказати основні на-

прямки його діяльності, встановити принципи 

його побудови та функціонування, а також забез-
печити необхідні зовнішні умови її діяльності.  

При визначенні правового статусу інших 

юридичних осіб регулятивна функція права про-

являється в дещо іншій формі. Це обумовлено 

специфікою діяльності юридичних осіб, пов’яза-

ною з майновими відносинами. Нормативне ре-

гулювання правового статусу юридичних осіб 

(яке здійснюється як через законодавчі акти, так і 
через встановлення статутів та положень юриди-

чних осіб) дозволяє більш ефективно вирішувати 

поставлені перед ними завдання, а також попе-

реджати дії, які не відповідають інтересам конк-

ретної юридичної особи. 

Одним із найважливіших проявів регуля-

тивної функції права є встановлення компетенції 
державних органів, оскільки жоден державний 

орган не може успішно здійснювати свою діяль-

ність без чітко встановленої компетенції, яка ви-

ступає юридичною основою діяльності цього 

органу. Регулятивний вплив права проявляється 

в тому, що встановлення компетенції державних 

органів забезпечує узгодженість та координацію 

їх дій, а досконалість, чіткість у визначенні їх 

компетенції дозволяє чітко виконувати постав-

лені перед ними завдання. В юридичній літера-

турі питання чіткого визначення компетенції 
державного органу нерозривно пов’язують з 
ефективною реалізацією ними управлінських 

функцій [5, c.62; 18, c.40; 28, c.135-143; 9, c.34-

37]: „хоча функції управління не є самі по собі 

правовими явищами і, відповідно, не можуть бу-

ти самостійними елементами компетенції, проте 

в державних органів є права та обов’язки здійс-

нювати певні управлінські функції в певній сфе-

рі, які є елементами компетенції” [22, c.54]. Крім 

того, регулятивний вплив норм права при визна-

ченні компетенції державних органів в найбіль-

шій мірі проявляється лише тоді, коли такі нор-

ми прийняті з урахуванням всіх умов, в яких бу-

де діяти даний державний орган, тобто, при роз-
робці компетенційних норм і встановленні ком-

петенції конкретного органу необхідно врахову-

вати наукові основи ефективного управління [22, 

c.83] та пов’язані з ними закономірності регуля-

тивного впливу права на суспільство, що харак-

теризує таку частину правової дійсності, як ком-

петенція державних органів у якості необхідного 

елемента об’єкта теорії управління.  

3. Юридичні факти регулятивного харак-

теру. Основною юридичною формою досягнен-

ня суб’єктами права цілей, завдань та інтересів є 

конкретні правові відносини.  Юридичні факти, 

передбачені нормами права, виступають засобом 

трансплантації  встановлених засобів регулятив-

ного впливу в сферу конкретних регулятивних 

відносин [22, c.91]. Хоча юридичні факти – це, 

насамперед, реальні життєві обставини, але їх 

визначення за допомогою правових норм можна 

віднести до однієї із форм здійснення регулятив-

ної функції, адже фактами, які мають юридичне 

значення, є лише ті життєві обставини, які пе-

редбачені нормами права. Саме вони породжують 

ті чи інші юридичні наслідки, причому, не самі по 

собі, а в силу того, що вони передбачені у відпові-
дних правових нормах, тому визначення юридич-

них фактів в нормах права є необхідною передумо-

вою успішного регулятивного впливу права на су-

спільні відносини, оскільки з юридичними факта-

ми пов’язується настання тих чи інших правових 

наслідків для учасників суспільних відносин.  

4. Юридична практика розробки і засто-

сування регулятивних норм. Юридична практика 

є дуже широким поняттям, яке має складну стру-

ктуру та включає в себе велику кількість елемен-

тів (наприклад, виділяється правотворча, право-

застосовча, розпорядча, правосистематизуюча, 

оперативно-виконавча, юрисдикційна та ін.), то-

му необхідно з’ясувати, які різновиди юридичної 
практики найбільш повно відображають реаліза-

цію регулятивної функції права. На нашу думку, 

елементами об’єкта теорії управління є наступні 
види юридичної практики: 

1) Правотворча практика, яка полягає у ви-

робленні регулятивних правових норм, причому 
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увага дослідників не повинна зосереджуватися 

на  процесі видання законів, і підзаконних нор-

мативних актів. Нормотворчий процес в даному 

випадку розглядатиметься як процес організації, 
впорядкування суспільних відносин, тому при до-

слідженні даного виду практики необхідно дослі-
джувати  регулятивний потенціал та регулятивні 
властивості нормативного акту, що приймається. 

2) Правозастосовча практика, а саме такі її 
різновиди, як виконавчо-розпорядча та інтерпре-

таційна практика. Виконавчо-розпорядча прак-

тика полягає у безпосередній реалізації юридич-

них норм в процесі регулятивного впливу права 

на суспільні відносини. Інтерпретаційна практика 

являє собою складну різноманітну роботу держав-

них органів, яка пронизує всі основні форми ство-

рення та реалізації права [32, c.50] і направлена на 

виявлення та пояснення змісту та цілей норм права. 

Значення правозастосовчої практики полягає в то-

му, що під час вивчення процесів реалізації норми 

проявляються особливості її регулятивної дії, і 
яким чином досягається чи не досягається мета, з 
якою даний акт був прийнятий.  

Слід зазначити, що для теорії управління 

судова практика не є таким важливим об’єктом 

пізнання, як, наприклад, для наук кримінального, 

цивільного чи господарського права. Це зумов-

лено тим, що  судові акти є проявом реалізації  
охоронної, а не регулятивної функції права. 

5. Правосвідомість та наука. Актуальним 

для теорії управління є дослідження правосвідо-

мості, зокрема, правосвідомості суб’єктів щодо 

яких спрямований регулятивний вплив правової 
норми. Характерною рисою сучасних досліджень 

правосвідомості в теорії управління  є переве-

дення основної уваги дослідників на так звану 

«індивідуальну правосвідомість», а саме: на до-

слідження особистих психологічних мотивів 

прийняття державним службовцем того чи іншо-

го індивідуального управлінського рішення, що 

не в повній мірі відображає процеси реалізації 
регулятивної функції права. Найбільш повного 

відображення реалізації регулятивної функції 
права можна добитися, включаючи до об’єкта 

теорії управління не тільки правосвідомість 

суб’єктів правотворчості. Сюди також входить і 
правосвідомість суб’єктів, щодо яких спрямова-

ний регулятивний вплив норми, і суспільна пра-

восвідомість, яка знаходить свій вираз в право-

вих нормах, оскільки право тільки тоді може ре-

алізувати регулятивну функцію, коли воно не 

тільки усвідомлене та перевірене на практиці, 
але і визнано цінністю та необхідністю.  

Важливим елементом об’єкта теорії управ-

ління є такий елемент правосвідомості, як науко-

ві знання і, зокрема, різноманітні доктрини  тео-

рії управління, в яких органічно поєднуються 

наукові і ціннісні категорії, оскільки неможливо 

уявити повноцінний розвиток теорії управління 

як самостійної юридичної науки без вивчення та 

критичного аналізу систем знань про регулятив-

ну природу права, що існували в минулому та 

існують тепер.   

  6. Регулятивні правовідносини. Зазначені 
вище форми регулятивного впливу права реалі-
зуються у регулятивних правовідносинах. Поділ 

правовідносин в залежності від функцій права на 

регулятивні та правоохоронні є традиційним у 

вітчизняній юридичній науці, оскільки саме фун-

кції права визначають юридичний характер пра-

вовідносин і характеризують не просто окремі 
види правовідносин, а якісно відмінні їх типи [7, 

c.132; 22, c.98]. Регулятивні правовідносини вини-

кають у відповідності з приписами правових норм, 

на основі правомірних юридичних фактів і спрямо-

вані на регулювання суспільних відносин шляхом 

реалізації встановленої компетенції, правового ста-

тусу, суб’єктивних прав та обов’яз-ків.  

Висновки. Об’єктом теорії управління як 

юридичної науки є така частина правової дійсно-

сті як регулятивна функція права, оскільки через 
неї розкриваються властивості права як регуля-

тора суспільних відносин.  Об’єкт теорії управ-

ління – регулятивна функція права - не є однорі-
дним, а має певну системну характеристику, тоб-

то складається з ряду взаємопов’язаних і взаємо-

обумовлених елементів регулятивні правові нор-

ми та нормативно-правові акти;  суб’єктивні пра-

ва та юридичні обов’язки суб’єктів регулятивних 

правовідносин; юридичні факти регулятивного 

характеру; юридична практика розробки і засто-

сування регулятивних норм; правосвідомість та 

наука; регулятивні правовідносини. 
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N.S. Ney 
SUBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Summary 
The subject of public administration as an independent law science  must be determined as a part of 

legal reality. The part of legal reality which is the subject of public administration is the regulatory function 

of law, because this function of law realizes itself as a regulator of social relations. The subject of public ad-

ministration consist of: regulatory  rules of law; rights and duties of the participants of the regulatory legal 

relationships; regulatory jural facts; legal practice; feelings for law and order; law science;  regulatory legal 

relationships. 
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ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛА ПРАВА 

 
Постановка проблеми. Джерело права, 

будучи одним з фундаментальних понять теорії 
права, само собою та у співвідношенні з іншими, 

„дотичними” до нього категоріями і поняттями, 

особливо з поняттям „форма права”, має неоці-
ненне теоретичне і практичне значення. Саме 

тому, починаючи з римських юристів і закінчую-

чи вченими-правознавцями сьогодення, воно пе-

ребуває в полі постійної пильної уваги та ви-

вчення [25; 16, с.3; 33; 14]. В теоретичному плані 
чітке уявлення про поняття та зміст джерел права 

виступає неодмінною передумовою не менш чіт-

ких знань про такі нерозривно пов’язані з ним та 

у значній мірі залежні від нього категорії і по-

няття, як характер і зміст права, система права, 

галузь права, інститут права і навіть у певній мірі 
норма права та інші. В практичному плані чітке 

уявлення про джерела права – їх поняття, види та 

зміст – створює умови для подальшого вдоско-

налення та відповідного підвищення ефективно-

сті правотворчої, правозастосовчої та правоохо-

ронної діяльності державних органів.  

Метою статті є з’ясування ступеня науко-

вої розробки проблеми та поняття формально-

юридичного джерела права. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Розуміння джерела права не може бути гли-

бшим та повнішим, ніж розуміння власне права. 

Цілком правильно, на нашу думку, відомий ро-

сійський теоретик права Г.В.Мальцев недавно 

констатував, що „відоме зауваження Канта про 

те, що юристи все ще шукають визначення пра-

ва, залишається справедливим і у наші дні”. 

Юридична думка, резонно відзначає він, „судячи 

з усього, приречена на безкінечний пошук визна-

чення права, спонукана до цього практичною 

необхідністю побудувати правопорядок на фун-

даменті якомога надійніших, чіткіших та повні-
ших знань про його сутність, предмет правового 

регулювання” [20, с.3]. Ця одвічна і нескінченна 

погоня за з’ясуванням сутності права, очевидно, 

у вирішальній мірі зумовлена тим, що, з одного 

боку, має місце постійне незадоволення досягну-

тим рівнем юридичних знань, вічно злободенне 

відчуття неповноти права, бажання його вдоско-

налити, а з іншого боку – зростаюче разом з до-

свідом, що набувається, розуміння відносності 
результатів наукового пошуку, обмеженості і 

звідси минучості висновків, в істинність яких 

суспільство уже встигло повірити. Причому ця 

недосконалість, неповнота знань про право іма-

нентна усій світовій юриспруденції, що вона ви-

знає сама [35; 38; 41; 45; 39; 37; 40]. Успішне 

розв’язання проблем праворозуміння, необхідне 

само по собі, водночас відіграє ключову роль для 

з’ясування інших нерозривно пов’язаних з по-

няттям права явищ та категорій і понять, що ві-
дображають ці явища. Мова іде про „похідні” від 

того чи іншого уявлення про право явища і по-

няття – про сутність і зміст права, його роль та 

призначення, механізм правового регулювання, 

систему права, правову систему тощо. Особливо-

го значення набуває при цьому розробка проблем, 

що стосуються форм та джерел права, які цілком і 
повністю залежать від розв’язання питань, що ма-

ють безпосереднє відношення до уявлень про пра-

во як таке та визначення поняття права. 

Поза сумнівом, в дійсності має місце і зво-

ротній вплив джерела права, форми права на йо-

го сутність. Вказуючи на цю обставину, відомий 

російський вчений-юрист М.М.Коркунов ще в 

кінці ХІХ ст. звертав увагу на те, що не тільки з 
допомогою природи і характеру права, уявлень 

про нього можна судити про природу і характер 

джерел, але й навпаки, на основі специфічних 

особливостей тих чи інших форм, джерел права, 

в свою чергу, можна судити про природу і харак-

тер самого права. Зокрема, він писав: „Визначен-

ня юридичних норм за їх джерелом більш 

об’єктивні, ніж визначення за змістом. Вони не 

трансформуються в судження про право, не вка-

зують, чим повинно б бути право, а мають на 

увазі вказати відмінну ознаку дійсно чинних 

юридичних норм”. Цим, продовжує автор, і по-

яснюється „популярність їх серед юристів того 

напрямку, який є реакцією проти ідеалістичних 

захоплень попереднього часу. Цей напрямок, що 

особливо поширився протягом останнього часу в 

Німеччині, перейшов звідти і до нас”. І, нарешті, 
резюме М.М.Коркунова: „Визначення такого ро-

ду являють так би мовити, два різновиди”. Один 

з них тлумачить юридичні норми „як норми, 

встановлені органами державної влади”. Інший 

„більш загальним чином визнає джерелом права 

суспільство в цілому” [18, с.62]. 
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Вирішенню питання щодо адекватного ро-

зуміння джерела права було присвячено чимало 

зусиль вчених-юристів. На початку ХХ століття 

І.В.Михайловський писав, що термін „джерело 

права” „до цих пір ще тлумачиться по різному і з 
цього приводу ведуться дискусії”, добавляючи 

при цьому: „...між тим дискусії базуються на не-

порозумінні: не має нічого простішого зняти ці 
непорозуміння виробленням загального розумін-

ня терміна, яким так часто користується наука”. 

На його думку, „по суті майже усі вчені однако-

во розуміють „джерела права” як „фактори, що 

творять право”, а „дискусії розпочинаються тіль-

ки при вирішенні питання, що повинно вважа-

тись правотворчим фактором”. При цьому, з точ-

ки зору І.В.Михайловського, „одні кажуть, що це 

– об’єктивні умови даного середовища, інші – що 

це вищий етичний закон, треті – що це психічні 
переживання особи, четверті – що це ті форми 

(звичай, закон і т.д.), яких набуває завдяки ви-

щому зовнішньому авторитету відповідний 

зміст” [22, с.237]. Зазначаючи про дискусії вчених 

з приводу розуміння джерела права, що „базуються 

на непорозумінні”, І.В.Михайловський вважав їх 

до певної міри неминучими, проте такими, що вже 

у найближчий час будуть розв’язані. В останньому, 

як засвідчила історія, він помилився. 

Гострі дискусії з проблем поняття джерел 

права відбувались в 40-і роки ХХ століття, коли 

під джерелом права головним чином мався на 

увазі „той спосіб, яким правилу поведінки нада-

ється державною владою загальнообов’язкова 

сила” [5, с.173], або в широкому смислі „дикта-

тура робітничого класу, тобто радянська влада”, 

а в спеціальному смислі „законодавчі норми” [7, 

с.15]. Спори про розуміння джерела права пері-
одично виникали і у всі наступні роки [12; 17; 23; 

26; 30; 33; 8; 10; 11; 19; 27]. Констатуючи цей 

факт, С.Ф.Кечекьян писав, що дане поняття «на-

лежить до числа найбільш неясних в теорії пра-

ва. Не лише немає поняття, але спірний навіть 

сам зміст, в якому вживаються слова «джерело 

права». Адже «джерело права» - це не більше, як 

образ, який швидше покликаний допомогти ро-

зумінню, ніж дати розуміння того, що познача-

ється цим виразом» [16, с.3]. 

Ця думка, висловлена понад півстоліття 

тому, актуальна й нині. Насправді, по сьогодні-
шній день під джерелом права розуміють і мате-

ріальні умови життя суспільства (джерело права 

в матеріальному смислі), і підстави юридичної 
обов'язковості правової норми (джерело права у 

формальному, юридичному смислі), і матеріали, 

з допомогою яких ми пізнаємо право (джерела 

пізнання права). Крім того, ряд авторів виділя-

ють ще й історичні джерела права, маючи при 

цьому на увазі внесок внутрішнього й іноземного 

права у створення тієї чи іншої системи права [4; 

42]. Як бачимо, використання такого багатомір-

ного поняття в якості наукової категорії дійсно 

пов'язане з великими труднощами. Їх подолання, 

на думку деяких вчених, можливе або шляхом 

відмови від даного поняття і заміни його іншим, 

досконалішим, або через надання йому однозна-

чного змісту внаслідок свого роду «джентльмен-

ської угоди» між вченими. 

У вітчизняній науці використовувались 

обидва ці способи. Наприклад, у 60-х роках деякі 
вчені пропонували замінити поняття «джерело 

права» поняттям «форма права», яке, на їх дум-

ку, дозволяє здійснювати дослідження права зна-

чно глибше і всебічніше [13; 33]. Проте ця про-

позиція широкої підтримки не знайшла, хіба що 

серед частини фахівців загальної теорії права. В 

галузевих юридичних науках термін «джерело 

права» зберіг своє значення. А з часом і в теорії 
права відбулося «відновлення в правах» даного 

поняття [12; 6]. В цей час намітилось міжнародне 

співробітництво в дослідженні джерел права [44]. 

Другий спосіб зводився до того, що при 

вживанні терміну «джерело права» мали на увазі 
лише юридичне джерело права (джерело права у 

формально-юридичному смислі). Тому значного 

поширення набув вираз «джерела (форми) пра-

ва». Окремі автори для досягнення більшої чіт-

кості пропонують позначати терміном «джерела 

права» виключно джерела права в матеріальному 

смислі, а формально-юридичні джерела права 

називати джерелами правових норм [34; 12]. 

Необхідно підкреслити, що у юридичній 

науці так і не вироблене загальноприйняте по-

няття джерела права. Найчастіше тут обмежу-

ються визнанням того, що юридичне джерело 

права є «дещо, що належить до форми права» 

[16, с.5]. Під юридичним джерелом права розу-

міють форму вираження правила, яка надає йому 

якість правової норми [21, с.580]; той єдиний 

«резервуар», у якому перебувають юридичні но-

рми [2, с.315]; форму встановлення і вираження 

правових норм [16, с.4; 23, с.15; 15, с.218; 12, 

с.22-23] і т.д. При цьому остання формула тлу-

мачиться неоднозначно. Одні автори насамперед 

мають на увазі нормотворчу діяльність держави 

як процес, інші - результат цієї діяльності (різно-

манітні нормативні акти і закони, декрети і т.д.), 

треті - те й інше разом, що об'єднується загальним 

поняттям «зовнішня форма права» [31, с.5].  
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Окремі вчені відносять до джерел права у 

формальному смислі діяльність держави по вста-

новленню правових норм та адміністративні і 
судові прецеденти [1, с.19; 28, с.60]. «Проблема 

джерела права, - відзначає Л.Р.Сюкіяйнен, - перш 

за все є проблема ролі держави в утворенні юриди-

чних норм. Тому формальне (юридичне) джерело 

права... є по суті формою участі держави (або ін-

ших інститутів) у правотворенні» [28, с.60]. 

На нашу думку, відмінності між усіма за-

значеними нами вище підходами до розуміння 

джерела права не мають принципового характе-

ру. Те, що одні автори визначають як форми 

встановлення правових норм, інші називають 

діяльністю держави по їх встановленню або су-

довими чи адміністративними прецедентами. В 

останньому випадку сама постановка питання - 

діяльність чи прецеденти - дає підстави для ви-

сновку про те, що під джерелом права мається на 

увазі лише формально об'єктивована діяльність, 

інакше кажучи, нормативний акт. Адже «норма 

права, - як зазначає С.Л.Зівс, - не існує і не може 

існувати поза джерелом права - оболонкою буття 

правової норми» [12, с.9]. З іншого боку, форма 

буття права є той же результат правотворчості, 
розглянутий під іншим кутом зору. «Об'єктиво-

ваний в документальному виді акт правотворчос-

ті, - зазначає С.С.Алексєєв, - є юридичним дже-

релом відповідних юридичних норм і одночасно 

(виділено мною – Ж.Л.) формою їх юридично 

офіційного буття, існування» [2, с.314]. 

В.Є.Чіркін вважає, що в деяких традицій-

них правових системах країн, що розвиваються, 

поняття «джерело права» і «форма права» не 

співпадають. Так, у звичаєвому праві африкансь-

ких племен в якості форми права виступають, як 

правило, усні звичаї, що перетворюються в пра-

вові норми внаслідок санкціонуючої діяльності 
держави, яка, таким чином, і є джерелом права. В 

мусульманському праві формою права є мусуль-

манська доктрина, викладена в працях найкруп-

ніших арабських богословів, а джерелом права - 

діяльність судів по застосуванню цих книг. Ра-

зом з тим слід зазначити, що при розгляді закону 

відмінність понять джерела права і форми права 

має незрівнянно менше значення, оскільки дія-

льність відповідних державних органів по ви-

данню законів складає особливе поняття законо-

давчого процесу. Цю форму нормотворчості, на 

думку В.Є.Чіркіна, не прийнято характеризувати 

як джерело права [31, с.6]. 

Остання теза, на нашу думку, спірна, оскі-
льки поняття «правотворчий процес» і «юридич-

не джерело права» в певному ракурсі перехре-

щуються або накладаються одне на інше. На-

справді, при всіх відмінностях в підходах пе-

реважної більшості уже згаданих нами вчених 

до проблеми джерела права під ним мається 
на увазі діяльність або результат діяльності 
органів держави по творенню правових норм. 

З певної стадії цієї діяльності, а саме з моменту 

набуття чинності актом правотворчості останній 

набуває якості юридичного джерела права. Тому 

поняття «джерело права» ніби само по собі перед-

бачає наявність правотворчого процесу. Особливий 

порядок прийняття законів є невід'ємною складо-

вою частиною їх характеристики як джерел права. 

Своєрідна точка зору була висловлена Г.В. 

Швековим, який розумів під зовнішньою фор-

мою права «не тільки офіційні форми вираження 

права, але й усе те, в чому проявляє себе право 

ззовні, як таке, як явище». Сюди він відносив і 
юридичну техніку, і юридичні поняття, і презум-

пції і т.д. [32, с.45, 47]. Тобто, в даному випадку 

очевидно, що автор свідомо чи мимоволі змішує 

поняття формально-юридичного джерела права 

та інших категорій теорії права.  

В постсоціалістичний період ситуація в 

юридичній науці з розробкою поняття „джерело 

права” якісно не змінилася на краще. Як резюму-

ється у спеціальних дослідженнях, і по нині в 

„юридичній науці відсутнє загальноприйняте 

поняття джерела права. Водночас реалізація кон-

цепції правової держави з метою забезпечення 

стійкого розвитку суспільства в цілому передба-

чає наявність обґрунтованої концепції джерел 

права” [9, с.5]. 

Аналогічні за своїм характером судження 

щодо не розробленості та спірності поняття 

„джерело права” нерідко зустрічаються і в су-

часній західній літературі. Досить характерним в 

цьому плані є міркування французького теорети-

ка права Жана-Луї Бержеля про те, що невизна-

ченість поняття і терміну „джерело права” нерід-

ко виникає тому, що цим терміном „прийнято 

одночасно позначати і змістовні, і формальні 
джерела права”. Юридичні правила, зазначає він, 

аж ніяк не позбавлені причин, і їх походження 

пов’язане з деякими скритими від зовнішнього 

погляду данностями”. До них належать і „найрі-
зноманітніші принципи: моральні, релігійні, фі-
лософські, політичні, соціальні, ідеологічні – ті, 
які управляють позитивними правилами, висту-

пають їх ідеологічною основою, і ті, які підніма-

ються до філософії права”. Серед таких даннос-

тей в рівній мірі і факти соціальної дійсності, і 
„вимоги ситуації”, що складається у часі і прос-

торі, у „сфері технічних засобів права, що визна-
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чають його орієнтацію і зміст”. Одним словом, 

резюмує Ж.-Л.Бержель, це насамперед „творчі 
сили права”, що становлять його „змістовні (сут-

нісні) джерела”, і називаються вони так тому, що 

„забезпечують норми матеріальною основою” [3, 

с.97]. Цілий ряд аналогічних тверджень з приво-

ду невизначеності та спірності поняття і терміна 

„джерело права” можна зустріти і в багатьох ін-

ших зарубіжних виданнях [36, Р.2-33; 43, Р.30-

33; 38, Р.156-185]. 

Висновки. Поняття формально-юридич-

ного джерела права, яке склалось у вітчизняній 

та інших європейських правових системах, пе-

редбачає взаємозв’язок правової норми з держа-

вою. Як зазначають деякі теоретики, воно спра-

цьовує не у всіх випадках [29, с.149]. Тому, оче-

видно, необхідно виробити різнорівневе розу-

міння джерела права – як загальне, так і визна-

чення, що застосовуватиметься в межах того чи 

іншого типу права, правової системи чи навіть 

окремої галузі права. В українській юридичній 

науці таких спроб ще не робилось. В російській 

юридичній науці одну з перших таких спроб 

здійснив Г.І.Муромцев, який, зокрема, пише, що 

„під джерелом права необхідно розуміти зумов-

лений характером праворозуміння даного суспі-
льства спосіб визнання соціальних норм у якості 
обов’язкових” [24, с.29]. Ми цілком поділяємо 

цей його висновок. При цьому ми виходимо з 
того факту, що оскільки право відрізняється від 

інших соціальних регуляторів своїм загально-

обов’язковим характером, то і джерелом право, 

очевидно, повинно бути саме те, що надає йому 

цю загальнообов’язковість. Однією з найважли-

віших методологічних вимог до дослідження 

джерел права було і залишається поєднання істо-

ричного та логічного підходів. Це дозволяє поба-

чити і всебічно зрозуміти наявний об’єктивний 

прямий зв’язок та взаємозумовленість розвитку 

праворозуміння і форм вираження права. І як ло-

гічний наступний крок з цього факту зробити 

висновок не лише про недоцільність, але й про 

недопустимість механічного перенесення зару-

біжних як правового змісту, так і правових форм 

на українську дійсність. 
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CONCEPT OF THE SOURCE OF LAW 
 

Summary 
 

In the article, regardless of the fact, that at all differences in approaches of the majority of scientists, 

the conclusion about a problem about a source of the law is an activity or result of activity of bodies of the 

state for making rules of law of is analysed. 
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ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
       
Постановка проблеми. Після набуття 

Україною незалежності в ній відбувається стано-

влення парламентського права і, відповідно, йде 

становлення парламентської процедури як осно-

вної за обсягом частини парламентського права. 

Під час парламентської реформи повинно бути 

розв’язано досить широке коло питань, пов’язаних 

із становленням Верховної Ради як професійного 

парламенту. Водночас слід займатись створенням 

науково обгрунтованої комплексної системи 

управління законодавчим процесом, яка б забезпе-

чувала планомірність, послідовність й системність 

у здійснені законодавчої діяльності в Україні. 
Ступінь наукової розробки проблеми. На 

сьогоднішній день ми маємо велику кількість 

досліджень процедури законотворення за діючим 

Регламентом Верховної Ради України, але зміст 

цього акту частково застарів. Верховною Радою 

України підготовлена низка законодавчих актів, 

які покликані врегулювати процедуру створення 

законів, їх структуру та зміст. Саме тому здається 

актуальним провести аналіз проектів Закону Укра-

їни “Про Регламент Верховної Ради України” (№ 

1039 - Д) та Закону України “Про закони та зако-

нодавчу діяльність” (№ 0894 – 3) в аспекті їх спів-

відношення з Конституцією України та іншими 

нормативними актами. У даний час найбільш 

дискусійним, на нашу думку, є питання про об-

сяг законодавчої компетенції українського пар-

ламенту, про сферу питань, які регулюються за-

конами і про розмежування повноважень парла-

менту у цій сфері з нормотворчими повноважен-

нями Президента України та Уряду України. 

Мета статті. Розкрити теоретичні аспекти 

процедури законотворення, оскільки завданням 

парламентської реформи в Україні має бути не 

лише побудова раціональної системи законотво-

рчої діяльності, а й формування оптимальної 
структури Верховної Ради як єдиного органу за-

конодавчої влади, єдиного представницького ор-

гану, удосконалення його правового статусу.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. 27 липня 1994 року Верховна Рада України 

прийняла Регламент Верховної Ради України, 

який після Конституції України є основним ак-

том, що визначає порядок діяльності вищого за-

конодавчого органу. Але й досі можливості, за-

кладені в цьому документі, використовуються не 

в повному обсязі, в тому числі й через відсут-

ність коментаря до Регламенту. В даний час у 

Комітеті з питань Регламенту, депутатської ети-

ки та організації роботи Верховної Ради України 

знаходиться проект Закону України “Про Регла-

мент Верховної Ради України” (№ 1039 - Д). Він 

складається з 7 розділів та 214 статей, які 
“…покликані врегулювати відносини як всере-

дині законодавчого органу державної влади, так і 
його відносини з іншими інститутами державної 
влади…” [3, с. 1]. 

Розглянувши текст вищезазначеного прое-

кту Закону, хочемо звернути увагу на деякі його 

новели, що стосуються законотворення. Так, за-

кони, постанови та інші акти Верховної Ради, що 

набрали чинності, скасуванню Верховною Радою 

не підлягають, вони можуть бути визнані Верхо-

вною Радою такими, що втратили чинність. В 

разі порушення встановленої процедури при роз-
гляді й голосуванні законопроекту народний де-

путат, інші суб`єкти законодавчої ініціативи мо-

жуть звернутися до головуючого на засіданні із 
заявою про порушення Закону “Про Регламент” 

при розгляді й голосуванні питання. В цьому ви-

падку головуючий на засіданні повинен невід-

кладно вжити заходів для усунення порушень, а 

у випадку порушення процедури голосування 

або виникнення перешкод, які могли вплинути 

на результати голосування під час його прове-

дення, провести повторне голосування без обго-

ворення (ст. 32 проекту). Після проведення по-

вторного голосування (незалежно від його ре-

зультатів) результати попереднього голосування 

з цього питання вважаються скасованими [3, с. 

8]. З цього випливає, що проекти законів, які бу-

дуть суперечити інтересам певних груп депута-

тів, будуть блокуватись на етапі голосування по 

них. Саме на головуючого покладається обов’я-

зок визначати, чи мали місце процедурні пору-

шення і які саме фактори могли вплинути на ре-

зультати голосування. В даному випадку мова 

йде про процедуру лобізму у Верховній Раді 
України. За висловом А.П.Любімова “…оскільки 

парламент займається законодавчою діяльністю, 

лобіювання можливе у вигляді просування (про-

штовхування) певного законопроекту чи окремих 

поправок до нього. Лобіювання законодавчої 
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пропозиції починається з пошуків прибічни-

ків…”[4, с. 208-209].  

Отже, можна зробити висновок, що якщо 

Головуючий буде суб’єктивно підходити до по-

кладених на нього обов’язків, то процес розгляду 

законопроекту може затягнутись на невизначе-

ний термін. Також народний депутат, відповідно 

до вищезазначеного проекту Закону, або інший 

суб`єкт законодавчої ініціативи може внести 

проект постанови Верховної Ради про скасуван-

ня рішення Верховної Ради про прийняття зако-

ну, постанови чи іншого акта в цілому. З цього 

можна зробити висновок про те, що у випадку 

зміни “настроїв” у парламенті будь-який закон 

може бути скасовано.  

Вищезазначений проект містить процедуру 

розгляду і прийняття законопроекту. Відповідно 

до ст. 90 перше читання полягає в обговоренні і 
схваленні основних принципів, положень, крите-

ріїв, структури законопроекту в основному; дру-

ге читання – обговорення і схвалення законопро-

екту постатейно; третє  читання – прийняття за-

конопроекту в цілому. Верховна Рада може при-

йняти законопроект відразу після першого чи-

тання, окрім кодексів і законопроектів, які міс-

тять більш як 100 статей, якщо проект визнано 

таким, що не потребує доопрацювання та якщо 

не надійшло зауважень щодо його змісту від на-

родних депутатів, інших суб`єктів законодавчої 
ініціативи, юридичних чи експертних підрозділів 

апарату Верховної Ради [3, с. 4]. 

Вартими уваги, на наш погляд, є положен-

ня статті 118 проекту Закону України “Про Рег-

ламент Верховної Ради України”, згідно з якими 

текст прийнятого закону візується головою комі-
тету, визначеного головним, керівниками юри-

дичного та редакційно-видавничого підрозділів 

апарату Верховної Ради, які несуть за нього пер-

сональну відповідальність [3, с. 23]. Ці положен-

ня є прогресивними з огляду на ті випадки, коли 

граматичні чи термінологічні помилки призво-

дили до неправильного застосування Закону. 

Вважаємо, що Регламент Верховної Ради 

України повинен забезпечувати живучість зако-

нотворчого процесу, тобто навіть порушення до 

певної межі правил, що містяться в ньому, не 

повинні зривати хід цього процесу. Щодо нашо-

го випадку розгляду законотворчого процесу ва-

рто відзначити, що парламент утворився на полі-
тичній основі і йому органічно притаманні внут-

рішні протистояння між депутатами чи їх 

об’єднаннями, наявність опозиції, яка не завжди 

є конструктивною. В рамках нашої політичної і 
правової культури буває таке, що депутати ідуть 

на будь-які навмисні порушення правил проце-

дури, аби зірвати прийняття небажаного для них 

рішення. При цьому коло санкцій, які можуть 

бути застосовані до депутата, є досить обмеже-

ним як з огляду на сутність представницького 

мандату депутата, так і у зв’язку з тим, що депу-

тати в міру своєї правосвідомості не хочуть при-

ймати рішення про покарання самих себе. 

Проект Закону України “Про закони та за-

конодавчу діяльність” був прийнятий Верховною 

Радою України 13.06.2003 р., але Президент по-

вернув його зі своїми зауваженнями на доопра-

цювання в парламент. Цей проект закону містить 

основні характеристики закону як правової осно-

ви усіх нормативно – правових актів, умови дії 
законів, порядок внесення змін та засади законо-

давчої діяльності, а також чітке розмежування 

видів законів, які можуть прийматись парламен-

том України. Так, за вищезазначеним проектом, 

конституційним визнається закон, за допомогою 

якого вносяться зміни до тексту Конституції 
України або припиняється чинність її окремих 

положень. Текст змін до Основного Закону Укра-

їни, що викладається у конституційному законі, є 

невід’ємною частиною Конституції України. Не 

можна погодитись із п. 3 ст. 5 проекту Закону 

України “Про закони та законодавчу діяльність”, 

в якому встановлюється, що “внесення змін до 

конституційного закону, визнання його нечин-

ним або зупинення його дії повністю чи частково 

не допускається” [5, с. 1]. Зрозуміло, що постійна 

зміна положень Основного Закону не сприятиме 

розвитку відносин в країні та негативно вплине на 

імідж України, але Конституція повинна відповіда-

ти вимогам сьогодення та реально регулювати від-

носини в суспільстві.   
Звичайним законом, відповідно до проекту 

Закону України “Про закони та законодавчу дія-

льність”, є закон, що приймається Верховною 

Радою України у порядку загальної законодавчої 
процедури з усіх питань законодавчого регулю-

вання, за винятком тих питань, які можуть регу-

люватися виключно Конституцією України. Цей 

вид законів приймається більшістю від консти-

туційного складу Парламенту [5, с. 2].  

За результатами всеукраїнського референ-

думу, який проголошується Президентом Украї-
ни за народною ініціативою відповідно до Кон-

ституції України, може бути прийнятий закон з 
питань, що визначаються законом про всеукраїн-

ський референдум. Не можуть бути предметом 

всеукраїнського референдуму за народною ініці-
ативою законопроекти з питань податків, бю-

джету та амністії [1]. Відповідно до ст. 16 та 
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пункту 1 Перехідних положень проекту Закону 

України “Про закони та законодавчу діяльність” 

окремим законом повинен визначатись особли-

вий порядок затвердження (прийняття) закону 

всеукраїнським референдумом [5, с. 9]. На жаль, 

ця норма працює недостатньо ефективно: минув 

значний час з дня проведення всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою, а до сих 

пір до Верховна Рада України не розробила ме-

ханізму введення в дію положень, які виносились 

на всенародне обговорення (референдум). З огля-

ду на це пропонуємо розробити проект Закону 

України “Про введення в дію положень, що прийн-

яті шляхом всенародного обговорення (референ-

думу)”. Затвердження проаналізованих вище 

проектів Законів  сприятиме прийняттю законо-

давчих актів вищої юридичної сили, які відпові-
датимуть не тільки вимогам законності, а й бу-

дуть відносно досконалими. Це не викликатиме 

потреби у постійних внесеннях змін та допов-

нень до них. 

Висновки. Аналіз умов здійснення зако-

нодавчої функції парламенту, які склалися після 

ухвалення чинної Конституції, свідчить, що за-

галом ці умови сприятливо вплинули на розроб-

лення, внесення та прийняття законів, які з цього 

часу мали відповідати новим, більш високим по-

літичним і правовим вимогам. Надзвичайно по-

зитивно вплинули ці нові умови і на стабільність 

законодавства, оскільки в попередній період не-

рідко протягом незначного проміжку часу при-

ймались протилежні за змістом закони з одних і 

тих самих питань. Водночас можна стверджува-

ти, що сьогодні обмеження законодавчої функції 
парламенту нерідко стає надмірним і стримує 

розвиток законодавчої бази [6, с. 17-19]. Очевид-

но, що парламент має виважено підходити до 

здійснення своєї законодавчої функції, проте 

Президент і Конституційний Суд України також 

повинні виробити навички обережного викорис-

тання наданих їм Конституцією повноважень, 

пов’язаних з оцінкою прийнятих або чинних за-

конів України. 
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КОНТРОЛЬ ЗА МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ З ЧАСІВ УТВОРЕННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ДО 1917 РОКУ 
 

Постанова проблеми. Історію розвитку 

контролю за місцевими фінансами слід дослі-
джувати з глибинних часів. Ще за довго до вини-

кнення місцевих бюджетів у сучасному їх розу-

мінні місцеві кошти не залишалися поза увагою. 

За весь час існування фінансового контролю 

держава стикалася з великими труднощами його 

організації. Надзвичайно важко було прослідку-

вати за рухом коштів на місцевому рівні  та ви-

значити ефективність їх використання. Таким 

чином, гостро поставало питання про підвищен-

ня ролі органів, які здійснюють фінансовий кон-

троль щодо місцевих фінансів. З часу  виникнен-

ня держави Київська Русь і до 1917 року, саме 

цьому періоду ми і приділимо увагу, можна спо-

стерігати відповідне зростання та удосконалення 

механізму контролю за місцевими фінансами. 
Оскільки на перших етапах існування держави 

місцеві кошти були основою для наповнення ка-

зни, то контроль за ними був необхідним.  

Ступінь наукової розробки теми. Аналіз 
контролю за місцевими фінансами проводився в 

Літописах, які є основним джерелом, з якого мо-

жна отримати інформацію про розвиток фінансів 

того часу. Згодом питаннями фінансів займалися 

й історики. Не залишалися осторонь і науковці,  
які розглядали, вивчали та аналізували систему 

та механізм проведення контролю за бюджетни-

ми коштами. Ними були Г.А.Айвозян, Е.О.Воз-
несенський, М.М. Ровинський, А. Юхимчук. У 

свою чергу, вони характеризували контроль в 

цей період лише на основі вивчення відповідної 
літератури та висловлення свого погляду на дану 

проблему. Їх увага в основному зосереджувалася 

на характеристиці контролю за загальнодержав-

ними податками і зборами, які справлялися з те-

риторій відповідних громад та становили основу 

формування доходів казни держави. 

Мета статті. Охарактеризувати основні 
етапи розвитку контролю за коштами на місцях, 

зосередити увагу на  органах, які спочатку спря-

мовували зусилля на контроль за місцевим кош-

тами, а згодом, з виникненням місцевих бюдже-

тів, і за ними.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Розвиток фінансового контролю за місцеви-

ми фінансами досліджуваного нами періоду мо-

жна поділити на два етапи. Перший, з кінця IX 

століття до середини XVII століття. На даному 

етапі ще не існувало спеціальних органів фінан-

сового контролю. Крім цього, як таких ще не бу-

ло місцевих бюджетів, а лише виникали спроби 

узагальнити місцеві доходи та видатки. Другий 

етап розвитку контролю за місцевими фінансами 

починається з середини ХVІІ століття. Саме з 
появою звітності місцевих органів про надход-

ження та використання коштів, а згодом із ство-

ренням органів місцевого самоуправління (1865 

рік) пов’язують виникнення місцевих бюджетів та 

формування системи контролю, який спочатку був 

простою формальністю, а потім здійснювався шля-

хом проведення ревізій відповідних документів та 

фактичної наявності матеріальних цінностей. 

Як говориться в Літописах, розвиток фі-
нансового контролю Української держави розпо-

чався з кінця IX століття з утворенням Київської 
Русі. У цей час контрольні функції по сплаті по-

датків зосереджувалися в руках князя. Саме 

князь накладав і збирав податки, які виражалися 

в натуральній формі, а пізніше сплачувалися 

грішми. Казна формувалася і за рахунок спеціа-

льних оплат (існувала вира за вбивство – 40 гри-

вень, тобто 20 фунтів срібла), за рахунок мита на 

торгах, мостах, з корчм та інше. 

Оскільки з казни князь брав суми на утри-

мання не лише свого двору, адміністрацій, церк-

ви, але і для себе, то не існувало чіткого розме-

жування коштів держави і князя. В Літописах 

згадується, що сам князь виїзджав для збирання 

повинностей. У нього навіть існували свої  села 

та хутори, з яких він отримував свої власні дохо-

ди. В цей період, можна говорити лише про деякі 
елементи фінансового контролю, що зосереджу-

валися в руках князя паралельно з функціями 

використання коштів, а тому ефективності в та-

кому контролі побачити не можна. Князь конт-

ролював місцеві фінанси, збираючи на підвідом-

чій йому території податки і збори для напов-

нення державної казни. 

У “Руській Правді” Ярослава Мудрого 

з’являються перші згадки про існування системи 

контролюючих органів [8, с. 29]. Згодом окремі 
функції по контролю були передані Раді бояр, з 
якою князь мав обов’язково радитися, встанов-
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люючи податки чи видаючи закони. Князь мав 

свою адміністрацію, функції контролю якої по 

збиранню різних оплат здійснювали вирники і 
митники. 

Частину повноважень по управлінню та 

контролю було передано міським і сільським 

громадам. В історії згадується, що на громади в 

основному були покладені натуральні податки. 

Так, мости, греблі і дороги будувалися грома-

дою; громадою городилися стіни оборонних 

міст; потім було установлено, що кожну частину 

міської стіни мусила підтримувати в порядку пе-

вна громада [7, с. 74]. Чітких правил по сплаті 
податків та витрачанню коштів казни не існува-

ло. Крім цього, не існувало і форм звітності по 

контролю за використанням коштів на місцях. У 

даний час розвитку держави ще не можна гово-

рити про існування відповідних місцевих бю-

джетів та контролю за ними. Але першопочаток 

цьому було вже покладено.  

Розглядати розвиток фінансового контро-

лю Української держави не можливо без харак-

теристики контролю в  Російській державі. Саме 

в 1654 р. було укладено Переяславську угоду між 

Українською і Російською державами. Основним 

органом, що здійснював загальнодержавний кон-

троль, був приказ Рахункової справи, за допомо-

гою якого здійснював облік та контроль за при-

бутками і витратами центральних та місцевих 

установ. Рахунковий приказ займався веденням 

“доімочної книги”, до якої заносилися суми, взя-

ті з державної казни, а також кошти, взяті в борг 
у полках. На основі записів книги здійснювався 

прийом коштів для погашення боргу, що від об-

ражалося і в “доімочній книзі” [4, с. 11].  

На рівні з контролем за державними кош-

тами, здійснюється контроль і за коштами на мі-
сцевому рівні. Основною територіальною одини-

цею були повіти, управління якими здійснювали 

воєводи. Контроль за сплатою податків на місце-

вій території здійснювали спеціальні збирачі, які 
і відповідали за надходження прибутків до дер-

жавної скарбниці. Безпосередньо воєводи вели 

прибуткові та видаткові книги, дані яких склада-

ли основу річних фінансових звітів – кошторис-

них списків, які надсилалися воєводою по прика-

зу [2, с. 85-87]. Громада обирала виконавчі орга-

ни, яких наділяла повноваженнями по збору ко-

штів та здійснювала за ними контроль.  Контроль 

громад проявлявся в перевірці звітності по збо-

рах і витратах державних і громадських коштів, 

яку після закінчення річного терміну служби ко-

жний виборний подавав на ревізію. Для прове-

дення такого контролю громада найчастіше оби-

рала спеціальних рахівників. 

На даному етапі хоч і спостерігаються 

окремі моменти існування місцевого самовряду-

вання та контроль за коштами громади, але стве-

рджувати про справжнє самоврядування ще не 

можна, оскільки діяльність воєводи полягала лише 

у контролі за діяльністю мирських виборних осіб і 
вони не повинні були займатися збором податків, 

хоча це правило на практиці порушувалося. В ці-
лому можна говорити про те, що діяльність грома-

ди знаходилась під наглядом воєводи. 

На основі існуючих на той час інструкцій з 
обліку складались звіти про використання коштів. 

Запровадження кошторисних списків та окладних 

розписів можна охарактеризувати як прототип су-

часних місцевих бюджетів та, хоча і формального, 

але все ж таки контролю щодо них. 

Місцеві установи складали кошторисний 

список, який представляв собою звіт про залишки 

на початок фінансового року, прибутки, які пови-

нні були поступати та фактично поступили, а та-

кож недоїмки, витрати та залишки коштів і подава-

ли його центральному органу. А вже на основі пер-

винних звітів посадових осіб воєводи складали 

зведений звіт за рік і надсилали його у відповідний 

приказ до Москви [4, с. 16]. Інколи воєводам дово-

дилося, крім звіту, надсилати і прибуткові та вида-

ткові книги, для співставлення записів. 

Хоча звітність громад по використанню 

коштів існувала, але не можна сказати, що вона 

була загальнообов’язковою. Мали місце і приму-

сові заходи впливу за неподання звітів, але деякі 
воєводи взагалі не подавали звітів. Реального 

контролю за діяльністю воєвод, які були одно-

особовим суб’єктом контролю за місцевими фі-
нансами всередині XVII століття, не було. 

Місцеві органи складали також і окладні 
списки, що являли собою бюджетні припущення 

про розміри очікуваних прибутків, витрат та за-

лишків коштів [4, с.16]. Якщо порівнювати су-

часний місцевий бюджет, то саме окладні розпи-

си стали першими документами, які містили в 

собі дані про отримані та витрачені кошти. 

Окладні розписи містили приблизні розрахунки 

сум, а тому часто виникала недостача коштів та 

затримка виплат. 

Характеризуючи загальне значення і роль 

місцевих окладних розписів, можна сказати, що  

вони впливали і на складання приказних кошто-

рисних списків і окладних розписів, які хоча  і 
являли собою просту арифметичну сукупність да-

них по окремих містах  і не створювали загальної 
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суми всіх державних витрат і прибутків, але свід-

чили про існування бюджету держави. 

Виникнення такого поняття, як бюджет, 

датується 1680 р., коли більш-менш регулярна 

звітність місцевих органів влади перед централь-

ними вперше дала можливість скласти держав-

ний розпис прибутків і витрат. А окладні розпи-

си, що складались на місцях, як зазначалося, яв-

ляли собою початкові форми місцевих бюджетів. 

Але, як відомо, детальні розписи  доходів і вида-

тків почали складати з 1802 року, коли було 

утворено Міністерство фінансів. Перший бю-

джет Української держави було складено і зат-

верджено у 1918 році [6, с. 114]. Губернська ре-

форма 1708 – 1710 років передбачала децентралі-
зацію фінансового управління в руках губерна-

торів. Не бажаючи бути підконтрольними, вони 

не давали звітність для контролю. 

Із появою нових органів управління фінан-

сами було створено і контролюючий орган – Ре-

візіон-колегія, яка не мала місцевих органів, але 

ці обов’язки виконували наглядачі за зборами, 

які слідкували за тим, щоб прибутки надходили 

вчасно і ніким не розкрадалися [4, с. 26]. Конт-

роль за місцевими коштами в XVIII ст. потребу-

вав особливої уваги, у зв’язку із складним стано-

вищем у державі. З метою збільшення додатко-

вих грошей на допомогу місцевій владі були 

створені військові підрозділи. Для покращення 

фінансового становища вдавалися навіть до реві-
зії звітності на місцях за минулі роки. 

Казенні палати, яким були передані функ-

ції контролю, не сприяли ефективності, дієвості 
контролю. Вони, як і раніше, узагальнювали дані 
про надходження та витрачання коштів. Пода-

льше існування такого контролю не мало ніякого 

ефекту. Існування контролю у вигляді подання 

звітності створювало лише його видимість. Та-

кий контроль не міг уберегти від розкрадань 

державних коштів. 

Поняття “самоврядування”, “самоуправ-

ління” в Європі вживалося з другої половини 

XVIII століття. Інститут місцевого самовряду-

вання формувався в багатьох країнах і передба-

чав управління всіма господарськими та іншими 

справами будь-якої адміністративної одиниці не 

органами державної влади, а самими жителями. 

Проте Росія значно відставала від інших країн у 

процесах становлення та зміцнення місцевого 

самоврядування [3, с.7].  

Наслідком Земської реформи 1864 року 

стало створення інституту земського самоуправ-

ління та розширення фінансової діяльності міс-

цевих органів влади [5, с.26]. У 1865 році ство-

рюються органи місцевого самоврядування (зем-

ські устави): губернські та повітові земські збори 

(розпорядчі органи) і земські управи (виконавчі) 
[1, с. 790]. 

Ці органи зробили крок в сфері місцевого 

управління, в тому числі і контролю за бюджет-

ними коштами на місцях. Створення  земських 

установ сприяло впорядкуванню фінансової дія-

льності на місцях та утворенню земських та мі-
ських бюджетів. Перебудова контролю за місце-

вими фінансами сприяла створенню контрольних 

палат місцевих органів державного контролю. 

Контрольні палати використовували дієві методи 

перевірки використання місцевих фінансів. Вони 

здійснювали ревізію звітності місцевих установ 

на основі даних бухгалтерських книг та інших 

документів, а також правильність операцій з ма-

теріальними цінностями. 

Діяльність казенних палат полягала в кон-

тролі документації, яка надходила від казна-

чейств, на основі якої складалася прибуткова та 

видаткова звітність, що направлялася до Контро-

льної палати. Якщо до цього часу контроль, що 

здійснювався за місцевими фінансами був лише 

формальним, тобто перевірка ефективності ви-

користання коштів здійснювалася лише на основі 
отриманої звітності, то  утворення спеціальних 

органів, що здійснювали ревізію, свідчило про 

запровадження дієвих методів контролю. Після 

революції 1917 року розпочався новий етап роз-
витку контролю за місцевими фінансами. 

Висновки. Необхідно зауважити, що в різ-
ні часи існували різноманітні органи контролю 

за фінансами на місцях, які здійснювали свою 

діяльність шляхом реалізації завдань контроль-

ної функції держави. Важливо відмітити, що на 

ранніх стадіях становлення фінансового контро-

лю правова регламентація компетенції місцевих 

контролюючих органів не завжди знаходила свій 

вияв. Не існувало чітко визначених правил здій-

снення контролю за місцевими фінансами. Відсу-

тність розмежування між державними коштами та 

коштами князя та зосередження в його руках фун-

кцій контролю позбавляло можливості проводити 

належний контроль, оскільки важко було встано-

вити, на які цілі витрачалися кошти. 

Громади подавали звітність вищестоячим 

органам. Оскільки бюджетні показники склада-

лися на основі приблизних даних, це не дозволя-

ло проводити дієвий контроль. Для проведення 

контролю громада обирала відповідних осіб, які 
збирали кошти, а також здійснювали контроль. 

Оскільки вони не були зобов’язані подавати зві-
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тність центральним органам, це спричиняло ви-

никненню порушень у використанні коштів. 

Запровадження звітності перед вищестоя-

чими органами по використанню місцевих кош-

тів свідчило про формування відповідної систе-

ми контролю. Контрольні списки та окладні роз-
писи – перші документи, в яких спробували уза-

гальнити всі доходи і видатки територіальних 

громад та представити їх у вигляді бюджетів. 

Аналізуючи контроль даного періоду слід відмі-
тити, що саме з появою органів самоуправління 

пов’язують виникнення місцевих бюджетів, а 

разом з цим і відповідного контролю за ними. До 

цього ж часу головним завданням громад було 

забезпечення виконання бюджету держави. 
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ 
 

Постановка проблеми. У науці криміна-

льного права проблемі зумовленості його норм 

завжди надавалось і надається велике значення. 

Це пов'язано з тим, що їх дослідження неможли-

ве у відриві від конкретних суспільних відносин; 

від політичних завдань, що ставить перед собою 

законодавець при їхньому виданні; від конкрет-

ної обстановки, у якій ці норми видавалися й від 

тієї території, на якій вони застосовуються [12, 

с.7; 13, с.3]. Не є винятком і дослідження про-

блеми кримінальної відповідальності за незакон-

не переривання вагітності, актуальне на сучас-

ному етапі через катастрофічне зниження чисе-

льності нації для регуляції якої, як показує істо-

ричний досвід і дослідження експертів ВОЗ [1, 

с.10; 15, с.8; 16, с.15], найбільш надійним соціа-

льним методом є зміна законодавства щодо про-

ведення аборту. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Останні дослідження проблеми історичної рет-

роспективи відповідальності за незаконне пере-

ривання вагітності належать до сімдесятих років 

минулого століття [3]. Звичайно, можливості до-

слідників були різко обмежені ідеологічними 

установками, що існували в той період, що, на 

наш погляд, привело до її трохи однобокого роз-
гляду крізь призму марксистсько-ленінських по-

глядів на проблему аборту. Одночасно, знову ж у 

силу сформованих стереотипів того періоду, при 

розгляді проблеми замовчувався позитивний 

внесок, внесений у її рішення суб'єктами союзу, 

зокрема Україною. 

Мета статті. Із огляду на вищевикладене, 

вважаємо за необхідне досліджувати: проблему 

історичної обумовленості кримінальної відпові-
дальності за незаконне проведення аборту з по-

зицій сьогоднішнього розуміння історичного, 

філософського й релігійного досвіду людства; 

окремі результати застосування на території 
України норм кримінального законодавства, що 

передбачали відповідальність за незаконне про-

ведення аборту; а так само внесок вітчизняних 

фахівців у формування нормативно-правової ба-

зи штучного переривання вагітності. 
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Методи штучного переривання вагітності 
відомі людству з глибокої давнини. Джерела, що 

дійшли до нас, свідчать про те, що народи дав-

нього Єгипту, Межиріччя й Китаю використо-

вували медикаментозні (відвари рослин) та хіру-

ргічні (введення сторонніх предметів у порож-

нину матки) методи переривання вагітності. У 

ранньому давньогрецькому праві немає прямої 
вказівки про покарання за аборт, але розробивши 

в V столітті до н.е. вчення про неодухотворений і 
одухотворений зародок, Лізій порівнював зни-

щення останнього з убивством [14, с.7]. Фактич-

но, цей постулат став одним із наріжних каменів 

у фундаменті релігійної концепції, що вплинуло 

на законодавчу думку Старого Світу протягом 

наступних тисячоліть. Надалі, з розвитком гума-

ністичних цінностей еллінської цивілізації, аборт 

розглядався як аморальний вчинок і карався у 

випадках, коли він здійснювався з корисливою 

метою або ж через інші спонукальні причини. 

Платон й Арістотель, не визнаючи штучний 

аборт ні злочином, ані аморальним учинком, ре-

комендували його для розв'язання проблеми на-

родонаселення [4, с.12]. Це, на наш погляд, є 

першою наочною ілюстрацією правила, що про-

існувало й у наступні тисячоліття - потреба дер-

жави в людських ресурсах завжди приводить до 

виникнення заборон на виробництво абортів. 

Як і в Давньої Греції, у Давньому Римі 
аборт тривалий час не вважали злочином. Відсу-

тність заборон, що заохочували б мораль, й еко-

номічні причини спричинили його колосальне 

поширення. Із плином часу ведення воїн, спря-

мованих на розширення кордонів Римської імпе-

рії, привело до істотного зменшення чисельності 
чоловічого населення з одночасним збільшенням 

потреби в солдатах. Це стало причиною введення 

закону, що сурово карав як жінок, так і осіб, що 

впливали на них для проведення аборту. Імпера-

тором Марком Аврелієм (II в. н.е.) був виданий 

едикт, згідно з яким була заборонена торгівля 

інструментарієм для проведення аборту, а за 

здійснення викидня було встановлено покарання 

у вигляді вигнання з обов'язковим відшкоду-

ванням збитків батькові дитини. 

Законодавство Західної Європи в епоху 

Середньовіччя характеризується сильним впли-

вом церкви на світське право. Церква офіційно 

розглядає аборт як гріх, спрямований на позбав-
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лення плоду благодаті майбутнього водохре-

щення, який прирікає нехрещену душу на вічні 
муки в пеклі й протягом століть твердо та неухи-

льно вводить ще суворіші санкції за проведення 

аборту. Якщо до VI Константинопольського Си-

ноду (VII в.) за аборт, зроблений у будь-який пе-

ріод вагітності, накладалося шести-, десятилітнє 

покаяння [4, с Л 4], то після цього виробляється 

розмежування об'єкта зазіхання, й у зв'язку з цим 

посилюються санкції: за знищення неодухотво-

реного плоду (менше 40 днів вагітності) - за-

слання, за знищення одухотвореного плоду 

(більш 40 днів) - страта. В епоху канонічного 

права - розквіту монополізації влади церквою, 

проголошується статус Homo est gui est futuras - 

та людина, що повинна народитися. Згідно з цим 

статусом санкції за проведення аборту ще більш 

посилюються й вже не залежать від натхненності 
об'єкта зазіхання. Папа Стефан V у 899 році ви-

дає едикт за яким особа, що знищила в матці за-

родок, визнавалася вбивцею. Це правило з неве-

ликими перервами діяло сім століть - до того пе-

ріоду, коли одночасно з послабленням усеосяж-

ної влади церкви відбувається посилення позицій 

окремих монархів і держав. Під впливом цих 

процесів у найбільш незалежних від влади Рима 

європейських країнах відбувається законодавче 

закріплення покарань за здійснення аборту, що 

поступово пом'якшуються під впливом епохи 

Просвітництва в XVIII столітті. 
Переломним є 1764 рік - час опублікування 

праці відомого італійського юриста Чезаре Бек-

каріа «Про злочини й покарання» , що зробило 

найси-льніший вплив на світогляд сучасних 

юристів у питаннях кримінального права, яке 

пов'язане зі значними зрушеннями в економіч-

ному й побутовому укладі провідних західно-

європейських держав. У параграфі 28, присвяче-

ному дітовбивству й аборту, автор пропонує за-

мість страти вживати заходів попереджувальних 

і піклувальник. Книга Беккаріа не привела до 

виключення аборту з числа кримінальних вчин-

ків, однак із цього моменту розвиток зако-

нодавства про аборт спрямовується в гуманному 

руслі - у багатьох європейських країнах страту 

починають заміняти більш м'якими покараннями. 

У Московській Русі кримінальне покаран-

ня за аборт було встановлено Соборним Укла-

денням 1649 року [7], прийнятим у царювання 

Олексія Михайловича, яке передбачало за цей 

вчинок страту. 

Звід законів кримінальних 1832 p., що 

вступив у силу з 1 січня 1835 р. відносив «убийс-

тво в чреве матери (аборт) шарлатаном или ины-

ми лицами не имеющими на это право» до на-

вмисних убивств за обставин, які обтяжують 

провину і карався стратою (ст. 343) 

У «Положенні про покарання Російської 
імперії» 1845 p., згідно з канонічним правом, об'-

єктом злочинного зазіхання був плід зачатий, але 

не породжений незалежно від його одухотворе-

ності. Статті 1461 - 1463, що визначали покаран-

ня за видалення плоду відносилися до глави про 

смертовбивство. Згідно зі ст. 1461, якщо аборт 

проводився без згоди жінки, абортмахер по-

збавлявся всіх прав, стану й посилався на катор-

жні роботи на заводах терміном від 4 до 6 років; 

якщо жінці при цьому заподіювалося тяжке 

ушкодження - каторгою від 6 до 10 років; а у ви-

падку смерті жінки - каторгою від 8 до 10 років. 

Особа, що видалила плід за згодою жінки (ст. 

1462), каралася виправними арештантськими 

відділеннями від 5 до 6 років; сама ж жінка - 

ув'язненням від 4 до 5 років із позбавленням усіх 

особливих прав. Таким чином, вагітна трапляла в 

коло суб'єктів злочину. Покарання, визначені 
статтями 1461 - 1462, поєднувалися одним сту-

пенем, якщо суб'єктами злочину були лікар, спо-

витуха, акушер чи аптекар раніше викритий у 

такому ж злочині. Треба зазначити, що в порів-

нянні з окремими чинними західноєвропейськи-

ми законодавствами, санкції за здійснення абор-

ту відрізнялися прогресивністю - було відсутнє 

довічне ув'язнення й страта; каралося тільки на-

вмисне й протизаконне умертвіння плоду. Якщо 

лікар робив викидень через показники з боку здо-

ров'я матері, то він відповідальності не підлягав. 

У Кримінальному Укладенню Російської 
імперії 1903 р. [10] покарання, передбачені за 

проведення аборту (ст. 465, 466) значно пом'як-

шилися. Так, винний в умертвінні плоду карався 

ув'язненням у виправному будинку; умертвіння 

плоду без згоди жінки каралося каторгою на те-

рмін не більше 8 років; мати, винна в умертвінні 
свого плоду, каралася ув'язненням у виправному 

будинку на термін не більше 3 років. Якщо умер-

твіння плоду проводилося лікарем або сповиту-

хою, то від суду вимагалося перешкодити прак-

тику винного на термін від 1 року до 5 років і 
опублікувати вирок. 

Перше радянське законодавство, що регу-

лює штучне переривання вагітності виходило з 
ідеї некараності аборту. Постановою Нарком охо-

рони здоров'я й Наркомюста РРФСР від 18 листо-

пада 1920 р. «Про охорону здоров'я жінок» аборт 

визначався непокараним, при здійсненні лікарем, у 

лікарняних умовах і безкоштовно. У випадку, як-

що аборт зроблений іншими особами й поза лікар-
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нею, винні зобов'язані постати перед судом. Однак 

відсутність каральних санкцій за пору-шення вста-

новлених правил, дає можливість зробити висно-

вок про декларативність усієї постанови. 

Менше ніж через рік - 4 липня 1921 p., На-

рком охорони здоров'я і Наркомюстом УРСР 

приймається аналогічна постанова під заголов-

ком «Про охорону жінок». Повторивши в преам-

булі думки росіян, далі український за-

конодавець пише: «Радянська влада ставить сво-

їм невідкладним завданням боротьбу з абортами, 

що калічать жінку й наносять шкоду трудовій 

державі для якої єдиною цінністю є робоча си-

ла». Варто зазначити, що за своєю законодавчою 

конструкцією з урахуванням медичних особли-

востей штучного переривання вагітності, україн-

ська постанова, в порівнянні з російською, знач-

но виграє: додатково вводяться суттєві обмежен-

ня - аборт повинен здійснюватися лише в пер-

шому триместрі вагітності, після чого прова-

диться лише з дозволу консиліуму; передбача-

ється неприпустимість абортів при наявності ме-

дичних протипоказань. Можливо, що ідеї україн-

ського законодавця були покладені в основу 

майбутніх кримінальних законів СРСР і проісну-

вали в незмінному вигляді дотепер. Стосовно 

цього Постанова 1921 року була найбільш прогре-

сивною в порівнянні з європейськими. Основною 

ж відмінністю від аналогічної російської появилося 

введення санкцій, що передбачали примусові робо-

ти терміном від трьох до п'яти років. 

У 1922 році відповідальність за проведення 

аборту вводиться в Кримінальний кодекс УРСР 

(ст. 164). Диспозиція за своєю суттю повторює 

Постанову 1921 p., однак значно пом'якшуються 

санкції - позбавлення волі чи примусових робіт 

терміном до одного року - при здійсненні злочи-

ну без обтяжливих обставин, а при наявності та-

ких (вчинення аборту у вигляді промислу чи без 
згоди матері, або якщо наслідком її є смерть) - 

позбавлення волі на термін до п'яти років. Голо-

вним недоліком цієї статті, на наш погляд, варто 

вважати відсутність заборони на проведення 

аборту після першого триместру. Із урахуванням 

скасування Постанови 1921 р. створилися умови 

для переривання вагітності в терміни, що сприя-

ють виникненню надзвичайно загрозливих аку-

шерських ускладнень. 

У заведеній у незапам'ятні часи й продов-

жуваній нині традиції, взагалі-то прогресивний 

для того часу кримінальний закон був до невпі-
знанності при реалізації перекручений. При здій-

сненні в терміновому порядку почали ство-

рювати Губкомісії, консультаційні пункти, відді-

лення Рад соціальної допомоги, надання цирку-

лярів і роз'яснень, контроль над роботою лікарів 

- одне слово заганяти аборт у підпілля, що при-

вело до перевищення кількості кримінальних 

абортів над легальними в три рази [8, с.14 -16]. 

Звичайно, виникла необхідність у негайному ви-

правленні створеної ситуації, що у свою чергу 

породило міжвідомчу паперову круговерть [4, 

с.21], яка ще більше заплутала питання. У ре-

зультаті Наркомохорони здоров’я УРСР своїм 

циркуляром від ЗО січня 1926 р. наказав ліквіду-

вати одні комісії (абортні), передавши їхні функ-

ції іншим (Охмлада), а також Раді соціальної до-

помоги; усунути всі формальності, що стосують-

ся аборту, а головне - дозволив проведення абор-

ту за соціальними показниками до трьох місяців 

вагітності. І хоча всі спірні питання цим цирку-

ляром зняті не були, варто зазначити, що вида-

ний рядовим українським міністерством норма-

тивний акт визнавався першим у світі до-

кументом, що дозволив проведення абортів за 

соціальними показниками Остаточно всі спірні 
питання були зняті Постановою Центрального 

Виконавчого Комітету й Ради Народних Коміса-

рів СРСР від 27 липня 1936 р. «Про заборону 

абортів, збільшення матеріальної допомоги по-

роділлям, установлення державної допомоги ба-

гатосімейним, розширення мережі родильних 

будинків, дитячих ясел і дитячих садків, поси-

лення кримінального покарання за неплатіж алі-
ментів і про деякі зміни в законодавстві про роз-
лучення». Сам текст постанови та його подальші 
коментарі стверджують, що рішення про його 

прийняття було продиктовано турботою про здо-

ров'я жінки. Однак факти, що стали відомими 

останнім часом, підтверджувані архівними доку-

ментами [3], свідчать про те, що справжньою ме-

тою Постанови було відтворення робочої сили й 

гарматного м'яса, загублених у ході ударних пе-

ребудов періоду будівництва індустріального 

соціалізму, а також штучно (і вміло) створеного 

вимирання населення в основних житницях ім-

перії, у першу чергу в Україні. Очевидно тому, 

«нафантазовані» українськими вченими й чинов-

никами соціальні показники проведення абортів 

метрополія визнала неактуальними, нав'язавши 

перевірений тисячоріччями метод збільшення 

чисельності «єдиної цінності - робочої сили» че-

рез заборону виробництва абортів. Для того, що 

б ні в кого не виникало сумнівів у серйозності 
намірів, у Постанові виділили три окремі склади 

злочину: відповідальність за здійснення аборту; 

відповідальність вагітної за здійснення нею або-

рту й самоаборту; відповідальність осіб, що при-
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мушують жінку до проведення аборту. Таке коло 

суб'єктів було невідоме навіть священній інкві-
зиції, яка піклувалася про блудні душі. Правда, 

за санкціями вона різко відрізнялась, однак за 

кількістю загублених душ, покладених у фунда-

мент Постанови 1936 p., сучасні інквізитори пі-
шли далеко вперед. Згідно зі згаданою Постано-

вою в Кримінальний Кодекс УРСР вводиться ст. 

143 -1 і 143 -2, подається нова редакція ст. 143. 

Серед негативних соціальних наслідків прийняття 

Постанови 1936 року варто виділити: збільшення 

кількості кримінальних абортів у 10 разів і завдан-

ня значної шкоди здоров'ю жінок, що є загально-

прийнятим, і при кримінальному аборті має більше 

шансів одержати ускладнення, ніж при проведено-

му в умовах лікувальної установи [3, с.5]. 

Відповідальність вагітних за здійснення 

аборту була скасована Указом Президії Верхов-

ної Ради СРСР тільки в 1954 р. У 1955 р. Указ 
Президії Верховної Ради СРСР «Про скасування 

заборони абортів» [11] у своїй суті повернув кра-

їну до КК 1922 p., розробленою на базі Постано-

ви Нарком охорони здоров'я й Наркомюста УРСР 

від 4 липня 1921 р. Положення Указу знайшли 

відображення й у КК 1961 року. 

Зміна соціально-економічних умов життя 

населення, що відбулася після 1992 p., негатив-

ним чином уплинула на ставлення жінок до фак-

ту штучного переривання вагітності (хоча про-

довжували діяти норми старого радянського 

кримінального законодавства). Сформоване по-

ложення привело до багаторазового збільшення 

кількості абортів, у тому числі кримінальних; у 

цей же час різко зростає латентність незаконного 

переривання вагітності. Усе це в сукупності з 
іншими негативними обставинами сприяло ката-

строфічному падінню чисельності нації, збіль-

шенню числа безплідних жінок і бездітних ро-

дин. Проблема визнана на державному і міжна-

родному рівні [9, с. 64]. Постанова Кабінету Мі-
ністрів № 431 від 29 червня 1992 р. констатує, 

що «за кількістю абортів Україна займає перше 

місце у світі, понад 12 відсотків подружніх пар 

страждають безплідністю, зумовленою попере-

дніми абортами» [6 ]. У Постанові KM № 736 від 

13 вересня 1995 р. «Про національну програму 

планування сім'ї» відзначається, що в Україні 
штучне переривання вагітності є першопричи-

ною порушення дітородної функції й бездітності 
родин (22%), важких запальних процесів стате-

вих органів (30%), подальших ускладнень вагіт-

ності й пологів, що «...нерідко призводить до 

смерті чи патології немовлят, а також зумовлює 

економічні збитки від тимчасової втрати праце-

здатності, пов'язаної безпосередньо з абортами 

чи їхніми ускладненнями» [7]. 

Висновки. Із вищевикладеного можна 

зробити такі висновки: в історії людства, уведен-

ня кримінальної відповідальності за проведення 

аборту відігравало найважливішу роль у регуля-

ції чисельності населення; у той же час, введення 

заборон сприяло росту числа кримінальних абор-

тів із подальшими ускладненнями й смертністю. 

У двадцяті роки минулого століття вітчизняні 
фахівці внесли значний вклад у формування но-

рмативно-правової бази штучного переривання 

вагітності вперше у світі законодавчо передбачи-

вши можливість застосування цієї операції за 

соціальними показниками. 

Очевидно, створена ситуація вимагає по-

шуку нових підходів до рішення проблеми боро-

тьби з кримінальними абортами. Ми вважаємо, 

що одним із них повинний стати всебічний нау-

ковий аналіз чинного кримінального зако-

нодавства, що передбачає відповідальність за 

незаконне виробництво абортів. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ МАЙНОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ  

ДЕПОРТОВАНИМ НАРОДАМ КРИМУ 
 

Постановка проблеми. В останні роки 

увагу дослідників привертає проблема пересе-

лень і депортацій народів за національною та 

іншими ознаками. В умовах колишньої тоталіта-

рної системи управління суспільством у СРСР це 

питання залишалося предметом замовчування. 

Лише в 90-ті роки ХХ ст. вчені нарешті отрима-

ли можливість звернутися до дослідження забо-

роненої теми. Завдяки новітнім науковим публі-
каціям історія депортації народів СРСР стає ві-
домою широкому загалу громадян. Науковий 

інтерес у вивченні депортаційних процесів ста-

новлять архівні документи, що зберігалися довгі 
роки під грифом таємності. Аналіз цих та інших 

джерел дозволяє відтворити реальні історичні 
події, сутність політики депортації. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Перші радянські наукові роботи щодо проблеми 

депортації народів на території СРСР були вида-

ні лише на початку 80-х років ХХ століття. По-

ступове відкриття відповідних фондів в архівах 

Російської Федерації, України й інших країнах 

СНД уможливило проведення досліджень й, від-

повідно, видання численних публікацій, серед 

яких виділяються роботи А. Гур'янова, В. Дани-

лова, Н. Івницького, А. Дугіна, И. Зеленіна, В. 

Парсаданової, Д. Шибаєва та інших дослідників. 

Серед них окрему увагу варто приділити публі-
каціям російських дослідників Н.Ф. Бугая й В.Н. 

Земскова, які одними з перших отримали доступ 

у фонди НКВС МВС СРСР й опублікували у сво-

їх статтях статистичні дані цих фондів. Зокрема, 

у роботах В. Земскова є багатий статистико-

географічний матеріал про різні групи населен-

ня, які зазнали примусового переселення з тери-

торії СРСР. У статтях та монографії Н.Ф. Бугая 

було вперше опубліковано виявлені у фондах 

російських державних архівів документи й мате-

ріали з історії депортації народів СРСР, їхньої 
реабілітації й боротьби за повернення на істори-

чну батьківщину. 

Помітний внесок у розробку проблеми де-

портації народів Криму було зроблено українсь-

кою наукою. До цієї проблеми зверталися Й.К. 

Рибалка, Й.Г Білас, О.Г. Бажан, А.Н. Наберухін, 

В.К. Боран. У колективній роботі українських 

дослідників Й.Б. Усенка, О.М. Мироненка, Б.А. 

Чеховича, Л.Ю. Нісаренка, І.В. Музики, Т.І. По-

ндарука, О.М. Волощенка „Правова ідеологія й 

право на етапі становлення тоталітарного режи-

му (1929-1941)”. На основі недоступного раніше 

й унікального за змістом документального мате-

ріалу проаналізовано юридичні аспекти процесу 

утвердження сталінського тоталітарного режиму 

в Українській РСР в 1929 - 1941 рр. Із правничих 

позицій досліджуються механізми й засоби тота-

літаризації державного ладу України, здійснення 

сталінської політики у сфері економіки, націона-

льних відносин, суспільно-політичного життя 

населення та культурного будівництва. Окремо 

розглянуті питання юридичного механізму про-

типравних репресій. 

Спробу простежити особливості депортації 
народів Криму здійснили місцеві історики В. 

Брошеван і П. Тиглиянц. На підставі раніше опу-

блікованих робіт із цієї проблеми й великої кіль-

кості архівних документів вони дослідили окремі 
питання, що стосуються становища депортова-

них народів в умовах режиму спецпоселень, пра-

вового статусу спецпоселенців, їхнього продово-

льчого забезпечення, санітарно-медичного об-

слуговування [1]. 

Особливий інтерес представляє історико-

документальна книга, написана В. Брошеваном і 
В. Ренпенінгом. Авторами були досліджені захо-

ди каральної політики Радянської держави сто-

совно німців – жителів довоєнної Кримської 
АРСР. Їхня спільна робота присвячена трагічним 

сторінкам в історії російських і кримських нім-

ців, етапам їхнього повернення й відродженню 

культури в поствоєнний період [2].  

Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання на підставі документів Державного ар-

хіву при Раді Міністрів Автономної Республіки 

Крим проаналізувати дії місцевої влади відносно 

організації обліку майна, що залишилося від 

спецпереселенців, його реалізації й розподілу. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. 11 травня 1944 р. Й.В. Сталіну було предста-

влено проект Постанови Державного Комітету № 

5859сс “Про кримських татар», у якому весь на-

род було звинувачено у співробітництві з німе-

цькою окупаційною владою. Внаслідок цього 

кримські татари були виселені з території Крим-
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ської АРСР на постійне проживання в якості 
спецпоселенців у райони Узбецької РСР [3]. Піс-

ля виселення кримських татар у Криму тривала 

робота з встановлення й виселення органами 

НКВС СРСР так званих антирадянських елемен-

тів, зокрема, із числа болгарського, вірменського 

й грецького населення Криму. Постановою № 

5984сс від 2 червня 1944 р. ДКО ухвалив рішен-

ня щодо виселення з території Кримської АРСР 

“німецьких пособників” із числа болгар, греків і 
вірменів [4]. Виселення здійснювалося відповід-

но до порядку, затвердженого Постановою ДКО 

№ 5859сс. 

Так, відповідно до п. 2. цієї Постанови для 

організації прийому й розподілу майна, худоби, 

зерна й сільськогосподарської продукції, зали-

шених спецпереселенцями в місцях виселення до 

Криму була відряджена комісія СНК СРСР у 

складі голови комісії т. Гриценко (зам. голови 

СНК РСФСР) і членів комісії (представників 

окремих наркоматів). 

Комісією СНК СРСР ще до початку так 

званої операції в райони й міста республікансь-

кого підпорядкування було відряджено близько 

тридцяти керівників у якості голів районних і 
міських комісій. Уповноважені комісії СНК 

СРСР прибули до району за два дні до виселення 

кримських татар. Для того, щоб не розголошува-

ти характер майбутньої операції, зазначені пра-

цівники направлялися до районів під приводом 

обліку збитків завданих господарству Криму за 

період німецької окупації. 
Напередодні комісією було розроблено ме-

ханізм обліку майна спецпереселенців, а саме 

надруковані бланки „Актів про прийом худоби, 

сільськогосподарських продуктів й іншого май-

на”, а також типографським способом виготов-

лена “Інструкція про порядок прийому худоби, 

сільськогосподарської продукції й іншого майна 

від спецпереселенців”. Відповідно до Інструкції 
“спецпереселенці могли взяти з собою особисті 
речі, одяг, побутовий інвентар, посуд і продово-

льство в кількості до 500 кг на родину. Прийняті 
від спецпереселенців худоба й зерно мали повер-

татися в першу чергу на покриття державних по-

ставок. Вся інша частина худоби, зерна й інших 

видів сільськогосподарської продукції прийма-

лася по обмінних квитанціях. Обмінні квитанції 
складалися в двох екземплярах. Перший екземпляр 

квитанції через органи НКВС повинен був направ-

лятися в місця розселення спецпереселенців.  

Органи місцевої влади, районні (міські) і 
місцеві комісії відповідали за проведення своє-

часного й повного збору, обліку й оформлення 

відповідними документами худоби, сільськогос-

подарських продуктів та іншого майна, яке за-

лишилося від спецпереселенців. За безнарядну 

витрату, розкрадання або присвоєння, винні під-

лягали притягненню до кримінальної відповіда-

льності” [1, с. 40, 129]. У кожному населеному 

пункті було створено районні й міські комісії на 

чолі з уповноваженими комісії СНК СРСР. При 

кожній оперативній дільниці НКВС були упов-

новажені райкомісій із числа працівників міськ-

райкомів ВКП (б), райвиконкомів, на яких по-

кладався обов'язок узяття на облік майна спецпе-

реселенців й організація його зберігання. Усього 

в складі комісії працювало близько трьохсот  ке-

рівників районів, міст та близько двох тисяч ра-

йонного й сільського активу. 

Комісія Раднаркому СРСР й її підрозділи 

на рівні міста і району, до якої входили праців-

ники місцевих радянських і партійних органів та 

різних наркоматів, почала роботу відразу після 

завершення примусового переселення кримських 

татар і продовжувала роботу з обліку залишеного 

майна виселених болгар, греків і вірмен. До ро-

боти з обліку й опису майна було притягнуто 

партійний, радянський і комсомольський актив, 

трудящі установ і підприємств. Описане й урахо-

ване майно на місцях здавалося під охоронну 

розписку на зберігання уповноваженому двору 

або найближчому сусідові, частина була вивезе-

на на склади, частину передано по актах мешка-

нцям, які вселилися. Враховану худобу було пе-

редано за актом Наркомату м’ясомолочної про-

мисловості СРСР [5].  

30 травня 1944 р. заступник голови Раднар-

кому Криму П. Ямпольський і секретар обкому 

ВКП (б) В. Березкін надіслали головам міськрай-

виконкомів листа, у якому „Відповідно до „Ін-

струкції про порядок реалізації майна спецпере-

селенців”, пропонувалося в першу чергу забез-
печити потреби готелів, будинків колгоспників, 

дитячих садків, майданчиків, лікувальних й ад-

міністративних установ району. Всі швейні ма-

шини передавалися місцевій промисловості й 

промкооперації для створення майстерень. Ви-

конкомам міськрайрад пропонувалося розгляну-

ти заяви всіх реевакуйованих і знову прибулих 

працівників, партизан, а також осіб, які постраж-

дали від німецьких окупантів про повну відсут-

ність у них меблів, і відповідно задовольнити 

їхні мінімальні потреби. Відпуск усього майна 

мав здійснюватися тільки після оцінки й визна-

чення вартості фінансовими органами. 

Для оцінки майна, що залишилося від спе-

цпереселенців, було підготовлено приблизний 
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перелік і цінник на предмети домашнього побу-

ту. Цей документ, відтворений друкованим спо-

собом, було підписано наркомом торгівлі й нар-

комом фінансів республіки. Реалізація майна 

спецпереселенців здійснювалася в містах через 
склади й магазини місцевих торгів, а в сільській 

місцевості через сільпо й райспоживспілки у 

встановленому обкомом ВКП (б) і Раднаркомом 

Криму порядку”[6]. Згідно з розпорядженням 

заступника голови СНК Криму С. Грачова „Про 

облік держфондів й їхньої оцінки” від 10 липня 

1944 р., направленого в усі райміськвиконкоми 

виявлялося, що „робота з обліку, оцінки й вилу-

чення майна, залишеного спецпереселенцями, у 

ряді міст, у тому числі в Сімферополі, була про-

ведена незадовільно. 

Оцінювання описаного майна здійснюва-

лося несвоєчасно. Охорона описаного майна в 

переважній більшості районів організована не 

була, що призвело до його розкрадання. Майно, 

передане окремим організаціям, вивозилося 

останніми без санкції фінорганів і без складання 

актів оцінки. Керівники окремих установ, а та-

кож окремі працівники, використовуючи своє 

службове становище, завозили у свої кабінети й 

квартири велику кількість предметів домашньої 
обстановки, ухилялися врешті не тільки від оцін-

ки й оплати зазначеного держфондівського май-

на, але навіть від його обліку” [1, с. 73]. 

Згодом у листі Кримського обкому КПУ 

секретареві ЦК КПУ від 15 березня 1954 р. „Про 

заборону депортованим в 1944 р. громадянам 

повертатися до Криму” зазначалося, що „деякі з 
депортованих приїздять до Криму та вимагають 

повернення відібраного в них при виселенні 
майна й відшкодування його вартості. Однак це 

неможливо, тому що особисте майно виселених 

було реалізовано й доход звернено на користь 

держави. Житлові й господарські будівлі були 

передані колгоспникам-переселенцям, тому їхнє 

повернення значно послабить особисте госпо-

дарство багатьох переселенських родин і може 

призвести до їхнього виїзду із Криму” [7, с. 13]. 

Висновки. Таким чином, проблема від-

шкодування морального й матеріального збитків, 

яких було зазнано в наслідок депортації, є досить 

складною із правової точки зору. Як відомо, до-

тепер немає чітко розробленої нормативно-

правової бази ліквідації наслідків депортації, 
відновлення майнових прав депортованих. Од-

нак, 24 червня 2004 г. Верховною Радою України 

був прийнятий Закон України „Про відновлення 

прав осіб, депортованих за національною озна-

кою”. У законі подано юридичне обґрунтування 

терміну “депортація”, визначено статус осіб, де-

портованих за національною ознакою, визначено 

порядок й умови реабілітації, компенсації, рести-

туції й сатисфакції, повноваження органів дер-

жавної влади й органів місцевого самоврядуван-

ня в питаннях відновлення прав депортованих 

осіб. Так, наприклад, в ст. 9 “Про порядок й умо-

ви компенсації й реституції” зазначається про те, 

що вилучене внаслідок депортації рухоме та не-

рухоме майно, земельні ділянки, що належали 

депортованим особам на правах приватної влас-

ності, при наявності відповідних документів, що 

підтверджують факт вилучення та право власно-

сті депортованої особи або його спадкоємців на 

них, повертаються їм натурою. Вилучені внаслі-
док депортації житлові будинки, що належали на 

правах власності депортованій особі або кварти-

ри в будинках, у яких на момент депортації про-

живали депортовані особи, не підлягають прива-

тизації їхніми мешканцями. Незаконна привати-

зація цього житла, проведена після находження 

до органу місцевої влади рішення про його пове-

рнення депортованій особі або його спадкоємцям 

першої черги, підлягає скасуванню. 

Відшкодування вартості вилучених внаслі-
док депортації рухомого й нерухомого майна, 

яке перебувало у власності депортованої особи, 

здійснюється протягом п'яти років після подання 

депортованою особою або його спадкоємця пер-

шої черги документів, що підтверджують понов-

лення їхніх майнових прав, при цьому одноразо-

во сплачується не менше чверті нарахованої су-

ми. У випадку смерті депортованої особи після 

прийняття відповідного рішення про повернення 

власності, відшкодування його вартості або ви-

плата грошових компенсацій здійснюється спад-

коємцям першої черги. Компенсація надається у 

зв'язку з будь-якою економічно обґрунтованою 

шкодою, завданою порушенням прав людини. 

Сюди належать: фізичні або моральні втрати, з 
урахуванням емоційних переживань, втрачених 

можливостей; матеріальні втрати; приниження 

честі й гідності. 
У разі отримання (часткового отримання) 

реституції та/або компенсації депортованою осо-

бою за рішеннями органів колишнього СРСР або 

Кабінету Міністрів України, органів влади Авто-

номної Республіки Крим та органів місцевого 

самоврядування відшкодування шкоди та випла-

та компенсації здійснюється з урахуванням цих 

виплат (компенсацій). Депортованим особам, 

яким при поверненні в місця постійного прожи-

вання було надано у власність житло, збудоване 

або придбане за рахунок Державного бюджету 
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України або місцевих бюджетів. Житло, яке в 

нього було вилучено внаслідок депортації або 

його вартість, не відшкодовується (ст. 10). Рес-

титуція надається з метою відновлення початко-

вого статусу, у якому знаходилася жертва до по-

рушення прав людини. Вона передбачає, зокре-

ма, відновлення свободи, сім'ї, громадянства, за-

йнятості, власності й повернення до місця попе-

реднього постійного проживання. Реституцію як 

таку майже завжди важче отримати, ніж компен-

сацію (грошову або в натурі).  
У законі регулюється принцип сатисфакції, 

що забезпечується шляхом встановлення гаран-

тій для запобігання порушень прав і свобод лю-

дини, проведення заходів щодо вшанування 

жертв депортації, публічного засудження фактів 

порушень прав і свобод людини, забезпечення 

поширення об'єктивної інформації про події, по-

в'язані з причинами та наслідками депортації (ст. 

11). Цей принцип означає: припинення пору-

шень; перевірку фактів і повне та публічне опри-

люднення цих фактів; офіційну заяву або судове 

рішення про поновлення законних прав жертви; 

вибачення, включаючи публічне визнання фактів 

і відповідальності; судові або адміністративні 
санкції стосовно осіб, винних у порушені прав 

людини; проведення заходів, пов'язаних з поми-

нанням жертв і вшануванням їх пам'яті. Засоба-

ми не повторення порушень прав людини мо-

жуть бути: прийняття або скасування відповід-

них правових актів; забезпечення ефективного 

громадського контролю за діяльністю збройних 

сил й органів безпеки [8, с. 221]. 

Таким чином, прийняття даного закону ви-

значає юридичний статус депортованої особи, її 
майнові права, уможливлює розробку проектів 

спеціальних державних програм, нормативно-

правових актів, спрямованих на відновлення 

прав депортованих, їхню адаптацію й інтеграцію 

в українське суспільство. 
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ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

Постановка проблеми. Конституція Укра-

їни 1996 р. сформулювала нову світоглядну па-

радигму взаємин суб’єктів конституційно-право-

вих відносин за схемою “особа-суспільство-дер-

жава”. Поряд із цілим комплексом прав і свобод, 

Основний Закон передбачає ряд важливих і не-

від’ємних обов’язків, які є складовою частиною 

конституційного статусу громадянина і людини. 

Не випадково в науці постановка питання про 

невідчужуваність прав, свобод і обов’язків інди-

віда [1, с.64, 65 та ін.]. Співвідношення прав і 
свобод з одного боку, і обов’язків – з іншого, має 

характеризуватися принципом, який у зарубіжній 

літературі іноді позначається як принцип юриди-

чної симетрії. Цей принцип має своїм походжен-

ням юридичне правило римського права “Ubi 

emolumentum, ibi onus” (де вигода, там й обов’я-

зок). У свій час німецький філософ, теоретик 

держави і права Г.-В.Ф.Гегель стверджував, що 

права  й обов’язки “об’єднані в одному і тому ж 

відношенні ... корелятивні насамперед у тому 

розумінні, що певному праву з мого боку відпо-

відає в іншому певний обов’язок. Якби в одній 

стороні були б усі права, а в іншій усі обов’язки, 

то цілісне розпалося би” [2, с.294]. Формула “не-

має прав без обов’язків” отримала міжнародне 

визнання. Так, у ст. 29 Загальної декларації прав 

людини 1948 р. вказується, що “кожна людина 

має обов’язок перед суспільством, у якому тільки 

й можливий вільний і повний розвиток її особи” 

[3, с.23]. 

Проблема співвідношення конституційних 

прав і конституційних обов’язків має  теоретичне 

і практичне значення. Порівняно із попередніми 

українськими конституціями кількість конститу-

ційних обов’язків у чинній Конституції набагато 

скоротилась. Це пояснюється тим, що наша нау-

ка відійшла від ідеї єдності конституційних прав 

і обов’язків громадян. Це потягнуло за собою 

скорочення переліку обов’язків громадян. Теоре-

тичним аргументом на користь скорочення пере-

ліку обов’язків є теза про те, що кореспондуючі 
права, обов’язком покладені не на громадян, а на 

державу. Частина друга ст. 3 Конституції Украї-
ни проголошує: “Утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави” [4. с.4]. 

Щодо сучасного конституційного регулю-

вання обов’язків в Україні, то воно уявляється 

штучно обмеженим з ідеологічних міркувань, 

щоб дистанціюватися від радянського державно-

го права. Між тим, як слушно вказує Л.Д.Воє-

водін, недоцільно відмовлятися від цілого ряду 

як прав, так і обов’язків [1, с.147]. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Даній проблематиці присвячені монографічні 
праці українських і російських правознавців, зо-

крема книги М.В.Вітрука [5], Л.Д.Воєводіна [6], 

Ю.М.Тодики і О.Ю.Тодики [7], змістовні статті 
С.Князєва [8], В.Масленникова [9], В.Німченка 

[10], Б.Семенка [11].  На особливу увагу заслуго-

вують дисертації В.Айваз’яна [12], П.Лентян-

чина [13], Б.Ебвзеєва [14]. Ці наукові праці під-

готовлені з діаметрально протилежних платформ 

праворозуміння, політичних та ідеологічних 

уподобань, які відбивали умови, в яких творили-

ся ці наукові розробки. Із зазначених причин до-

бування істини в дослідженні окресленої про-

блеми набуває величезну теоретичну і практичну 

значущість. 

Мета статті полягає в аналізі проблеми 

конституційного регулювання конституційних 

обов’язків людини і громадянина в Україні і на 

цій основі запропонувати конкретні пропозиції 
щодо можливого поліпшення їх регламентації. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Конституційні обов’язки в юридичній літе-

ратурі визначається як відбиті в нормах Кон-

ституції міри належної поведінки суб’єктів кон-

ституційно-правових відносин [15, с.292-293]. 

Вони тісно пов’язані зі правами і свободами лю-

дини і громадянина, і, в першу чергу цим слід 
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пояснити ту обставину, що обов’язки закріплю-

ються у розділі ІІ “Права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина” чинної Конституції. 
На наш погляд, розробники проекту ос-

танньої Конституції України опинилися перед 

дилемою : сприйняти підхід “давніх” західних 

конституцій або врахувати сучасні тенденції но-

вітніх конституцій, які широко використовують 

ідею єдності конституційних прав та обов’язків. 

У результаті поєднання цих двох підходів був 

знайдений компроміс: у назві розділу ІІ була вті-
лена ідея єдності прав та обов’язків, хоча обо-

в’язки людини і громадянина були згруповані 
переважно у його заключних статтях (ст. ст. 65-

68). Такий дуалізм поглядів призвів до того, що 

вітчизняні науковці у своїх дослідженнях стали 

виділяти обов’язки людини і громадянина в 

окремі підрозділи, розділи [16], або навіть дослі-
джувати їх в якості окремої проблеми [13].   

Ця обставина спонукала окремих дослідни-

ків класифікувати обов’язки людини і громадя-

нина за різними критеріями. Так, М.І.Хавронюк 

за критерієм значущості поділяє обов’язки лю-

дини і громадянина України на основні та інші 

обов’язки; за критерієм втілення їх у нормах 

Конституції України – на конституційні та ін-

ші; за критерієм суб’єкта, на якого вони покла-

даються, виділяє три основні групи обов’язків: 1) 

обов’язки будь-якої людини, яка перебуває на те-

риторії України; 2) обов’язки громадян України; 

3) обов’язки іноземців та осіб без громадянства 

[17, с.288]. 

Не заперечуючи в цілому проти такого під-

ходу, ми усе ж вважаємо за необхідне підкресли-

ти ту думку, що взяті разом конституційні 

обов’язки людини і громадянина утворюють пе-

вну підсистему, яка є розвитком і доповненням 

системи прав, свобод і обов’язків людини і гро-

мадянина. 

Розглянемо ці обов’язки докладніше. 

З-поміж конституційних обов’язків у літера-

турі досить обґрунтовано виділяють обов’язок 

кожного неухильно додержуватися Конституції 
України та законів України (ст. 68 Конституції 
України). Цей обов’язок стосується абсолютно 

усіх людей, які постійно проживають в Україні , і 
навіть тих, хто тимчасово перебуває на її терито-

рії, оскільки не можна допустити, щоб якась осо-

ба мала привілею не додержуватись чинних у 

нашій державі законів. Дотримання Конституції і 
законів у всьому світі є загальним правилом, яке 

не знає винятків. 

Видається, що є потреба в акцентуванні 
важливості дотримання чинної Конституції 

України, яку образно можна назвати “біблією 

правопорядку”, адже за її нормами юридично 

жити зобов’язані всі. На превеликий жаль, в 

Україні не вироблено шанобливого ставлення до 

вищого правового акту його святості та непору-

шності. Як не згадати слова проф. М.І.Матузова, 

який , звичайно, маючи на увазі російську дійс-

ність, писав: “На Конституцію у нас, м’яко ка-

жучи, ніхто не молиться, включаючи і перших 

осіб. Якщо вона заважає, її ігнорують. Відповід-

но не має і конституційної законності, а є кон-

ституційний нігілізм, неповага до головного За-

кону держави. Цей Закон відразу ж після прийн-

яття став порушуватися всіма структурами вла-

ди. Порушується і в даний час...” [18, с.594-595].  

Звичайно, даний конституційний обов’язок 

не слід обмежувати тільки Конституцією Украї-
ни, і власне, законодавчими актами. До них слід 

віднести і підзаконні акти і акти органів місцево-

го самоврядування. 

Крім загального обов’язку про додержання 

Конституції, існує чимало приписів, які зобо-

в’язують громадян дотримуватись конкретних 

конституційних заборон. Так, заборони, як ви-

пливає зі статей  13, 17, 19, 23, 24, 41, 55, 126 

Конституції України, є положення про те, що 

ніхто не може: використовувати власність на 

шкоду людині і суспільству, у тому числі таким 

чином, щоби не погіршувало екологічну ситуа-

цію і природні якості землі; створювати на тери-

торії України будь-яке збройне формування, не 

передбачене законом, і бути його членом; при-

мушувати будь-кого робити те, що не передбаче-

но законодавством; встановлювати будь-які при-

вілеї чи обмеження за будь-якими ознаками; за-

хищати свої права і свободи забороненими зако-

ном засобами, здійснювати у будь-якій спосіб 

вплив на суддів тощо. Ці норми конкретизують 

конституційний обов’язок громадян, приписую-

чи їм утримуватись від вказаних дій. 

Обов’язок не посягати на права і свобо-
ди, честь і гідність інших людей сформульова-

ний у ст. 68 Конституції України. На відміну від 

інших конституційних обов’язків, згадуваний 

більш детально розкривається у низці статей 

чинної Конституції. Так, відповідно до статей 24, 

27, 28, 32, 41, 43, 44, 47, 54, 64 усі зобов’язання 

не обмежувати права і свободи інших людей, не 

посягати на життя інших людей, не піддавати їх 

катуванню, жорсткому, нелюдському або такому, 

що принижує їх гідність, поводженню, не підда-

вати їх медичним, науковим чи іншим дослідам, 

не допускати збирання, зберігання, використання 

та поширення конфіденційної інформації про 
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інших людей без їхньої згоди, якщо це не є спо-

собом захисту прав даної людини, не примушу-

вати інших людей до вступу будь-яке об’єднання 

громадян чи обмежувати їх у правах за належність 

чи не належність до політичних партій або громад-

ських організацій, не використовувати примусову 

працю і працю жінок і неповнолітніх на небезпеч-

них для їхнього здоров’я роботах, не посягати на 

власність, а також на житло інших людей, не вико-

ристовувати і не поширювати результати інтелек-

туальної, творчої діяльності інших людей без їх-

ньої згоди, не використовувати власність таким 

чином, щоби цим завдавати шкоди правам, свобо-

дам та гідності громадян, не примушувати інших 

до участі або до неучасті у страйку. 

Чинна Конституція України у ст. 51 вста-

новлює обов’язки у шлюбі та сім’ї.  У плані 
конституційного регулювання у такому обсязі і в 

такий формі в нашій державі зроблено уперше. У 

частині другій ст. 51 принциповим слід вважати 

положення, згідно з яким кожен з подружжя має 

рівні права і обов’язки у сімейних відносинах. Це 

правило відтворено також в частині шостій ст. 7 

чинного Сімейного кодексу України. У цілому 

обов’язок подружжя турбуватися про сім’ю роз-
кривається докладно у ст. 55 Кодексу. Відповід-

но до приписів цієї статті: а) встановленні зо-

бов’язання дружини і чоловіка, щодо спільного 

піклування про сім’ю; б) зафіксовані взаємні зо-

бов’язання щодо утвердження в сім’ї поваги 

один до одного; в) подружжя зобов’язанні спіль-

но дбати про матеріальне забезпечення сім’ї. 
Частина третя ст. 51 Конституції містить 

такий припис: “Батьки зобов’язані утримувати 
дітей до їх повноліття”. Більш докладно зміст 

цього обов’язку розкривається у главі 16 Сімей-

ного кодексу. Так, у частині першій ст. 199 вста-

новлено обов’язок батьків утримувати повноліт-

ніх дітей, які продовжують навчання і через це 

потребують матеріальної допомоги до досягнен-

ня ними двадцяти трьох років, а також повноліт-

ніх непрацездатних дочку, сина, які потребують 

матеріальної допомоги (ст. 198 СК). 

Обов’язок повнолітніх дітей піклуватися 

про своїх непрацездатних батьків, які потребу-

ють матеріальної допомоги встановлюються у 

частині четвертій ст.51 Конституції, і більш до-

кладно – у главі 17 Сімейного кодексу України. 

Так, ст. 202 СК передбачає , що повнолітні доч-

ка, син зобов’язані утримувати батьків, які є не-

працездатними і потребують матеріальної допо-

моги. Крім сплати аліментів дочка, син, відпові-
дно до ст. 203, зобов’язані брати участь у додат-

кових витратах на батьків, викликаних тяжкою 

хворобою, інвалідністю або немічністю (ст. 205 

СК встановлює, що розмір аліментів на батьків 

визначає суд) [19, с. 100]. 

Конституція України у частині другій ст. 

53 встановлює, що “повна загальна середня 

освіта є обов’язковою.” За логікою викладу цей 

обов’язок покладається на кожного, який постій-

но проживає на території України, але не містить 

прямого юридичного смислу в плані обов’язко-

вості здійснення певних дій. 

Дане конституційне положення конкрети-

зується у поточному законодавстві. Згідно із За-

коном України “Про загальну середню освіту” 

[20] до закладів середньої освіти в Україні відне-

сено: середню загальноосвітню школу трьох сту-

пенів (початкову, основну, старшу школу); спе-

ціалізовану школу (школу-інтернат), гімназії, 
ліцеї, колегіуми загальноосвітню школу – інтер-

нат, спеціальну загальноосвітню школу (школу-

інтернат), загальноосвітню санаторну школу 

(школа-інтернат), школу соціальної реабілітації , 
вечірню (змінну) школу. Для тих, хто потребує 

соціальної допомоги та реабілітації, існують шко-

ли-інтернати, дитячі будинки, санаторні школи-

інтернати, професійно-технічні училища соціаль-

ної реабілітації з утриманням за рахунок держави. 

Цим же Законом встановлено, що батьки або осо-

би, які їх замінюють, зобов’язані забезпечувати 

умови для здобуття їх неповнолітніми дітьми по-

вної загальної середньої освіти може бути підста-

вою для позбавлення їх батьківських прав. 

Ухилення батьків або осіб, що їх заміню-

ють, від виконання передбачених законом обо-

в’язків щодо забезпечення необхідних умов жит-

тя, навчання та виховання неповнолітніх дітей 

тягне адміністративну відповідальність за ст. 184 

КУпАП, а експлуатація дітей – кримінальну від-

повідальність за ст.150 КК України. 

Обов’язок кожної людини не заподіюва-
ти шкоду природі, культурній спадщині, від-
шкодовувати завдані ним збитки знайшов свій 

відбиток і закріплення у ст. 66 чинної Конститу-

ції України, на жаль, у досить схематичній та 

гранично короткій формі. До того ж тут йдеться 

практично про два конституційні обов’язки: 1) 

обов’язок берегти навколишнє середовище; 2) 

обов’язок турбуватися про збереження культур-

ної спадщини. З точки зору юридичної техніки, 

краще було б перший обов’язок розмістити під 

частиною другою ст. 16 Конституції, оскільки у 

даній статті вже положення про обв’язок держа-

ви забезпечити екологічну безпеку і підтримання 

екологічної рівноваги на території України. А в 

ст. 66 можна було б залишити обов’язок турбу-
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ватися про збереження культурної спадщини, 

додавши ще слово “історичної”. 

У даному конкретному випадку вітчизня-

ний законодавець застосував той же самий при-

йом, який є властивим для конституцій зарубіж-

них держав – фіксація самого припису та норми 

про відповідальність за заподіяну шкоду. 

Цей обов’язок передбачений статтями 13, 

16, 41, 50 і 54 Конституції України, відповідно до 

яких : власність зобов’язує і не повинна викорис-

товуватися на шкоду людини і суспільства; ви-

користання власності не може погіршувати еко-

логічну ситуацію і природні якості землі ; кожен 

має право на безпечне для життя і здоров’я до-

вкілля і на користування культурною спадщи-

ною, а держава забезпечує екологічну безпеку й 

охорону культурної спадщини. 

Зміст положення ст. 66 Основного Закону 

щодо незаподіяння шкоди природі відтворюється 

в Законі України від 25 червня 1991 р. “Про охо-

рону навколишнього природного середовища” 

[21], який зобов’язує громадян раціонально ви-

користовувати природні ресурси, здійснювати 

заходи щодо запобігання псування, забруднення, 

виснаження природних ресурсів, негативного 

впливу на довкілля. 

Статтею 11 Основ законодавства України 

про культуру [22] встановлено також, що грома-

дяни зобов’язані: додержувати вимог чинного 

законодавства щодо діяльності у сфері культури; 

дбати про збереження культурної спадщини, 

традицій народної культури, сприяти охороні 
пам’яток історії та культури; поважати культуру, 

мову, традиції, звичаї та обряди національних 

меншин, які проживають на території України: 

піклуватися про естетичне виховання і культур-

ний розвиток дітей, прилучення їх до цінностей 

вітчизняної та світової культури. 

Одним із найбільш давніх конституційних 

обов’язків в економічній сфері – обов’язок спла-

чувати податки. Чинна Конституція України у 

ст. 67 таким чином його позначає: “Кожен зо-

бов’язаний сплачувати податки і збори в порядку 

і розмірах встановлених законом. 

Усі громадяни щорічно подають до подат-

кових інспекцій за місцем проживання декларації 
про свій майновий стан та доходи за минулий рік 

у порядку встановленому законом”. 

Обов’язок по сплаті податків і зборів, за-

кріплених першою частиною цієї статті, деталі-
зується у податковому законодавстві (“Про сис-

тему оподаткування”, “Про податок з доходів 

фізичних осіб”, “Про податок з власників транс-

портних засобів та інших самохідних машин та 

механізмів”, “Про оподаткування прибутку під-

приємств”, “Про податок на додану вартість”, “Про 

фіксований сільськогосподарський податок”). 

Частина друга ст. 67 Конституції закріплює 

обов’язок декларування майнового стану та до-

ходів за минулий рік. Ця норма є своєрідною га-

рантією виконання припису, встановленого у 

частині першій статті. 
Як засвідчує аналіз відповідних положень 

зарубіжних конституцій (наприклад, п. 4 ст. 5 

Конституції Греції, п. 1 ст. 31 Конституції Іспа-

нії), в Основному Законі України не всі ці питан-

ня регламентуються належним чином . На кон-

ституційному рівні слід було б зафіксувати нор-

му – вимогу про дотримання принципів рівності 
та справедливості при справлянні податків і збо-

рів, установлених законом. 

Першочерговим обов’язком громадян 

України, за Конституцією (ст. 65), є захист Віт-

чизни, незалежності та територіальної ціліс-
ності України. Пріоритетність цього обов’язку є 

очевидною з огляду на об’єктивну необхідність 

всебічного утвердження її зовнішнього і внутрі-
шнього суверенітету, незалежності в політичній, 

економічній, культурній та в інших сферах. Згід-

но з частиною другою цієї статті цей обов’язок 

має ще один аспект – обов’язок громадян відбу-

вати військову службу відповідно до закону. 

Більш детально зміст обов’язку захищати 

Вітчизну, незалежність та територіальну ціліс-

ність України і відбувати військову службу ви-

значено у законах України ”Про оборону”, “Про 

загальний військовий обов’язок і військову слу-

жбу”, “Про альтернативну (невійськову) службу” 

та деяких інших. 

Зі ст. 35 Конституції України випливає, що 

від обов’язку захищати Вітчизну, незалежність 

та територіальну цілісність України ніхто не мо-

же бути увільнений або відмовитися і за мотива-

ми релігійних переконань. У разі, якщо виконан-

ня військового обов’язку суперечить релігійним 

переконанням громадянина, його виконання мо-

же бути замінено альтернативною (невійсько-

вою) службою. Відповідно до ст. 2 Закону Укра-

їни “Про альтернативну (невійськову) службу”, 

право на альтернативну службу мають громадя-

ни України за додержанням сукупності трьох 

умов: 1) належність до діючих згідно із законо-

давством релігійних організацій; 2) наявність 

релігійних переконань, яким суперечить вико-

нання військового обов’язку; 3) віровчення за-

значених релігійних організацій не допускає ко-

ристування зброєю (Перелік релігійних організа-

цій, віровчення яких не допускає користування 



Проблеми конституційного регулювання конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск 212 . Правознавство.                                               35 

зброєю, затверджено постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10 листопада 1999 р. № 2066). 

Водночас, законами України не звільня-

ються від обов’язку відбувати строкову військо-

ву службу, проходити військові збори, бути мо-

білізованими в умовах воєнного чи надзвичайно-

го стану тощо. 

Слід підкреслити, що розпочате реформу-

вання Збройних Сил України, їх перебудова та 

інші перетворення по лінії військової реформи 

потягнуть за собою значні зміни у поточному 

законодавстві, а також у Конституції України. 

Висновки. Концепція конституційного ре-

гулювання обов’язків людини і громадянина в 

Україні відповідає вимогам норм міжнародного 

права і зразкам світового конституціоналізму. На 

сьогодні є всі підстави говорити про формування 

конституційного субінституту обов’язків людини 

і громадянина як складової частини інституту 

прав, свобод та обов’язків особи в Україні. 
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СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 
 
Постановка проблеми. Актуальність про-

понованої проблеми зумовлюється її високою 

теоретичною та практичною значущістю для 

утвердження стабільного режиму конституційної 
законності в житті української держави. За свою 

порівняно коротку історію Конституційний Суд 

України зарекомендував себе зрілим і дієздатним 

органом конституційної юрисдикції, завоювати 

високий авторитет серед широких кіл громадсь-

кості, отримати міжнародне визнання як фунда-

ментальний інститут правоохорони держави де-

мократичної орієнтації. Сказане не означає, що в 

діяльності єдиного органу конституційної юрис-

дикції в Україні немає проблем. З-поміж інших 

сьогодні на перший план висувається проблема 

внутрішньої структури Конституційного Суду. 

Виходячи з цього, виникла необхідність досліди-

ти цю проблему на основі аналізу вітчизняної 
практики та відповідного зарубіжного досвіду 

законодавчого регулювання цих питань. 

Мета статті полягає в продовженні дослі-
дження проблеми організаційних форм консти-

туційного судочинства в Україні, порушених у 

попередній публікації [14]. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У наукових працях під структурою влади ро-

зуміють організаційну будову, сукупність внут-

рішніх підрозділів, внутрішній устрій системи 

влади, різноманіття її органів (елементів, ланок, 

ешелонів) у їх тісному зв'язку, підпорядкуванні, 
координації [16, c.359-360]. В.Б.Авер’янов ви-

значає структуру управлінського органу як склад 

його структурних підрозділів, розподіл між ними 

завдань, повноважень [4, c.77]. 

З нашох точки зору, поняття внутрішньої 
структури Конституційного Суду України можна 

було би визначити як сукупності посадових осіб і 
структурних підрозділів, взаємовідносин між 

ними, які забезпечують відносну стійкість і фун-

кціонування даного інституту, містить у собі пе-

вні складові – такі структури: формальну (орга-

нізаційну); неформальну (міжособистісні контак-

ти суддів, керівників Суду, працівників його 

апарату); функціональну (склад і підпорядкова-

ність підрозділів); кваліфікаційну (рівень фахо-

вої підготовки складу).  

Тут ми зупинимось на організаційній струк-

турі,  в якій розкривається внутрішній устрій Кон-

ституційного Суду України. 

Зазначимо, що у світовій практиці існують 

дві основні моделі структуризації конституцій-

них судів: в одних державах вони виступають як 

єдина колегія (Австрія, Болгарія та ін.), в інших 

(Іспанія, Російська Федерація, Угорщина та ін.). 

орган конституційної юрисдикції складається зі 
структурних підрозділів – колегій (палат, сена-

тів, секцій суддів і т.ін.). Внутрішня структура 

конституційних судів, як правило, визначається у 

відповідних законах.  

В Україні становлення органу конститу-

ційної юрисдикції відбувалося не простим шля-

хом. Можна стверджувати, що історія Конститу-

ційного Суду в Україні є наочним показником 

утвердження принципу розподілу влад і самови-

значення власне судової влади. Із заснуванням 

Конституційного Суду судова влада уперше 

отримала повноваження і змогла реально стати 

противагою законодавчій та виконавчій гілкам 

влади. Так, вже на  підставі Закону про внесення 

змін до Конституції (Основного Закону) України 

від 24 жовтня 1990 року до тексту статті 112 

чинної на той час Конституції було включено 

положення про обрання Верховною Радою Укра-

їни Конституційного Суду України у складі 25 

осіб строком на 10 років. Організація і діяльність 

Конституційного Суду України визначалися в 

найбільш загальній формі: стосовно несумісності 
перебування суддів на іншій державній службі, 
неналежності їх до будь-яких політичних партій і 
рухів та незалежності суддів при виконанні своїх 

обов’язків. Законом України “Про Конституцій-

ний Суд України” від 3 червня 1992 року до цих 

положень Конституції України було внесено 

зміни, якими збережено порядок формування 

Конституційного Суду, але зменшено його кіль-

кісний склад до 15 осіб. Пізніше загальні поло-

ження щодо формування Конституційного Суду 

України були відтворені у статті 38 Конститу-

ційного Договору між Верховною Радою Украї-
ни та Президентом України від 8 червня 1995 

року “Про основні засади організації та функціо-

нування державної влади і місцевого самовряду-

вання в Україні на період до прийняття нової 
Конституції України”, яка визначила Конститу-
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ційний Суд України як незалежний орган судової 
влади [9, c.276]. Доречним буде посилатися на 

проект Основного Закону України, схвалений Кон-

ституційною комісією 11 березня 1996 року, який 

передбачив формування Конституційного Суду 

України порівну Президентом України і Сенатом 

[10, c.136]. Проте до жовтня 1996 року Конститу-

ційний Суд України так і не було створено. Але 

тільки прийняття чинної Конституції України, а 

також нового Закону України „Про Конститу-

ційний Суд України” створили легітимну основу 

і відкрило шлях до практичного вирішення пи-

тання про створення органу конституційної 
юрисдикції в Україні. 

Як відомо, в Основному Законі України є 

окремий розділ – ХІІ „Конституційний Суд 

України”, в якому серед інших питань зафіксо-

вані і засади організації органу конституційної 
юрисдикції в Україні. Статтею 148 Основного 

Закону визначено, що Конституційний Суд Укра-

їни складається з 18 суддів. Президент України, 

Верховна Рада України та з’їзд суддів України 

призначають по шість суддів Конституційного 

Суду України. Зміни кількісного складу Консти-

туційного Суду України зумовлені необхідністю 

збалансованого врахування інтересів законодав-

чої, виконавчої та судової гілок влади. Форму-

вання Конституційного Суду України за участю 

усіх гілок влади є паритетним, забезпечує справ-

жню його незалежність і виконання ним ролі ар-

бітра у вирішенні питань щодо конституційності 
актів органів влади. Участь у процедурі форму-

вання органу конституційної юрисдикції не однієї-
двох, а усіх гілок влади найповніше враховує ви-

моги принципу поділу влади. Подібний порядок 

формування конституційних суддів діє в Болгарії, 
Грузії, Іспанії, Італії, Південній Кореї, Мадагаскарі, 
Молдові, Монголії та деяких інших країнах. 

Якщо звернутися до світового досвіду, то 

можна виявити певну амплітуду: кількісний 

склад суддів конституційних судів (рад) у краї-
нах Західної Європи коливається від 9 до 16 

(Франція – 9, Греція, Бельгія, Іспанія – 12, Пор-

тугалія – 13, Італія, Польща – 15, ФРН – 16). У 

більшості країн СНД і Балтії кількість суддів 

конституційних судів варіюється від 5 до 19 (Ес-

тонія – 5, Молдова – 6, Латвія, Узбекистан, Тад-

жикистан – 7, Азербайджан, Вірменія, Грузія, 

Киргизстан, Литва – 9, Білорусь – 12, Росія – 19).  

Якогось теоретичного підгрунтя при ви-

значенні кількісного складу конституційних суд-

дів важко знайти. Здебільше, науковці і практи-

куючі фахівці пояснюють це особливістю за-

вдань, які стоять перед конституційними судами, 

а також прагненням забезпечити у складі суду 

баланс суддів різних професійних спрямувань і 
життєвих переконань. З такими аргументами в 

принципі можна погодитись. 

Повертаючись до аналізу організаційних 

форм вітчизняного конституційного судочинст-

ва, доцільно констатувати, що Конституційний 

Суд України не має палат і здійснює свою діяль-

ність як єдиний орган за процедурою пленарних 

засідань та засідань, на яких розглядаються всі 
питання, котрі потребують вирішення Конститу-

ційним Судом України, крім тих, що вирішують-

ся на його пленарних засіданнях. Він повноваж-

ний розглядати справи по суті на своїх пленар-

них засіданнях за наявності не менш як дванад-

цяти суддів Конституційного Суду України. 

Порівняльний аналіз положень вітчизняно-

го і зарубіжного законодавства з окремої про-

блеми, дозволяє нам привернути увагу до деяких 

питань внутрішньої будови конституційних судів 

зарубіжних країн, які мали би практичне значен-

ня для подальшого розвитку організаційних 

форм конституційного судочинства в Україні. 
Перш за все мова йде про таку особливість орга-

нізаційної структури окремих конституційних 

судів (Австрії, Туреччини, Швейцарії), як наяв-

ність інституту запасного судді, що не має ана-

логів у конституційних судах інших держав, хоча 

це, на нашу думку, є явищем позитивним. 

Свої відмінності має організація конститу-

ційного судочинства у Молдові, Швеції – наяв-

ність суддів-асистентів, які допомагають суддям 

у здійсненні їх функцій. Іншою, вартою насліду-

вання особливістю організації Верховного адмі-
ністративного суду Швеції, є можливість для 

відставного судді за певних обставин бути суд-

дею ad hoc. 

Звичайно, цей досвід заслуговує на більш 

ґрунтовне вивчення, що виходить за межі предмета 

дослідження в даній статті. Проте, не слід відкида-

ти можливість його використання у подальшому в 

практиці Конституційного Суду України. 

Не менш важливе значення має проблема 

формування Конституційного Суду України. Ін-

коли її справедливо визначають як головною, 

внутрішньою, першочерговою та іншими епіте-

тами. При цьому, як нам видається, слід виходи-

ти з того, що Конституційний Суд України за 

юридичною природою є органом судової влади. 

Він має принципову схожість з іншими судами 

України. Це виявляється у тому, що Конститу-

ційний Суд здійснює правосуддя, за допомогою 

судочинства (частина третя ст. 124 Конституції), 
на засадах Конституційного Суду мають загаль-
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ний статус суддів (ст. 149 Конституції). Консти-

туційний Суд увіходить до єдиної судової систе-

ми з іншими гілками судової влади, включаючи і 
ту, яку ми тут розглядаємо. 

З нашої точки зору, принцип призначення 

суддів значно краще забезпечує професіоналізм 

судової діяльності, ніж виборність, оскільки ви-

борці не дуже знаються на професійних критері-
ях, які характеризують кандидата. З таких пози-

цій порядок формування Конституційного Суду 

України не виникає заперечень.  

Розглянемо це питання докладніше. 

Законом України “Про Конституційний 

Суд України” врегульовано порядок призначення 

суддів усіма суб’єктами формування Конститу-

ційного Суду України. Так, призначаючи суддів, 

Президент України проводить консультації з 
Прем’єр-міністром України та Міністром юстиції 
України щодо кандидатур на посади суддів. Про 

призначення особи на посаду судді Конституцій-

ного Суду України Президент України видає 

указ, скріплений підписами Прем’єр-міністра 

України та Міністра юстиції України. 

Верховна Рада України відповідно до за-

значеного Закону призначає суддів Конституцій-

ного Суду України таємним голосуванням шля-

хом подання бюлетенів. Пропозиції щодо канди-

датур на посади суддів вносить Голова Верхов-

ної Ради України. Може вносити пропозиції з 
цього питання також не менш як 1/4 народних 

депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України. Щодо кожної кандида-

тури на посаду судді відповідний комітет Верхо-

вної Ради України подає парламенту свої висно-

вки. Призначеними на посади суддів вважаються 

кандидати, які набрали найбільшу кількість го-

лосів депутатів, але більше половини від консти-

туційного складу Верховної Ради України. За 

результатами голосування оформляється поста-

нова Верховної Ради України про призначення 

суддів Конституційного Суду України. 

З’їзд суддів України за пропозицією деле-

гатів з’їзду відкритим голосуванням більшістю 

голосів присутніх делегатів з’їзду визначає кан-

дидатури на посади суддів Конституційного Су-

ду України для включення в бюлетені для таєм-

ного голосування. Призначеним на посаду судді 
Конституційного Суду України вважається кан-

дидат, який в результаті таємного голосування 

одержав більшість голосів від числа обраних де-

легатів з’їзду суддів України. За результатами 

голосування головуючим і секретарем з’їзду підпи-

суються рішення з’їзду суддів України про призна-

чення суддів Конституційного Суду України. 

Президент України, Верховна Рада Украї-
ни у місячний строк після припинення повнова-

жень суддів Конституційного Суду України, які 
ними були призначені, призначають у межах своїх 

повноважень інших осіб на вакантні посади. Що 

стосується з’їзду суддів України, то призначення 

на вакантні посади в межах своїх повноважень ним 

здійснюється у тримісячний строк. 

На жаль, залишилися не врегульованими в 

законодавстві питання формування Конститу-

ційного Суду України у випадках недотримання 

Президентом України, Верховною Радою Украї-
ни чи з’їздом суддів України передбачених Зако-

ном України “Про Конституційний Суд України” 

строків призначення суддів, у тому числі в разі 
припинення повноважень судді. Якщо суддів не 

призначено, діяльність Конституційного Суду 

України може бути припинено до призначення 

необхідної кількості нових суддів. 

Висловлювані раніше пропозиції щодо фо-

рмування Конституційного Суду України за при-

кладом комітетів чи інших органів Верховної 
Ради України вважаємо помилковими. 

По-перше, відповідно до частини другої 
статті 127 Конституції України професійні судді 
не можуть належати до політичних партій, брати 

участь у будь-якій політичній діяльності. 
По-друге, склад Конституційного Суду 

України не повинен “представляти” фракції пар-

ламенту, політичні партії чи соціальні групи, а 

лише Конституцію України і гуманістичний пра-

вовий світогляд. 

Зважаючи на особливий статус Конститу-

ційного Суду України та його місце в механізмі 
державної влади, Основний Закон значно підви-

щив вимоги до кандидатів на посади суддів. Ста-

тус судді Конституційного Суду України визна-

чається Конституцією України, Законом України 

“Про Конституційний Суд України” та Законом 

України “Про статус суддів”. Суддею Конститу-

ційного Суду України може бути лише громадя-

нин України, який на день призначення досяг 
сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж 

роботи за фахом не менш як десять років. 

Вимога щодо українського громадянства є 

цілком закономірною для майбутнього представ-

ника найвищого судового органу, який присягає 

чесно і сумлінно виконувати високі обов’язки 

судді Конституційного Суду України, забезпечу-

вати верховенство Конституції України, захища-

ти конституційний лад держави, конституційні 
права та свободи людини і громадянина, братиме 

участь у прийнятті надзвичайно важливих і від-
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повідальних рішень, котрі іноді можуть істотно 

впливати на долю країни. 

Терміном “робота за фахом” охоплюється 

наукова і педагогічна діяльність у галузі права, а 

також робота в минулому суддею, слідчим, про-

курором, адвокатом, юрисконсультом тощо. 

Обов’язковими вимогами є проживання в Украї-
ні протягом останніх двадцяти років та володін-

ня державною мовою. 

Закон “Про Конституційний Суд України” 

(частина друга статті 16) закріплює заборону для 

суддів Конституційного Суду України належати 

до політичних партій і профспілок, мати пред-

ставницький мандат, брати участь у будь-якій по-

літичній діяльності, обіймати будь-які інші опла-

чувані посади, виконувати іншу оплачувану робо-

ту, крім наукової, викладацької та творчої [3]. Тим 

самим суворо дотримується вимога щодо відмови 

суддів від участі в політичній діяльності.  
Вимоги до кандидатів у судді визначають-

ся варіантом організації суду, зумовлюються ка-

дровими, матеріально-технічними можливостя-

ми, усталеним розумінням завдань і форм здійс-

нення конституційного контролю. 

Складовою частиною процедури форму-

вання конституційних судів є складання присяги. 

Вона є клятвою на вірність Конституції і служін-

ню народу, яку в обов’язковому порядку дає по-

садова особа, вступаючи на високу державну по-

саду. Коло таких осіб визначається конституцією 

країни або законами. В Україні до них належать, 

крім глави держави і народних депутатів Украї-
ни, також судді, у тому числі Конституційного 

Суду України. 

Суддя Конституційного Суду України 

вступає на посаду з дня складення ним присяги 

судді Конституційного Суду України, яке здійс-

нюється на засіданні Верховної Ради України не 

пізніш як через місяць після призначення його 

суддею. Чинним Законом України “Про Консти-

туційний Суд України” визначено, що засідання 

парламенту з цього приводу проводиться за уча-

стю Президента України, Прем’єр-міністра Укра-

їни, Голови Верховного Суду України. Порушен-

ня суддею присяги може бути підставою для звіль-

нення його з посади. Суддя Конституційного Суду 

України призначається на дев’ять років без права 

бути призначеним на повторний строк [3].  

Обмеження строку перебування на посаді, 
а також унеможливлення бути призначеним на 

повторний строк є елементами політичної доці-
льності. Відсутність права на повторне призна-

чення, по суті, є загальною практикою. Суддя 

Конституційного Суду Молдови може перебува-

ти на посаді не більше двох строків (частина 

друга статті 5 Закону про Конституційний Суд). 

Заборона призначати суддю на новий строк 

є додатковою гарантією його незалежності. Як-

що суддя знає, що його повторне призначення 

неможливе, то у своїй діяльності він не орієнту-

ватиметься на позиції осіб чи органів, від яких 

залежало б його призначення. 

Якщо звернутися до світового досвіду, то 

можна відзначити різні варіанти вирішення пи-

тання щодо строків, на які призначаються судді 
[10]. Є й безстрокове призначення: не встановле-

но строку перебування на посаді суддів Консти-

туційного Суду Республіки Вірменії, вони обі-
ймають свою посаду до досягнення 70 років. 

Безстроково призначаються судді Конституцій-

ного (Арбітражного) Суду Бельгії, Верховного 

Суду Данії, Ісландії та інших країн. До досягнен-

ня 70 років перебувають на посадах судді кон-

ституційних судів Білорусі, Боснії і Герцеговини, 

Киргизстану, Латвії, Росії, Верховного Суду Но-

рвегії; до 72 років – Верховного Суду Ірландії; 
до 75 років – Верховного Суду Канади. У Кон-

ституційному Суді Хорватії для суддів не існує 

вікових рамок – ні для зайняття посади, ні для 

виходу на пенсію; судді обираються парламен-

том на 8 років. Є й інші строки: 12 років (ФРН), 

11 років (Білорусь), 9 років (Іспанія, Литва, 

Польща). Самі суди ініціюють та вирішують пи-

тання відсторонення судді з посади в Данії, Ірла-

ндії, Норвегії тощо [18]. 

Конституція Російської Федерації 1993 ро-

ку не визначає строку повноважень суддів Кон-

ституційного Суду. Законом РРФСР від 6 травня 

1991 року “Про Конституційний Суд РРФСР” 

строк повноважень конституційних суддів не 

встановлювався, а граничний вік перебування на 

посаді обмежувався досягненням 65 років [6]. 

Згідно із новим Законом, який набрав чинності 
23 липня 1994 року, кількість суддів збільшилася 

з 15 до 19, передбачено 12-річний строк повно-

важень конституційних суддів Російської Феде-

рації і граничний вік перебування на посаді 70 

років (для новопризначених шести суддів). Під-

вищено також мінімальний вік для кандидатів у 

судді до 40 років [15, c.51-61, 17, 340]. 

Проблема строку перебування на посаді 
судді Конституційного Суду України є багатоас-

пектною і остаточно не вирішеною. На суддів 

Конституційного Суду України поширюються 

підстави звільнення з посади, передбачені Осно-

вним Законом для суддів судів загальної юрис-

дикції. Дев’ятирічний строк повноважень судді 
Конституційного Суду України у будь-якому 
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випадку обмежений досягненням граничного 

віку перебування на посаді (65 років), установ-

леного пунктом 2 частини п’ятої статті 126 Кон-

ституції України.  

Встановлення статтею 126 Конституції 
України підстав для звільнення судді з посади 

(припинення повноважень згідно зі статтею 23 

Закону України “Про Конституційний Суд Укра-

їни”) – закінчення строку, на який його обрано 

чи призначено, та досягнення суддею шістдесяти 

п’яти років не вирішує питання моменту припи-

нення повноважень судді Конституційного Суду. 

Є й інші питання, пов’язані з припиненням повно-

важень судді, які стосуються випадків продовжен-

ня виконання обов’язків суддею до призначення на 

посаду нового судді або до прийняття рішення (ви-

сновку) у справі, розпочатій за його участю. 

На жаль, зазначені питання не знайшли 

свого вирішення ні в Конституції України, ні в 

Законі про Конституційний Суд. 

Якщо питання щодо дня досягнення віко-

вої межі перебування судді на посаді врегульо-

вано пунктом 2 § 60 Регламенту Конституційно-

го Суду України і таким вважається останній 

день місяця, в якому  судді виповнилося шістде-

сят п’ять років, то інші зазначені питання потре-

бують вирішення в Законі. 
Досвід світової практики (Іспанії, Литви, 

Росії, Румунії, ФРН та інших країн) свідчить про 

позитивне вирішення питань щодо продовження 

виконання обов’язків суддею, строк повнова-

жень якого скінчився, до складення присяги но-

вопризначеним суддею та до прийняття рішення 

у справі, розпочатої за його участю. 

Таке правило зумовлюється необхідністю 

винесення рішення незмінним складом суду та 

забезпечення безперервного функціонування су-

ду, його наступності. Так, частина третя статті 12 

Закону “Про Конституційний Суд Російської 
Федерації” містить загальну норму про припи-

нення повноважень судді Конституційного Суду 

в останній день місяця, в якому скінчився строк 

його повноважень або в якому йому виповнилося 

сімдесят років, а в частині п’ятій статті 9 – спеціа-

льну норму щодо продовження виконання обо-

в’язків таким суддею до призначення на посаду но-

вого судді або до прийняття остаточного рішення у 

справі, розпочатій за його участю [15, c.63, 73]. 

Не вирішено питання про право судді після 

закінчення повноважень повернутися до суду, в 

установу чи на посаду, де він працював до призна-

чення суддею Конституційного Суду України. 

У деяких країнах (Іспанія, Литва, Туреччи-

на, Фінляндія) суди формуються за участю кан-

дидатур, які пропонуються найвищими судами. 

Як правило, органи конституційної юрисдикції 
формуються різними гілками влади. Однак між-

народна практика знає різні варіанти. Наприклад, 

в Угорщині, Польщі, Перу, ФРН, Латвії всі судді 
призначаються парламентом; Президентом і пар-

ламентом (Вірменія, Румунія, Франція); Прези-

дентом за згодою парламенту (Австрія, Албанія, 

Словаччина). 

Вилучення з’їзду суддів України з числа 

суб’єктів формування Конституційного Суду 

України, як це передбачається проектом змін до 

Конституції України, позбавить судову владу 

представництва в єдиному органі конституційної 
юрисдикції в Україні. Тим самим з одного боку – 

знижується роль судів у захисті прав і свобод 

людини і громадянина, оскільки порушується 

принцип рівності гілок влади (стаття 6 Консти-

туції України), з іншого – може унеможливитися 

прийняття рішення Конституційним Судом 

України у разі надання висновку при розгляді 
справи про імпічмент. Не випадково Конституція 

Італійської Республіки (частина сьома статті 135) 

передбачає участь у розгляді обвинувачень проти 

Президента Республіки, крім ординарних суддів 

Конституційного Суду, додатково 16 членів Кон-

ституційного Суду, які обираються за жеребом із 
числа громадян-виборців, а Конституція Респуб-

ліки Молдова, запровадивши парламентську фо-

рму правління, вилучила Президента Республіки 

Молдова з числа органів, які беруть участь у 

призначенні Конституційного Суду, замінила 

його Урядом Республіки Молдова (частина друга 

статті 136). 

Більше того, виходячи з кількості суддів, 

яких призначатимуть Верховна Рада України та 

Президент України (по 9) під час голосування 

щодо конституційності актів Президента чи пар-

ламенту один голос “за” переважуватиме вісім 

голосів “проти”, оскільки відповідно до частини 

четвертої статті 51 Закону України “Про Консти-

туційний Суд України” рішення приймаються, а 

висновки даються на пленарному засіданні, якщо 

за них проголосувало не менше десяти суддів. 

Хіба це не безглуздість – коли меншість перема-

гає більшість? До того ж, зважаючи на протисто-

яння "Парламент – Президент”, Конституція і 
права людини будуть програвати і за більшості, і 
за меншості. Це створить великі проблеми для 

існування органу конституційної юрисдикції. 
Світовий досвід формування таких органів (Авс-

трія, ФРН, Італія, Іспанія, Португалія та ін.) свід-

чить про закріплення положення про обов’яз-
ковість призначення частини їх складу з числа 
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суддів найвищих судових органів. Щодо Голови 

Конституційного Суду України, обирається са-

мими суддями зі складу суддів лише на один 

трирічний строк. Складом суду обираються го-

лови судів у Болгарії, Беніні, Грузії, Італії, Конго, 

Молдові, Монголії, Португалії, Росії, Угорщині 
[18]. Іншою є практика в окремих державах. Зок-

рема, в ФРН, Литві, Киргизстані голови судів 

призначаються парламентом.  

Видається, що на більш серйозну увагу до-

слідників заслуговують питання організації вну-

трішньої роботи Конституційного Суду України. 

Відповідно до статті 47 Закону України “Про 

Конституційний Суд України” у складі Консти-

туційного Суду України утворюються колегії 
суддів для розгляду питань щодо відкриття про-

вадження у справах за конституційними подан-

нями та колегії суддів для розгляду питань щодо 

відкриття провадження у справах за конститу-

ційними зверненнями. В Конституційному Суді 
України діють три колегії суддів. У разі прийн-

яття колегією суддів Конституційного Суду 

України ухвали про відмову у відкритті прова-

дження у справі питання щодо відкриття прова-

дження розглядає на своїх засіданнях Конститу-

ційний Суд України (стаття 50 згаданого Зако-

ну). Такою ж є практика розгляду Конституційним 

Судом України питання щодо відкриття прова-

дження у справі у разі неприйняття (внаслідок по-

ділу голосів) колегією суддів процесуальної ухвали 

про відмову у відкритті провадження [2]. 

Структурними органами Конституційного 

Суду України згідно з законом є Секретаріат 

Конституційного Суду, архів, бібліотека, друко-

ваний орган Конституційного Суду – “Вісник 

Конституційного Суду України”, допоміжні ро-

бочі органи – постійні комісії тощо. 

З практики конституційного законодавства 

інших держав, зокрема з російського Федераль-

ного Закону про Конституційний Суд, відомо, 

що Конституційний Суд Російської Федерації 
розглядає і вирішує справи в пленарних засідан-

нях за участю всіх суддів і в засіданнях палат 

(стаття 20) [15, c.98]. Персональний склад кожної 
із двох палат, які складаються одна з 10, а інша – 

з 9 суддів, визначається жеребкуванням раз на 3 

роки. Рішення, які приймаються в пленарних за-

сіданнях і в засіданнях палат, мають однакову 

юридичну силу. 

Для Федерального Конституційного Суду 

ФРН характерною є складна внутрішня структу-

ра (пленум, 2 сенати, декілька палат, комітет). 

Конституційний Суд Грузії діє в складі пленуму і 
2 колегій. До складу пленуму входять всі 9 суд-

дів, а до складу колегії – по 4 судді, які розгля-

дають питання згідно їх розподілу Законом Гру-

зії “Про Конституційний Суд Грузії” [7, c.6]. 

Характерно, що більш складну структуру 

мають конституційні суди, які розглядають скар-

ги громадян щодо порушення їх конституційних 

прав і свобод. Наприклад, Конституційний Суд 

Іспанії, який наділено повноваженнями прийма-

ти рішення про захист прав і свобод, зазначених 

у пункті 2 статті 53 Конституції (тобто основних 

прав та свобод), від порушень рішеннями або 

діями публічних влад, діє в складі пленуму і двох 

палат по шість суддів у кожній. Для вирішення 

поточних питань та щодо прийняття скарг до 

розгляду кожна з палат утворює секції у складі 
голови палати або його заступника і двох суддів 

[8, c.34-35]. 

Скарги ампаро (від ісп. amparo – заступницт-

во, підтримка, захист, допомога) – особлива проце-

дура захисту прав і свобод – у Конституційному 

Суді Князівства Андорри за період з 1993 по 2000 

рік включно становлять 58 із 74 розглянутих ним 

справ, або 78,38% [17, P.220-221]. 

Наявність колегій (палат, сенатів) дає змо-

гу підвищити оперативність розгляду справ, 

оскільки ці структури діють від імені держави і 
їх рішення є рішеннями конституційного суду. 

Проте сама по собі наявність структурних 

підрозділів, повноважних приймати рішення від 

імені конституційного суду, автоматично не за-

безпечує оперативності правосуддя. 

Надзвичайно важливими є проблеми при-

йняття рішень конституційними судами, в тому 

числі й з організаційних питань. 

Відповідно до частини другої статті 20 За-

кону України “Про Конституційний Суд Украї-
ни” Головою Конституційного Суду України 

вважається обраним кандидат, за якого проголо-

сувало більше половини конституційного складу 

суддів Конституційного Суду України. У разі 
необрання пропонується повторне голосування або 

ж нові вибори з висуненням інших кандидатур на 

посаду Голови Конституційного Суду України (ча-

стини третя і четверта статті 20 Закону). 

Парне число суддів Конституційного Суду 

України може призвести до такої ситуації, коли 

при повторному голосуванні кандидати наберуть 

рівну кількість голосів. Як бути в цьому випадку, 

Закон не дає відповіді. Спроба вирішити це пи-

тання в абзаці 15 § 1 Регламенту Конституційно-

го Суду України посиланням на проведення по-

вторних виборів [13, c.68] не знімає проблеми, 

оскільки можливість одержати однакову кіль-

кість голосів залишається. 
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Нам більше імпонує законодавство про 

конституційне судочинство Австрії, Албанії, Ла-

твії, Словаччини, Таджикистану, ФРН, яке не 

виділяє голос головуючого як вирішальний. Бі-
льше того, якщо Конституційні Суди Албанії, 
Словаччини у випадку рівності голосів відхиля-

ють скаргу, а Федеральний Конституційний Суд 

Німеччини припиняє провадження у справі, то 

конституційні суди Білорусі, Латвії і Таджикис-

тану виносять рішення про відповідність оспо-

рюваної норми (акта) правовій нормі, яку наді-
лено більш високою юридичною силою [12, 

c.292, 603, 717; 5, c.6, 9, 25, 60]. 

Конституційний Суд України неодноразо-

во опинявся перед фактом рівного розподілу го-

лосів, але змушений був шукати виходи з цієї 
неврегульованої законом ситуації або ж шляхом 

залучення суддів до участі у розгляді справи, які 
з поважних причин були відсутніми на відкритій 

частині судового розгляду, або ж закриття про-

вадження у справі за інших підстав. Так, у 

зв’язку з неможливістю дійти згоди, що привело 

до затягування розгляду справи, ухвалою Кон-

ституційного Суду України від 7 березня 2002 

року припинено конституційне провадження у 

справі щодо участі політичних партій у виборах, 

оскільки прийняття рішення щодо конституцій-

ності оспорюваних положень частини першої 
статті 38 Закону України “Про вибори народних 

депутатів України” в процесі виборчої кампанії 
може вплинути на виборчий процес, позначитися 

на волевиявленні виборців і тим самим вплинути 

на самі результати виборів [1]. 

Стаття 72 Федерального конституційного 

закону “Про Конституційний Суд Російської Фе-

дерації” по-різному врегульовує прийняття оста-

точного рішення у справах окремих категорій. 

Так, з урахуванням принципу презумпції консти-

туційності невідміненого акта і для підтримки 

стабільності правового регулювання в частині 
третій статті 72 передбачено, що у випадку, коли 

при прийнятті рішення у справі про перевірку 

конституційності нормативного акта, договору 

між органами державної влади, міжнародного 

договору Російської Федерації, який не набрав 

чинності, голоса поділилися навпіл, рішення 

вважається прийнятим на користь конституцій-

ності оспорюваного акта. 

Але рішення у справах про спори щодо 

компетенції відповідно до тієї ж частини третьої 
статті 72 Закону у всіх випадках приймаються 

більшістю голосів. Це, на думку П.Е.Кондратова, 

означає, що у разі поділу голосів суддів при при-

йнятті рішення поновлення обговорення і пере-

голосування передбачаються лише стосовно спо-

рів про компетенцію [15, c.224-228]. 

На думку правників, для того щоб після 

закінчення строку перебування на посаді суддів 

Конституційного Суду України перед ними не 

виникала проблема працевлаштування, а при 

прийнятті рішень вони не схилялися на користь 

тієї сторони, від якої це може залежати, необхід-

но передбачити в Законі надання судді колиш-

нього або рівноцінного місця роботи. Це буде 

сприяти неупередженості суддів. 

Висновки. Питання організаційної побу-

дови Конституційного Суду України сьогодні 
висуваються на перший план. Із врахуванням 

зарубіжного досвіду необхідно проводити чима-

лу законодавчу роботу у плані вдосконалення 

конституційного судочинства в Україні. 
Варто зауважити, що у Конституційного 

Суду України та інших судових органів є як спі-
льні, так і відмінні риси. Насамперед він здійс-

нює особливий вид правосуддя – конституційне, 

застосовуючи при цьому особливу правову про-

цедуру – конституційне судочинство. Як єдиний 

орган конституційної юрисдикції в Україні він не 

застосовує правові норми до конкретних випад-

ків, а вирішує питання про відповідність законів 

та інших правових актів Конституції України і 
дає офіційне тлумачення Конституції України та 

законів України. 

З точки зору сутності це – забезпечення 

верховенства і прямої дії Конституції України, 

конституційно визначеного баланса влади за го-

ризонталлю і вертикаллю, захист прав і свобод 

людини і громадянина. Конституційний Суд ви-

рішує виключно питання права і лише за ініціа-

тивою суб’єктів, які мають право звертатися до 

нього. Рішення Конституційного Суду України 

обов’язкові для всіх представницьких, виконав-

чих і судових органів, у тому числі для Верхов-

ної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, най-

вищих судових органів, інших суб’єктів права. 

Проте це не означає, що Конституційний 

Суд України стоїть над зазначеними органами. 

Над ними – Конституція України, гарантування 

верховенства якої має забезпечувати Конститу-

ційний Суд України. 

Ця обставина, а також його конституційна 

компетенція, юридична сила рішень та виснов-

ків, роль у забезпеченні балансу влади об’єктив-

но визначають статус Конституційного Суду 

України не лише як особливого судового органу, 

частини судової влади, але й як одного з найви-

щих конституційних органів держави. В цьому 
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проявляється двоєдина правова природа Консти-

туційного Суду України. 

Розглянуті в цій статті окремі питання ста-

новлення та розвитку конституційної юрисдикції 
в Україні не вичерпують усіх проблем і можуть 

бути предметом окремого дослідження. 
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ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ ДОБРОСОВІСНОСТІ, РОЗУМНОСТІ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ  
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

 
Постановка проблеми. В ст. 3 Цивільного 

кодексу серед загальних засад (принципів) циві-
льного законодавства визначено справедливість, 

розумність та добросовісність. Ця стаття посідає 

ключове місце в сучасній приватно-правовій си-

стемі, включаючи праворозуміння, законотво-

рення, правозастосування. Через призму природ-

них принципів справедливості, добросовісності 
та розумності має оцінюватися і тлумачитися все 

позитивне та природне право, а також наслідки 

його застосування [26, c.13].  

При визначенні актуальності цієї проблеми 

дослідження можна скористатися твердженням 

Л.В.Щеннікової, яка вважає, що „...поєднання 

загальнолюдських цінностей, моралі та цивільно-

правових форм майнових відносин з властивою 

їм формальною визначеністю та навіть жорсткіс-

тю конструкцій відбулося досить давно, однак 

цим досягненням змогли скористатися французи, 

німці і представники інших народів, які зуміли 

вчасно зрозуміти і оцінити ту роль та значення, 

яке має моральне цивільне законодавство для 

добробуту держави та її громадян” [29, c.119]. 

Принципи справедливості, добросовісності та 

розумності при здійсненні цивільних прав та ін-

тересів є новелами цивільного законодавства, що 

зумовлює потребу їх дослідження, а також ви-

значення їх взаємодії. 
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Проблема належного здійснення суб’єктами на-

лежних їм цивільних прав, у відповідності із 
принципами розумності, добросовісності, спра-

ведливості має досить давню історію. В свій час 

її досліджували відомі дослідники: М.М.Агарков 

[2, c.424-436], М.І.Бару [3, c.117-120], С.Н.Бра-

тусь [6, c.79-86], В.П.Грибанов [9, 208c.], В.П.До-

манжо [10], Н.С.Малеїн [14], І.О.Покровський 

[17], В.А.Рясенцев [20, c.7-10], В.А.Тархов [23]. 

В наш час дослідження в цьому напрямку продо-

вжують Т.С.Яценко [31], В.М.Пашин [16, c.28-

63], В.Ф.Яковлєв [30, c.210-222], В.І.Ємельянов 

[11] та ін. Однак, не дивлячись на тривалий хара-

ктер дискусії з цього питання між дослідниками, 

дана проблема так і не знайшла однозначного 

вирішення. Із введенням вітчизняним законодав-

цем понять „межі здійснення цивільних прав”, „ро-

зумність, справедливість та добросовісність при 

здійснення цивільних прав” вона набула нової ак-

туальності, адже без теоретичного обґрунтування 

цих категорій, запропонованих законодавцем буде 

важко їх правильно застосувати на практиці. 
Мета статті.  Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати ступінь наукової розро-

бки проблеми, з'ясувати сутність категорій розу-

мність, добросовісність, справедливість в циві-
льному праві та визначити їх співвідношення. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня.  Вперше в історії національної кодифікації у 

ЦК закріплено важливі принципи побудови та дії 
позитивного приватного права, а саме: неприпу-

стимість свавільного втручання у сферу особис-

того життя людини; неприпустимість позбавлен-

ня права власності; свобода договору; свобода 

підприємницької діяльності; судовий захист ци-

вільного права та інтересу; справедливість, доб-

росовісність та розумність [1, Ст.3]. 

Об'єктивізація принципів справедливості, 
добросовісності та розумності має велике зна-

чення для функціонування всієї системи приват-

ного права. По-перше, вони акумулюють в собі 
загальні засади та інші принципи цивільного 

права. По-друге, застосування всіх інших прин-

ципів цивільного права не має призводити до 

несправедливого, нерозумного та недобросовіс-

ного результату. Наприклад, ст.627 ЦК вказує на 

обмеження принципу свободи волі вимогами ро-

зумності та справедливості. По-третє, саме ці 
принципи є основною сутністю права та вказу-

ють на його природне походження [26, c.12-13].  

 Закріплюючи принцип вільної реалізації 
учасниками цивільних відносин належних їм су-

б'єктивних прав, нове цивільне законодавство 

одночасно визначає певні вимоги, яких повинні 
дотримуватися особи при їх здійсненні. Зміст 

цих вимог є різним і залежить від характеру і 
призначення конкретних суб'єктивних прав. 
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При здійсненні цілого ряду цивільних прав 

фізичні та юридичні особи повинні діяти розум-

но, справедливо та добросовісно, дотримуватися 

моральних та інших прийнятих у суспільстві 
норм поведінки. Це, звичайно, не означає, що ци-

вільне право прирівнює моральні норми до право-

вих, оскільки порушення моральних норм не спри-

чиняє настання для учасників цивільно-правових 

відносин несприятливих юридичних наслідків, а 

будь-яке інше тлумачення вимог закону ігнорувало 

б відмінності, які є між нормами права та моралі. 
Зміст цієї вимоги зводиться до того, щоб орієнту-

вати учасників цивільних правовідносин, а також 

правозастосовчі органи на обов'язкове врахування 

в своїй діяльності загальноприйнятих норм моралі 
(моральних засад суспільства). 

Презумпція добросовісності при здійсненні 
цивільних прав уперше була запроваджена ще 

Основами цивільного законодавства СРСР і со-

юзних республік 1991 р. [15, п.3 Ст.6]. У ЦК 

УРСР 1963 р. правові норми визначали можли-

вість існування добросовісного набувача і добро-

совісного власника. Поняття „розумності” в ЦК 

УРСР 1963 р. взагалі не вживалося, хоча в Осно-

вах цивільного законодавства СРСР і союзних 

республік 1991р. існували норми щодо розумно-

го терміну виконання зобов'язання. Новий ЦК 

відрізняється від інших актів цивільного законо-

давства яке, здебільшого, було сформовано ще за 

часів існування СРСР, досить широким викорис-

танням термінів розумність, добросовісність та 

справедливість. В новому ЦК категорії справед-

ливості, добросовісності та розумності застосо-

вуються до багатьох об'єктів оцінки [1, Ст.12, 23, 

92, 330, 390, 509, 627, 1242 ЦК]. 

Зауважимо, що при досить широкому ви-

користанні в Цивільному кодексі згаданих кате-

горій законодавець не наводить їх визначення. 

При визначенні понять добросовісності, розум-

ності, справедливості слід враховувати той факт, 

що цивілісти не виробили єдиного підходу до 

визначення цих понять.  

На сьогодні в юридичній літературі зріс ін-

терес до вивчення та дослідження поняття доб-

росовісності в праві. Досліджується цілий ряд 

важливих проблем, вирішення яких сприятиме 

розумінню цієї категорії. Дослідники відзнача-

ють, що добросовісність в цивільному праві ви-

користовується в різних розуміннях: як загальна 

вимога до суб’єктів цивільних правовідносин [4, 

c.49], у якості принципу цивільного права [2, 

c.100], як джерело цивільної правотворчості та у 

якості презумпції [21, c.152]. Тобто, при визначенні 
добросовісності застосовуються різні критерії. 

Складність визначення поняття та з’ясуван-

ня змісту добросовісності пов’язана з тим, що 

добросовісність – це морально-етична категорія, 

яка характеризує інтелектуальні та моральні яко-

сті особистості. Дослідники навіть відзначають, 

що взагалі неможливо визначити поняття добро-

совісності, а також підходи до його розуміння та 

параметри [7, c.10]. Такий висновок слідує з тве-

рдження про те, що добросовісність – це мораль-

на, філософська категорія. Але, коли вона потра-

пляє в сферу правовідносин, набуває здатності 
призводити до правових наслідків, вона потребує 

спеціально-юридичного підходу до визначення 

цього поняття, адже правовим нормам, на відмі-
ну від моральних, властивий високий ступінь 

визначеності і конкретності використовуваних 

категорій. Для цього є необхідним визначення 

самого поняття добросовісності, адже, як спра-

ведливо зазначає Д.Г. Хецуріані:  „застосування 

правових норм, що відображають моральні заса-

ди суспільства, пов’язане з необхідністю з’ясу-

вання змісту і особливостей розуміння певних 

моральних суджень та понять” [24, c.82]. На ду-

мку Є.О.Харитонова добросовісність означає 

прагнення сумлінно захистити цивільні права та 

забезпечити виконання цивільних обов'язків [25, 

c.10]. Іншу позицію з цього питання займає 

Є.Богданов, який під добросовісністю учасників 

цивільних правовідносин розуміє „суб’єктивну 

сторону їх поведінки, тобто коли вони не знали і 
не могли знати про права третіх осіб на відповід-

не майно чи іншу свою неуправомоченість” [5, 

c.12]. На думку В.І.Ємельянова „особу слід вва-

жати добросовісною в тому випадку, коли вона 

діє без наміру заподіяти шкоду іншій особі, а та-

кож не допускає легковажності (самовпевненос-

ті) і недбалості по відношенню до можливого 

заподіяння шкоди” [11, c.91]. Таке поняття доб-

росовісності, на нашу думку, має багато спільно-

го з поняттям невинуватості.  
Вихідними для визначення поняття „добро-

совісність”, яке використовується в новому ЦК, 

на нашу думку, є норми стосовно набувача 

(ст.330), власника (ст.ст.344, 390), особи, яка ви-

готовила рухому річ шляхом переробки з матері-
алу, що їй не належить (ст.332), та інші (ст.ст. 

212, 1215). Ці статті передбачають можливість 

існування недобросовісних учасників цивільних 

правовідносин [13, c.7]. Аналіз вище зазначених 

статей дозволяє зробити висновок про те, що 

особу слід вважати добросовісною у тому випад-

ку, коли вона діє без наміру заподіяти шкоду ін-

шій особі, а також не допускає легковажності або 

самовпевненості чи необережності щодо можли-
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вого заподіяння шкоди. Фактично визначення 

добросовісності збігається з визначенням неви-

нуватості і, навпаки, недобросовісність збігаєть-

ся з поняттям вини особи. Підстави для такого 

висновку дає ст.390 ЦК, яка характеризує недоб-

росовісного набувача (власника) як особу, яка 

знала або могла знати, що вона володіє майном 

незаконно. На підставі цього можна говорити 

про умисну або необережну форму недобросовіс-

ності. Доцільність саме такого визначення по-

няття добросовісність підтверджується і щодо 

інших норм ЦК [1, Ст. 212, 332,1215]. Напри-

клад, ст.332 ЦК визначає наслідки виготовлення 

рухомої речі із матеріалу, що не належить особі-
виготовлювачу. За загальним правилом, право 

власності на таку річ набуває власник матеріалу, 

який, якщо інше не передбачено законом або до-

говором, зобов'язаний відшкодувати вартість пе-

реробки особі,  яка її здійснила.  Але  якщо вар-

тість  переробки  і створеної  нової  речі істотно 

перевищує вартість матеріалу, право власності на 

нову річ набуває специфікатор, який діяв добро-

совісно, тобто не знав і не міг знати, що перероб-

ляє чужий матеріал для виготовлення нової речі. 
Фактично у цій статті йдеться про добросовіс-

ного і недобросовісного набувача. 

У недобросовісності особи, так само які в її 
вині, можна виділити інтелектуальну і вольову 

складові частини: факт усвідомлення своїх дій і 
можливість передбачення ймовірної шкоди від 

цих дій для інших осіб; бажання чи небажання 

спричинення шкоди. Недобросовісність означає 

власне усвідомлення суб'єктом своїх дій і мож-

ливості заподіяння ними шкоди, а також власне 

відношення до них. 

Згідно ст. 614 ЦК особа, яка порушила зо-

бов'язання, несе відповідальність за наявності її 
вини (умислу або необережності), якщо інше не 

встановлено договором або законом. На нашу 

думку, згадана норма фактично вперше наводить 

визначення поняття невинуватості, зазначаючи, що 

особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила 

всіх залежних від неї заходів для належного вико-

нання зобов'язання. Тобто при вирішенні подібної 
справи в суді це є оціночним судженням. 

Розумність – це зважене вирішення питань 

регулювання цивільних відносин з урахуванням 

інтересів усіх учасників, а також інтересів грома-

ди (публічного інтересу) [25, c.10]. Іншу точку 

висловлює В.І.Емельянов, який вважає, що розу-

мність характеризує об’єктивну сторону дій осо-

би, а при вирішенні питання про розумність оці-
нювані дії слід порівнювати з еталонними діями 

середньої людини, використовуючи критерій ко-

рисності таких дій для особи [11, c.116]. Цікаво, 

що в англо-американському праві поняття „ро-

зумна людина”(reasonable man) використовується 

надзвичайно широко і визначається як „звичай-

ний громадянин” [32, c.383], тобто особа, яка жи-

ве у суспільстві і поважає як власні (приватні) інте-

реси так й  інтереси суспільства і діє відповідно. 

Категорія „розумності” також широко ви-

користовується у новому ЦК: розумна ціна, ро-

зумний строк (ст.ст. 672, 684, 704, 874), розумні 
витрати (ст.ст.877, 878), розумні заходи, що бе-

руться до уваги для зменшення збитків (стст.616, 

988), розумне ведення справ (ст.122), розумне 

передбачення зміни обставин (ст.652), а також в 

інших правових нормах, де фактично йдеться 

про з'ясування мотивів розумності (ст. 634). 

Розумними слід вважати дії, які вчинила би 

людина, яка володіє звичайним нормальним рів-

нем інтелекту та життєвого досвіду. Абстрактна 

особа, яка володіє цими якостями, може бути 

названа розумною. Юридично значущою власти-

вістю, мірилом правомірності актів психічної 
(розумне передбачення) чи фізичної (розумні 
заходи, розумне ведення справ) діяльності реа-

льного суб'єкта у передбачених законом випад-

ках, є їх відповідність можливій поведінці розу-

мної людини у конкретній обстановці [11, c.120]. 

Під розумною ціною чи розумними витра-

тами слід розуміти таку ціну чи витрати, які го-

това заплатити чи здійснити розумна людина. 

Розумний строк— це час, необхідний і достатній 

розумній людині для здійснення права чи вико-

нання зобов'язання у конкретному випадку. Ро-

зумними є дії, які здійснила б у цій ситуації бі-
льшість людей. На відміну від добросовісності, 
що є характеристикою совісті людини, обтяженої 
чи не обтяженої знаннями про можливе заподі-
яння шкоди іншій особі, розумність характеризує 

об'єктивну сторону її дій. При вирішенні питання 

про розумність дій, що оцінюються, вони порів-

нюються з еталонними діями середньої людини 

[11, c.116]. Якщо виявляється, що вони менш не-

обхідні чи більш згубні для зазначеної в законі 
особи (як правило, нею є контрагент у зобов'яза-

льних правовідносинах), ніж дії в цій ситуації 
розумної людини, можна зробити припущення 

про те, що вимога розумності не була дотримана. 

Здійснюючи будь-які дії, людина прагне 

насамперед дотриматися власних інтересів. Од-

нак правові норми, що вимагають добросовісно-

сті, фактично спонукають суб’єктів не вчиняти 

дій, що можуть призвести до настання несприят-

ливих наслідків для інших осіб. Тобто особа по-

винна діяти таким чином, щоб можливі негативні 
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наслідки для іншої особи були якомога менши-

ми. Межею розумності є дія, що справедливо 

враховує інтереси обох сторін: як діючого су-

б'єкта, так і того, в чиїх інтересах встановлена 

вимога розумності.  
Розумність та добросовісність є оціночни-

ми поняттями в праві [12, c.138]. Ці поняття ма-

ють відкриту структуру, а тому не можливо ви-

значити їх конкретний зміст наперед. При засто-

сування правових норм виникає проблема, в яких 

межах потрібно розуміти категорії розумності та 

добросовісності, які ознаки їм властиві. Суд при 

використанні оціночних понять повинен досить 

докладно описати ознаки, на підставі яких ним 

робиться висновок про недобросовісність учас-

ників чи нерозумність їх дій [8, c.156-157]. Слід 

зазначити, що суд повинен з'ясовувати саме не-

добросовісність та нерозумність, адже саме за-

вдяки дії відповідних презумпцій добросовіс-

ність та розумність передбачаються, поки не бу-

де доведено зворотнє. Для цього потрібне чітке 

уявлення про поняття та зміст цих категорій. Дати 

логічне визначення оціночному поняттю неможли-

во, адже воно втратить своє призначення в праві, а 

тому перестане бути оціночним. Хоча цілком мож-

ливим, на нашу думку, є визначення загальних під-

ходів до використання цих понять.  

При визначенні поняття справедливості 
можна скористатися тезами, сформульованими 

сучасними дослідниками. Наприклад, В.І.Труба 

відзначає, що „...справедливість – це відповід-

ність поведінки суб’єктів пануючим у суспільст-

ві морально-етичним і моральним нормам” [27, 

c.10]. Іншу точку зору висловлює Е.О.Харито-

нов, який під справедливістю розуміє визначення 

нормою права обсягу, межі здійснення і захисту 

цивільних прав та інтересів особи адекватно її 
ставленню до вимог правових норм [25, c.10]. На 

нашу думку, більш обґрунтованою є точка зору 

А.С.Довгерта, який зазначає: „З позицій природ-

ного права справедливість – це застосування мо-

ральних вимог як вимог правових до актів циві-
льного законодавства, це поняття про належне, 

яке відповідає розумінню сутності людини та її 
прав. Дуже часто справедливість розуміють як 

рівність пропорцій або як концепцію пропорцій-

ності обраних засобів поставленій меті. Але ви-

значити поняття справедливості й закріпити його 

нормативно в законах неможливо. Справедливість 

є категорією, яка адекватно може бути реалізована 

через правозастосовну діяльність. Слід пам’ятати, 

що коли несправедливість закону стає нестерпною, 

суд повинен захищати справедливість” [26, c.13]. 

Висновки. Принципи справедливості, доб-

росовісності та розумності цивільного законо-

давства практично здійснюються через вста-

новлення його нормами рівних умов для участі 
всіх осіб у цивільних відносинах; закріпленні 
можливості адекватного захисту порушеного ци-

вільного права або інтересу; поєднання створених 

норм, спрямованих на забезпечення реалізації ци-

вільного права, з врахуванням прав та інтересів 

інших осіб, моральних засад суспільства тощо. 

Особа є добросовісною коли вона діє без наміру 

заподіяти шкоду іншій особі, а також не допус-

кає легковажності (самовпевненості) і недбалості 
по відношенню до можливого заподіяння шкоди. 

Розумними слід вважати дії, які вчинила б люди-

на, яка володіє звичайним нормальним рівнем 

інтелекту та життєвого досвіду. Справедливість – 

це застосування моральних вимог до актів циві-
льного законодавства, це поняття про належне, 

яке відповідає розумінню сутності людини та її 
прав. Для належного обґрунтування доцільності 
введення до законодавства категорій розумність, 

добросовісність, справедливість недостатньо са-

мих лише закликів до моральності в майнових 

відносинах. Ці поняття включено до багатьох 

норм Цивільного Кодексу України, а тому вима-

гають детального аналізу з метою з'ясування їх 

правової природи та визначення їх сутності сто-

совно кожної окремої норми, без чого практично 

неможливо провести їх тлумачення та виробити 

рекомендації щодо їх практичного застосування. 

Принцип добросовісності виступає внутрішнім 

критерієм для характеристики дій особи в циві-
льних правовідносинах, тоді як справедливість та 

розумність – зовнішнім або об'єктивним.  
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ДІЙСНІСТЬ ТА УМОВИ ДІЙСНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 

 
Постановка проблеми. Договір являє со-

бою стійку юридичну конструкцію. З моменту 

появи цього правового інституту  в римському 

праві і до теперішнього часу договір не тільки не 

втратив свого першочергового призначення, а й 

здобув нові якості і значення, став гнучким пра-

вовим засобом, який застосовується в усіх пра-

вових системах. Господарський договір виступає 

основним регулятором господарських відносин. 

Від якості укладення господарських договорів  

залежить стабільність господарського обороту в 

цілому. В той же час важливі питання дійсності 
та умов дійсності господарських договорів зали-

шаються не вирішеними. Визначення ж дійсності 
господарських договорів дасть змогу на доктри-

нальному рівні закріпити поняття дійсності гос-

подарського договору та встановити умови, які 
необхідні для того, щоб господарський договір 

як юридичний факт був здатний породжувати, 

змінювати, припиняти господарські правовідно-

сини. На практичному рівні встановлення дійс-

ності та умов дійсності господарських договорів 

сприятиме однозначному вирішенню спорів в 

суді при визнанні договорів недійсними, неукла-

деними та щодо наслідків визнання господарсь-

ких договорів  недійсними або неукладеними.  

 Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідження, які проводились в сфері договірно-

го права, не ставили на меті  визначити  поняття 

дійсності та умов дійсності саме господарських 

договорів. Тому ці питання залишились поза ува-

гою науковців. В площині ж цивільного права 

питанню умов дійсності договорів приділялася 

певна увага, однак в більшості випадків ці дослі-
дження стосувалися питань недійсності правочи-

нів та наслідків визнання правочинів недійсни-

ми. З прийняттям нового Цивільного та Госпо-

дарського кодексів України в літературі розгор-

нулася більш жвава дискусія щодо питань дійс-

ності та недійсності правочинів та договорів, в 

тому числі господарських договорів. Авторами 

таких публікацій є О.А.Беляневич, В. Джунь, 

В.Кучер, В.В.Луць, І.В.Спасибо-Фатєєва, С.О.Те-

ньков, В.Д. Фролов та ін.  

Метою даної публікації є визначення дій-

сності господарських договорів і умов дійсності 
господарських договорів шляхом дослідження 

філософського й правового аспектів цих питань. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Як зазначає О.С. Іоффе, що договір може ви-

ступати 1) у якості угоди, тобто певного юриди-

чного факту; 2) у якості самого зобов’язання, що 

виникає з такої угоди; 3) у якості документа, що 

фіксує факт виникнення зобов’язання по волі 
його учасників [9, с.26-27]. З метою визначення 

того, що собою являє дійсність господарського 

договору, необхідно з’ясувати: до якого з цих 

трьох значень договору пред’являються  вимоги 

щодо дійсності. Вважаємо, оскільки  підставами 

виникнення будь-якого правовідношення, в тому 

числі й договірного, є наявність: 1) правової но-

рми, яка регулювала б певні відносини та 2) 

юридичного факту, то визначальним, на нашу 

думку, повинно бути встановлення вимог до дій-

сності договору як правочину, тобто юридичного 

факту, що в свою чергу визначає вимоги до до-

говору-зобов’язання та договору-документу.  

Поняття дійсності господарського договору 

тісно пов’язане і логічно випливає з поняття дій-

сності правочину. Відповідно до статті 202 ЦК 

України правочином є дія особи, спрямована на 

набуття, зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків. Договір у якості правочину характе-

ризують наступні ознаки: 1) за своєю правовою 

природою договір-правочин є юридичним фак-

том; 2) договір – це вольовий акт, при чому в до-

говорі втілюється спільне волевиявлення  сторін. 

Таке волевиявлення сторін повинно бути вира-

жено у  певній формі; 3) суб’єктами, які вправі 
укладати договір, можуть бути фізичні та юри-

дичні особи, які наділені відповідною право- та 

дієздатністю (правосуб’єктністю); 4) договір 

спрямований на набуття, зміну або припинення 

прав та обов’язків; 5) правова ціль договору-

правочину „має бути досяжною та законною” 

[22, с.228]; 6) як і будь-який правочин договір є 

правомірною вольовою дією. „Правомірність 

правочину означає, що він є юридичним фактом, 

який породжує ті правові насліди, наступу яких 

бажають сторони і які відповідають вимогам за-

кону” [22, с.228].  

Цивільний кодекс України закріпив на но-

рмативному рівні одну з ознак правочину – пра-

вомірність, встановивши презумпцію “правомір-

ності правочину”. Згідно до статті  204 ЦК Укра-

їни правочин є правомірним, якщо його недійс-
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ність прямо не встановлена законом або якщо він 

не визнаний судом недійсним. В цілому ідея но-

рмативного закріплення „правомірності право-

чину” є вірною, але, на наш погляд, відокрем-

лення цієї ознаки правочину в окрему правову 

норму є не зовсім вдалим. Оскільки правомірною 

чи неправомірною може бути  дія, яка утворює 

правочин, тобто повинні висуватися вимоги до 

правомірності дій суб’єктів, при цьому така пра-

вомірність дій включається до ознак правочину. 

Звідси, логічно було б включити ознаку „право-

мірності” дій до поняття правочину, поданого в 

статті 202 ЦК України.    

На нашу думку, для забезпечення однако-

вого та позитивного підходу до вчинення право-

чинів доречно використовувати презумпцію дій-

сності  правочину, з врахуванням поданого далі 
розуміння дійсності. Крім того, конструкція  

“правомірність – недійсність” є, на наш погляд, 

не зовсім вдалою, по аналогії повинна була б за-

стосовуватися конструкція “правомірність – не-

правомірність”. Поняття “недійсний правочин 

(недійсний договір)” вже піддавалося відповід-

ному розгляду та здобуло застосування на докт-

ринальному рівні та в практичній діяльності, од-

нак право як явище позитивне  повинно виходи-

ти з презумпції дійсності правочину. Отже, на 

наш погляд цілком логічним та виправданим бу-

ло б закріплення в Цивільному кодексі України 

презумпції дійсності правочину. 

В літературі дійсність правочину розгля-

дають як визнання за ним якостей юридичного 

факту, який породжує той правовий результат, 

до якого прагнули суб’єкти правочину [8, c.342].  

Вважаємо, що для визначення дійсності догово-

ру, зокрема, господарського у якості правочину 

вищезазначеної характеристики не достатньо. За 

таким визначенням дійсність договору-право-

чину пов’язується лише з двома  його ознаками, 

а такі ознаки як те, що договір є вольовим актом 

певних суб’єктів та спрямований на набуття, 

зміну або припинення прав та обов’язків та те, 

що ціль  його має бути досяжною та законною, 

не знайшли свого відображення у зазначеному 

визначенні дійсності правочину.   

На наш погляд, більш прийнятною є висло-

влена В.П.Шахматовим пропозиція вважати дій-

сним правочином таке волевиявлення правочи-

ноздатного суб’єкта (суб’єктів), спрямоване на 

законний та здійсненний вплив на фактичні сус-

пільні відносини шляхом встановлення, зміни 

або припинення відповідних цивільних прав або 

обов’язків, зміст якого відповідає справжній волі 
суб’єкта (суб’єктів), що виражений передбаче-

ним законом способом та включає в себе умови, 

які визнаються правом істотними [23, с.87-88]. 

Однак, певною вадою даної пропозиції є те, що 

автор визначає дійсність правочину через вста-

новлення  умов дійсності правочину, не розкри-

ваючи самої суті  дійсності правочину. 

Дійсність у філософському розумінні є те, 

що реально існує і розвивається, містить  свою 

власну сутність та закономірність у самому собі, 
а також містить у собі результати своєї власної 
дії та розвитку [17, c.107]. В. Соловйов зазначав 

три головні підстави, на яких ми заперечуємо 

дійсність чого-небудь: 1) логічна неможливість; 

2) фізична неможливість; 3) емпірична неймові-
рність [18, c.110-112]. Виходячи з такого філософ-

ського розуміння дійсності,  дійсність договору 

означає, що він  реально існує, поєднує в собі мож-

ливість і необхідність існування, і є логічно та фі-
зично можливим, емпірично ймовірним.  

В юридичному відношенні дійсність дого-

вору визначається не лише тим, що договір є 

юридичним фактом та відповідно дійсним пра-

вочином, а й тим, що необхідна наявність всіх 

умов, за яких державна влада готова надати 

юридичну забезпеченість правочину. Дійсність 

договору обумовлюється саме його змістом [6, 

с.148]. З урахуванням вищевикладеного, а також 

особливостей, притаманних господарському до-

говору, тієї ролі та тих функцій, які виконує гос-

подарський договір, можна дати наступне визна-

чення дійсності господарського договору: Дійс-

ність господарського договору означає здат-

ність господарського договору при дотриман-
ні всієї сукупності умов, передбачених законо-
давством, встановлювати, змінювати, припи-

няти правовідносини у сфері господарської 
діяльності, та породжувати той правовий ре-

зультат, настання якого прагнули сторони 
договору, юридична сила якого забезпечуєть-
ся державою.  

Для дійсності договору необхідно, щоб до-

говір відповідав ряду умов, визначених законо-

давством. Умова – те,  від чого залежить щось 

інше (обумовлене), що робить можливим наяв-

ність речі, стану, процесу…[19, c.469]. ЦК Укра-

їни встановлює в статті 203 вимоги, необхідні 
для чинності правочину: 1) зміст правочину не 

може суперечити Цивільному кодексу, іншим 

актам цивільного законодавства, а також мора-

льним засадам суспільства; 2) особа, яка вчиняє 

правочин, повинна мати необхідний обсяг циві-
льної дієздатності; 3) волевиявлення учасника 

правочину має бути вільним і відповідати його 

внутрішній волі; 4) правочин має вчинятися у 
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формі, встановленій законом; 5) правочин має 

бути спрямований на реальне настання правових 

наслідків, що обумовлені ним. Дана норма є но-

велою ЦК ЦК України, що  потребує відповідно-

го тлумачення. Вимоги до „чинності” правочину 

можна розглядати у двох протилежних значен-

нях: 1) як тотожні з поняттям „ умови дійсності 
правочину”; 2) як поняття, відмінне від поняття „ 

умови дійсності правочину”. 

В новій цивілістичній літературі  вимоги до 

чинності правочину, викладені в статті 203 ЦК 

України, ототожнюють з умовами дійсності пра-

вочину [22, с.232], що, на наш погляд, є вірним, 

оскільки ЦК України відніс до вимог чинності 
правочину ті вимоги, які на доктринальному рів-

ні вже визначалися як умови дійсності правочи-

нів. Однак, вважаємо, що застосування поняття 

"чинний правочин" порушує встановлений по-

нятійний апарат. Про що нагололошує й О.А.Бе-

ляневич, яка зазначає, що „назва цієї статті уяв-

ляється неточною, оскільки чинність/нечинність 

правочину не може ототожнюватися із його дій-

сністю/недійсністю” [5, с.203]. Протиріччя вини-

кають вже при аналізі статей 203 та 215 ЦК 

України. Так, у статті 203 ЦК України встанов-

люються загальні вимоги до чинності правочину, 

а в статті 215 ЦК України передбачено, що недо-

держання вимог статті 203 ЦК України є підста-

вою недійсності правочину.  В такому випадку 

було б логічно говорити про конструкцію „чин-

ність - нечинність” правочину. З аналізу статей 

ЦК України прослідковується наступна констру-

кція: правомірність правочину – чинність право-

чину, при недодержанні вимог до правомірності 
та чинності правочину, він визнається недійс-

ним. Отже, в ЦК України вживаються поняття: 

„правомірність правочину”, „чинність правочи-

ну”, „недійсність правочину”. Ці поняття не по-

єднанні між собою, не узгоджені, наслідком чого 

є відсутність єдиної термінології і єдиного розу-

міння в такому важливому питанні як дійсність 

правочину. З метою однакового застосування та 

тлумачення вважаємо за необхідне внести відпо-

відні зміни в понятійний апарат ЦК України і 
встановити вимоги до дійсності правочину .  

Господарський кодекс України не визначає 

умов дійсності  господарського договору.  Нато-

мість ГК України містить статтю 207 під назвою 

„Недійсність господарського зобов’язання”, яка 

визначає підстави визнання недійсним господар-

ського зобов’язання, що, на наш погляд, є зовсім 

неприпустимим. Крім того, ця ж стаття помилко-

во робить можливим визнання нікчемної умови 

господарського зобов’язання недійсною та ви-

значає підстави нікчемності умов типових дого-

ворів і договорів приєднання. 

Відповідно до пункту 1 статті 173 ГК Укра-

їни господарським  визнається  зобов'язання,  що  

виникає між суб'єктом господарювання та іншим 

учасником (учасниками) відносин у сфері госпо-

дарювання з підстав, передбачених Господарсь-

ким кодексом, в силу якого один суб'єкт  (зобо-

в'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'я-

заний вчинити певну дію господарського чи 

управлінсько-господарського характеру на ко-

ристь іншого суб'єкта (виконати роботу, переда-

ти   майно, сплатити гроші, надати інформацію 

тощо), або утриматися від певних дій, а інший 

суб'єкт (управнена сторона, у тому числі креди-

тор) має право вимагати від зобов'язаної сторони 

виконання її обов'язку. Підстави виникнення го-

сподарських зобов’язань передбачені в статті 174 

ГК України, серед яких зазначається, що госпо-

дарські зобов'язання можуть виникати з   госпо-

дарського договору та інших  угод, передбачених 

законом, а також з угод, не передбачених зако-

ном, але таких, які йому не суперечать1
. Як слу-

шно зазначає В.С.Шелестов, головне положення 

серед підстав виникнення господарських зо-

бов’язань займає господарський договір. Госпо-

дарські зобов’язання виникають як з господарсь-

ких договорів, укладених на підставі  держзамо-

влення або іншого управлінського акту, так й із 
договорів, що укладаються за вільною згодою 

учасників господарських відносин [21, с.564]. 

Оскільки господарський договір є підставою ви-

никнення господарського зобов’язання, їх зміст 

не тотожній. О.С. Іоффе справедливо відмічає, 

що права та обов’язки створюють зміст зо-

бов’язання, але не договору, що його породив, а 

сукупність умов складає зміст угоди, але не зо-

бов’язання, яке з неї виникло. І подібно до того, 

як  непоєднувані   в одному понятті юридичний 

факт та його правові наслідки, неможлива поява 

єдиного поняття договірної угоди та договірного 

зобов’язання [9, с.27-28].  

Автори науково-практичного коментаря 

Господарського кодексу України не вбачають у 

визначенні „недійсність господарського зо-

бов’язання” якоїсь недоречності [13, c.343-344]. 

                                                           
1
 На відміну від ЦК України, який вжив термін „пра-

вочин”, ГК України залишив термін „угода”, хоча за 

своєю суттю вони тотожні. Вважаємо, що такого різ-
ночитання одного й того ж терміну не повинно бути. 

З цією метою, понятійний апарат ГК України як спе-

ціального акту повинен бути приведений у відповід-

ність до загального – ЦК України, з застосуванням 

єдиного терміну „правочин”.   
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Водночас О.А.Беляневич цілком справедливо 

зазначає про хибність та некоректність форму-

лювання „недійсність господарського зобов’я-

зання”, що „може викликати не тільки супереч-

ливе тлумачення окремих положень ГК, але й 

проблеми правозастосовчого характеру” [5, c. 

201]. На нашу думку, до прав та обов’язків сто-

рін, що складають зміст господарського зо-

бов’язання, не можуть пред’являтися вимоги до 

їх дійсності. Обґрунтуванням чого є те, що не-

можлива недійсність будь-якого права або обо-

в’язку сторін, недійсним може бути визнаний 

лише юридичний факт (господарський договір) 

як підстава виникнення господарського зобов’я-

зання і як правовий наслідок такого факту. Вод-

ночас господарський договір є правочином і до 

нього повинні висуватися ті ж умови дійсності, 
що пред’являються до правочинів взагалі з ура-

хуванням особливостей, притаманних господар-

ському договору. Виходячи із займаної нами по-

зиції в подальшому ми будемо говорити саме про 

дійсність/недійсність господарського договору, а 

не зобов’язання.  

Аналізуючи положення статті 207 ГК Укра-

їни можна зробити висновок про те, що дійсний 

господарський договір повинен відповідати ви-

могам законодавства, не суперечити  інтересам 

держави та суспільства та укладатися з дотри-

манням суб’єктом господарювання господарсь-

кої компетенції (спеціальної правосуб’єктності). 
При цьому постає питання, чи є цей перелік під-

став визнання господарського договору недійс-

ним вичерпним? Автори науково-практичного 

коментарю ГК України дають позитивну відпо-

відь на це питання, й зазначають, що цей перелік 

є вичерпний [13, с.343]. Ми не можемо погоди-

тись з цією позицією, оскільки підстави недійс-

ності, зазначені в пункті 1 статті 207 ГК України, 

не можуть становити вичерпного переліку, в си-

лу того, що поза цією нормою залишились вимо-

ги щодо форми договору, можлива дефектність 

волевиявлення сторін. Натомість ці питання в 

повній мірі урегульовані в ЦК України, де пе-

редбачені підстави та наслідки визнання право-

чинів недійсними. Інша справа, що не всі умови 

дійсності, передбачені в ЦК України є придат-

ними для застосування до господарського дого-

вору, враховуючи його специфіку. Вважаємо, що 

в ГК України необхідно визначити вичерпний пе-

релік умов дійсності господарського договору, при 

недотриманні яких договір буде визнаватися не-

дійсним в загальному порядку та з наслідками, пе-

редбаченими в ЦК України для правочинів. При 

цьому про застосування положень ЦК України по-

винно бути прямо передбачено в ГК України.  

Виходячи з того, що вітчизняне законодав-

ство ще за часів дореволюційної Російської імпе-

рії й до недавно не містило єдиної правової нор-

ми, де б встановлювалися умови дійсності пра-

вочину (договору), умови дійсності правочину 

визначалися на доктринальному рівні. Так, в свій 

час,  в юридичній літературі дореволюційної Ро-

сійської імперії зазначалося, що умов дійсності 
договорів декілька: одні з них відносяться до 

суб’єктів договорів, тобто до осіб, які в них при-

ймають участь; інші – до об’єкту, треті – до від-

носин, що встановлюється договором між особа-

ми, що його укладають, четверті – до форми [14, 

с.106]. Пізніше, за радянських часів, відомий ци-

віліст О.С. Іоффе зазначав, що для визнання 

юридичної сили за правочином необхідно, по-

перше, щоб певними якостями володіли суб’єк-

ти, що його вчиняють; по-друге, щоб вчинений 

правочин був втілений у визначену, законом 

встановлену форму; по-третє, щоб волевиявлен-

ня учасників правочину відповідало їх внутрі-
шній волі; по-четверте, щоб зміст правочину від-

повідав вимогам, сформульованим в законі [10, 

с.209]. Такий перелік формувався за так званим 

принципом від зворотного, оскільки в законодав-

стві передбачалися підстави та наслідки для виз-
нання правочину недійсним, що давало змогу 

визначити, дотримання яких  умов дає підстави-

ти говорити про дійсність правочину.  

З аналізу вищезазначених висловлювань 

вбачається доцільним виділення наступних умов 

дійсності: 1) умови, які пов’язані з суб’єктним 

складом правочину та 2) умови, які не пов’язані з 
суб’єктним складом правочину. В цьому розу-

мінні умови дійсності договору можна поділити 

на дві групи, беручи за основу визначення, яке 

подав в свій час Д.І. Мейер, що правочин має 

відомі належності. Вони двоякого роду: перші 
стосуються осіб, які приймають участь в право-

чині, суб’єктів його; інші – предметів, що скла-

дають його зміст, самих юридичних відносин, 

про які йде мова в правочині. Перші тому можна 

назвати суб’єктивними, а другі  – об’єктивними 

належностями [11, c.180-181]. На наш погляд 

такий поділ умов дійсності договору на суб’єк-

тивні та об’єктивні дає змогу визначити та роз-
крити сутність кожної з умов дійсності договору 

більш детально та обґрунтовано, і подати матері-
ал в системі розгляду даного питання. 

Встановлюючи умови дійсності договору, 

К. Анненков, слідом за Д.І.Мейером, визначив 

суб’єктивні умови дійсності договорів, до яких 
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відніс дві умови: а) дієздатність сторін договору 

та б) вільна згода сторін на його укладання;  і 
об’єктивні умови дійсності договорів, до яких 

відніс чотири інші умови: а) визначений та  до-

зволений законом предмет договору; б) визначе-

на та  дозволена підстава договору; в) дозволена 

мета договору, та г) встановлена законом форма 

договору [4, c.3]. Поданий поділ та визначення 

умов дійсності стосувався цивільно-правового 

договору. Умови дійсності господарського дого-

вору в цілому співпадають з умовами дійсності 
правочину (цивільно-правового договору), ви-

значеними у цивільному праві. Але їх можна ви-

користовувати як умови дійсності господарсько-

го договору лише з урахуванням специфіки та 

особливостей  господарського договору.  

Передбачені в статті 203 ЦК України вимо-

ги, встановлені для дійсності правочину2
, за по-

ділом умов дійсності на суб’єктивні та об’єктив-

ні, можна визначити наступним чином. До 

суб’єктивних умов дійсності слід віднести такі 
умови: 1) особа, які вчиняє правочин, повинна 

мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; 2) 

волевиявлення учасника правочину має бути ві-
льним і відповідати його внутрішній волі. До 

об’єктивних умов дійсності можна віднести такі 
умови: 1) зміст правочину не може суперечити 

Цивільному кодексу, іншим актам цивільного 

законодавства, а також моральним засадам сус-

пільства; 2) правочин має вчинятися у формі, 
встановленій законом; 3) правочин, що вчиня-

ється батьками (усиновлювачами), не може су-

перечити правам та інтересам їхніх малолітніх, 

неповнолітніх чи непрацездатних дітей; 4) пра-

вочин має бути спрямований на реальне настан-

ня правових наслідків, що обумовлені ним. 

З аналізу змісту статті 208 ГК України мо-

жна зробити висновок про те, що 1) до суб’єк-

тивних умов дійсності господарського договору 

за ГК України можна віднести лише одну умову: 

дотримання суб’єктом господарювання госпо-

дарської компетенції (спеціальної правосуб’єкт-

ності); 2) до об’єктивних умов дійсності госпо-

дарського договору можна віднести такі умови: 

а) відповідність вимогам законодавства; б) не 

суперечність  інтересам держави та суспільства. 

Особливий суб’єктний склад є однією з 
ознак господарського договору. Сторонами гос-

подарського договору або хоча б однією із сторін 

є суб’єкти господарювання, які володіють госпо-

дарською правосуб'єктністю. Таким чином, ви-

                                                           
2
 З огляду на викладене в даній статті, використовує-

мо поняття „дійсність”.  

 

мога, передбачена в ЦК України, що особа, яка 

вчиняє правочин, повинна мати необхідний об-

сяг цивільної дієздатності, не в повній мірі відо-

бражає вимоги закону, які висуваються законо-

давством до суб’єктів господарювання, до обсягу 

їх правосуб’єктності. Крім того, наявність госпо-

дарської правосуб’єктності автоматично не озна-

чає, що суб’єкт здатний укладати будь-який до-

говір. Наприклад,  фінансові послуги вправі на-

давати юридичні особи, які внесені до відповід-

ного  реєстру у порядку, встановленому законом 

[3, ст.1]. Тобто, всі суб’єкти господарювання 

володіють господарською правосуб’єктністю, 

але не всі суб’єкти здатні укладати договори про 

надання фінансових послуг. Отже, суб’єктивною 

умовою дійсності господарського договору є 

здатність до укладення господарських договорів. 

Відносно відповідності волі волевиявлен-

ню сторін, то ця умова є тотожною з умовою, що 

висувається до правочину, оскільки договір як 

правочин є вольовим актом, в якому знаходять 

свій вираз спільна воля сторін, яка набуває 

зовнішнього виразу. 

До суб’єктивних умов дійсності госпо-
дарських договорів, тобто умов, які стосують-

ся суб’єктного складу господарського догово-
ру, треба віднести: 1) здатність суб’єктів гос-
подарювання до укладення господарського 
договору; 2) відповідність волі волевиявлен-
ню сторін. 

Відповідно до пункту 1 статті 174 госпо-

дарські зобов’язання можуть виникати з госпо-

дарського договору та інших угод, передбачених 

законом, а також з угод, не передбачених зако-

ном, але таких, які йому не суперечать. Крім 

цього, на підставі статті 628 ЦК України сторони 

мають право укласти договір, в якому містяться 

елементи різних договорів (змішаний договір). З 

цих положень випливає, що перелік видів дого-

ворів є відкритим і не обмежений тими видами 

договорів, які передбачені в ЦК, ГК України та 

спеціальних нормативних актах. Водночас, зміст 

договору, крім волі сторін,  формується відпові-
дно до вимог законодавства, зокрема, встанов-

люється  перелік істотних умов того чи іншого 

виду договору, можуть встановлюватися обме-

ження відносно об’єкта договору, передбачатися 

відповідальність сторін, загалом формуються 

вимоги, що дозволяють відокремити один вид 

договору від іншого.  

Основою будь-якого договору є кауза, тоб-

то правовою метою, „заради якої учасники циві-
льних відносин вчиняють правочини” [22, с.228]. 

І кінцевою метою договору є не лише те, що ви-
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значається законність юридичних способів, за 

допомогою яких досягаються бажані сторонами 

результати, але й, що не менш важливо, встанов-

люється юридична сумісність того чи іншого до-

говору з загальним порядком в країні [12, с. 256].  

Таким чином, спрямованість на несуперечність 

інтересам держави та суспільства (що передба-

чено в ГК України), моральним засадам суспіль-

ства (що передбачено в ЦК України) включаєть-

ся в поняття ціль договору. 

При укладанні господарського договору 

сторони повинні мати намір створити юридично 

значимі наслідки. При цьому, ЦК України вклю-

чив до умов дійсності правочину спрямованість 

на реальне настання правових наслідків. Ці нас-

лідки можуть бути не зовсім такими, як передба-

чалось сторонами при укладенні договору, але 

вони повинні зберігати основне спрямування, що 

передбачалось у діях сторін по досягненню юри-

дичних наслідків. Таку процедуру спроможна 

забезпечити можливість сторін укласти договір 

для визнання договору дійсним у цілому, оскіль-

ки можливе – те, що з об’єктивної сторони, може 

бути передбачуване як дійсне [19, с. 73]. Для ви-

знання договору дійсним необхідно волевияв-

лення сторін саме на реальне настання правових 

наслідків, що передбачені у договірних умовах. 

Вважаємо, що відповідність вимогам законодав-

ства,  не суперечність інтересам держави та сус-

пільства, мета договору становлять один із скла-

дових елементів єдиної умови дійсності договору 

– законність змісту. 

Відносно другої об’єктивної умови дійсно-

сті договору – його форми – слід зазначити, що 

ГК України взагалі не пов’язує недійсність гос-

подарського договору з недодержанням його фо-

рми, хоча в пункті 1 статті 181 ГК України вису-

ваються вимоги до форми господарського дого-

вору. Оскільки відповідно до статті 179 ГК Укра-

їни  до господарських договорів застосовуються 

положення ЦК України, то вимоги до форми 

правочинів, передбачені в ЦК України, включа-

ються до об’єктивних умов дійсності господар-

ських договорів.     

З огляду на викладене, до об’єктивних 
умов дійсності господарських договорів відно-
сяться: 1) законність змісту договору; 2) від-

повідність форми договору вимогам закону. 
Висновки. Дійсність господарського дого-

вору означає здатність господарського договору 

при дотриманні всієї сукупності умов, передба-

чених законодавством, встановлювати, змінюва-

ти, припиняти правовідносини у сфері господар-

ської діяльності, та породжувати той правовий 

результат, настання якого прагнули сторони до-

говору, юридична сила якого забезпечується 

державою.  

До суб’єктивних умов дійсності господар-

ських договорів слід віднести: 1) здатність 

суб’єктів господарювання до укладення госпо-

дарського договору; 2) відповідність волі воле-

виявленню сторін. До об’єктивних умов дійснос-

ті господарських договорів слід віднести: 1) за-

конність змісту договору; 2) відповідність форми 

договору вимогам закону. 

Вважаємо за доцільне закріпити в статті 
207 ГК України норму наступного змісту: „Умо-

вами, додержання яких є необхідним для дійсно-

сті господарського договору, є: 1) відповідність 

волі волевиявленню сторін; 2) здатність суб’єктів 

господарювання до укладення господарського 

договору; 3) законність змісту договору; 4) від-

повідність форми договору вимогам закону. 
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НОВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗАМІНИ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
 

Постановка проблеми. З прийняттям у сі-
чні 2003 р. нового Цивільного кодексу України 

значно активізувалися наукові дослідження у 

галузі цивільного права, які стосуються як нових 

інститутів і субінститутів, що дали підстави ква-

ліфікувати новий ЦК як “кодекс приватного пра-

ва”, так і добре відомих цивільному праву інсти-

тути, що отримали “ринкове” забарвлення, дещо 

змінили свій зміст і характер взаємозв’язку з су-

міжними інститутами. Одним з таких правових 

інститутів є новація, яка отримала в умовах дії 
принципу свободи договору нове “життя”, від 

розуміння якого буде залежати рівень застосу-

вання новації як підстави припинення і способу 

заміни договірного зобов'язання, ефективність 

правового регулювання цих відносин. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Правові відносини новації певним чином аналі-
зувалися в науковій літературі, починаючи з до-

сліджень основних інститутів римського приват-

ного права А.С.Кривцовим [13], Н.О.Нерсесовим 

[16], Санфіліппо Чезаре [20]. Не обійшли нова-

цію своєю увагою і відомі російські цивілісти 

початку минулого століття Д.І.Мейєр [15], 

В.І.Синайський [21]. Дослідженню новації в ра-

дянському цивільному праві, для якого було ха-

рактерним переважання планових засад у госпо-

дарських договорах, не надавалося особливого 

значення, проте і в цей час окремі аспекти нова-

ції були предметом розгляду в фундаментальній 

монографії І.Б.Новицького і Л.А.Лунца, присвя-

ченій загальному вченню про зобов'язання [17].  

З оновленням цивільного законодавства постала 

проблема науково-теоретичного осмислення і ана-

лізу інституту новації в сучасних умовах. 

Мета статті. Завданням цього дослідження 

є аналіз положень чинного ЦК України, що регу-

люють новацію, з метою виявлення ознак відме-

жування її від інших підстав припинення зобов'я-

зання у зв'язку з відмовою від його виконання, а 

також з’ясування особливостей новації не лише 

як підстави припинення зобов'язання, але і як 

способу його (зобов'язання) заміни.  

Виклад основного матеріалу. Цивільний 

кодекс України розглядає новацію (від лат. 

novatio – оновлення) як одну з підстав припинен-

ня зобов'язання (ч. 2-4 ст. 604 ЦК). Особливістю 

цієї підстави є те, що в її основі лежить відмова 

від виконання зобов'язання, і в цьому припинен-

ня зобов'язання на підставі новації має схожі 
ознаки з припиненням зобов'язання на вимогу 

однієї з сторін (ч. 2 ст. 598 ЦК), за домовленістю 

сторін (ч. 1 ст. 604 ЦК) та у зв'язку з прощенням 

боргу (ст. 605 ЦК), що дозволило нам об’єднати 

всі зазначені вище підстави за способом припи-

нення зобов'язання (відмова від виконання зобо-

в'язання) до однієї групи [4, с. 29]. Разом з тим 

новація має специфічні, властиві лише їй ознаки, 

що дозволяють відмежувати її від інших загальних 

підстав припинення зобов'язань – домовленості 
сторін, передання відступного, прощення боргу. 

Відповідно до ч. 2 ст. 604 ЦК України но-

вацією є домовленість сторін про заміну первіс-

ного зобов'язання новим зобов’язанням між тими 

ж сторонами. Якщо проаналізувати зміст ст. 604 

ЦК, то можна виділити ознаки, що властиві лише 

цій підставі припинення зобов'язання і відрізня-

ють її, передусім, від такої підстави припинення 

зобов'язання як домовленість сторін, що встано-

влена ч. 1 ст. 604 ЦК: 

по-перше, якщо зобов'язання припиняється 

за домовленістю сторін на підставі ч. 1 ст. 604 

ЦК, на його місці (замість нього) нове зобов'я-

зання не виникає. При новації відбувається замі-
на первісного зобов'язання новим зобов'язанням. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України від 

10 квітня 1992 р. (в ред. Закону України від 14 

березня 1995 р.) “Про оренду державного та ко-

мунального майна” [5] договір оренди припиня-

ється в разі приватизації об'єкта оренди оренда-

рем (за участю орендаря). Отже, при укладенні 
орендарем договору купівлі-продажу об’єкта 

оренди з його власником (уповноваженим влас-

ником органом) у процесі приватизації припи-

няються зобов'язання за договором оренди, на-

томість виникають зобов'язання з договору купі-
влі-продажу;  

по-друге, законом встановлені обмеження 

щодо застосування новації, яких законодавець не 

встановлює для припинення зобов'язання за до-

мовленістю сторін. Відповідно до ч. 3 ст. 604 ЦК 

новація не допускається щодо зобов'язань особи-

стого характеру: про відшкодування шкоди, за-

вданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 

або смертю, про сплату аліментів та в інших ви-

падках, встановлених законом;  
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по-третє, новація припиняє додаткові зо-

бов'язання, пов'язані з первісним зобов'язанням, 

якщо інше не встановлено договором (ч. 4 ст. 604 

ЦК). Передусім, йдеться про засоби забезпечення 

виконання первісного зобов'язання, що носять 

акцесорний (додатковий) характер – неустойку, 

заставу, поруку тощо, хоч сторонам не забороня-

ється передбачити засоби забезпечення виконан-

ня нового зобов'язання в цьому ж зобов'язанні.  
Із викладеного випливає, що неустойка 

(штраф, пеня) як штрафна санкція, встановлена 

договором або законом за порушення первісного 

зобов'язання, у разі його новації не стягується. 

Разом з тим, як вірно зазначається в літературі, 
при новації не припиняється право на відшкоду-

вання збитків, оскільки відшкодування збитків 

не відноситься до акцесорних зобов'язань, воно 

властиве будь-якому зобов’язанню і новація не 

може його припинити [8, с. 672]. Отже, боржник 

оновленого зобов'язання не звільняється від 

обов’язку відшкодувати кредиторові збитки, за-

вдані невиконанням або неналежним виконанням 

ним первісного зобов'язання.  

Новація відрізняється також від іншої, по-

дібної за рядом ознак, підстави припинення зо-

бов'язання – передання відступного. Відповідно 

до визначень понять передання відступного (ст. 

600 ЦК) і новації (ч. 2 ст. 604 ЦК) при відступ-

ному зобов'язання припиняється: а) за згодою 

сторін б) внаслідок передання боржником креди-

тору відступного (грошей, іншого майна тощо), 

при новації зобов'язання припиняється: а) за до-

мовленістю сторін; б) при заміні первісного зо-

бов'язання новим зобов'язанням між тими ж сто-

ронами. Отже, якщо у першому випадку йдеться 

про заміну виконання за зобов'язанням так зва-

ним “сурогатом” виконання, надаючи який, бор-

жник “відкуповується” від кредитора, і зобов'я-

зання між ними припиняється як виконане нале-

жним чином, то в другому – про заміну самого 

зобов'язання [9, с. 145]. Важливо враховувати і 
те, що внаслідок передання відступного відбува-

ється погашення зобов'язання [4, с. 29], чого ми 

не спостерігаємо при новації. 
На думку М.І.Брагінського, від заміни зо-

бов'язання відступне, зокрема, відрізняється тим, 

що заміна завжди відбувається до, а відступне – 

зазвичай після того, як зобов'язання виявилося 

порушеним [2, с. 450]. Таке твердження видаєть-

ся спірним, оскільки ні законодавство Російської 
Федерації (ст. 414 ЦК РФ), ні законодавство 

України (ч. 2-4 ст. 604 ЦК України) не встанов-

люють меж застосування новації. Так само не 

грунтується на нормах чинного законодавства і 

висновок О.Ю.Шилохвоста про те, що угода про 

новацію укладається переважно після початку 

виконання зобов'язання, коли стає очевидною 

недосяжність мети останнього [22, с. 235]. Свій 

висновок О.Ю.Шилохвост обгрунтовує посилан-

ням на твердження І.Л.Корнеєвої (яке теж не грун-

тується на правових приписах) про те, що новація 

використовується, як правило, у зв'язку з тим, що 

мета первісного зобов'язання не реалізована [12, с. 

467]. Нам видається, що новація може бути засто-

сована на будь-якій стадії існування договірного 

зобов'язання – до настання строку (терміну) вико-

нання, під час виконання, по закінченні строку (те-

рміну) виконання  (у разі його незавершеності). 
Прощення боргу, як нову для ЦК України 

підставу припинення зобов'язання, об’єднує з 
новацією та ознака, що обидві ці підстави є спо-

собом відмови від зобов'язання, проте якщо но-

вація відбувається за домовленістю сторін перві-
сного зобов'язання, то прощення боргу означає, 

що кредитор в односторонньому порядку звіль-

няє боржника від виконання його обов’язків, не 

вимагаючи зустрічного виконання зобов’язання, 

і таким чином зобов’язання припиняється. Проте 

прощення боргу можливе лише за умови, якщо 

звільнення кредитором боржника від його 

обов’язків не порушує прав третіх осіб щодо 

майна кредитора. 

В сучасних правових системах можлива 

новація двох видів: 1) без зміни учасників зобов'я-

зання (novatio inter easdem personas). Цей вид но-

вації у зарубіжному цивільному законодавстві за-

стосовується набагато частіше і є притаманним 

цивільному законодавству України; 2) із зміною 

учасників зобов'язання (novatio inter alias 

personas). Прикладом подібної новації є ст. 1660 

Цивільного кодексу Квебека. Виходячи з цього, 

новацію можна розглядати не лише як одну з 
підстав припинення зобов'язання, але і як особ-

ливий спосіб заміни осіб у зобов'язанні.  
Від новації слід відрізняти делегацію, яка в 

класичному вигляді розглядається як спосіб змі-
ни договірного зобов'язання [21, с. 345, 349], і 
полягає в тому, що делегант пропонує делегату 

вчинити або зобов’язатися вчинити дію на ко-

ристь третьої особи – делегатарія [14, с. 173]. 

Така делегація, яка ні за своїм безпосереднім 

змістом, ні внаслідок деяких супутніх обставин, 

за яких вона була укладена, не залежить від тих 

правовідносин, що лягли в її основу, іменується 

“чистою делегацією” [13, с. 297], на відміну від 

“титулованої делегації”, що може бути прямо 

поставлена в залежність від відносин між делега-

том і делегантом, чи від відносин між делеган-
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том і делегатарієм, чи від обох цих відносин ра-

зом [13, с. 289].   

Будучи способом зміни договірного зобо-

в'язання, делегація відрізняється від новації, по-

перше, тим, що при новації суб’єктний склад пе-

рвісного і нового зобов'язання залишається не-

змінним, тоді як при делегації відбувається або 

зміна боржника, або зміна кредитора; по-друге, 

внаслідок новації відбувається заміна одного зо-

бов'язання іншим, тоді як внаслідок делегації 
відбувається переведення боргу на іншу особу, 

але предмет, спосіб, місце і інші елементи вико-

нання зобов'язання залишаються незмінними. 

Отже більш точно буде розглядати делегацію як 

спосіб зміни суб'єктного складу договірного зо-

бов'язання, що відбувається шляхом відступлен-

ня вимоги або переведення боргу. До речі, в 

римському праві при бажанні відступити право 

вимоги до настання судового процесу вдавалися 

до новації і, головним чином, тієї її форми, що 

відома як делегація [16, с. 149]. Разом з тим і 
сьогодні в англо-американському праві заміна 

боржника відбувається за допомогою інституту 

новації [7, с. 310]. Прикладом може слугувати § 

1531 Цивільного кодексу Каліфорнії [19, с. 324]. 

За змістом делегація ширша від переведен-

ня боргу, встановленого ст. 520 ЦК, оскільки 

останнє можливе лише за згодою кредитора, тоді 
як делегація може здійснюватися як шляхом 

укладення договору між третьою особою і борж-

ником за згодою кредитора, так і шляхом договору 

між кредитором і третьою особою, за яким третя 

особа приймає на себе зобов'язання боржника, про 

що боржник лише повідомляється [3, с. 139]. 

Видається, що в умовах дії принципу сво-

боди договору в цивільних відносинах застосу-

вання останнього виду делегації, хоч і не перед-

баченого прямо нормами ЦК, але і не забороне-

ного ними, не суперечить основним засадам ци-

вільного законодавства України. Тому, на наш 

погляд, суб’єкти цивільних відносин у разі по-

треби можуть використовувати юридичну конс-

трукцію делегації, що передбачає укладення до-

говору між кредитором і третьою особою з пода-

льшим повідомлення боржника. 

Повертаючись до новації, підкреслимо, що 

головною її ознакою у контексті цього дослі-
дження є не стільки припинення первісного зо-

бов'язання, скільки виникнення замість нього 

іншого, нового зобов'язання, але між тими ж сто-

ронами. Як вказував Л.А.Лунц, при новації бор-

жник звільняється від старого зобов'язання тим, 

що замість нього приймає на себе нове зобов'я-

зання [17, с. 408]. В літературі вірно підкреслю-

ється, що метою новації є головним чином не 

припинення зобов'язання, а створення нового [1, 

с. 8-10; 8, с. 672].  

Іноді про новацію говорять не лише як про 

підставу припинення договірного зобов'язання, 

але і як про спосіб його перетворення. Саме з 
перетворенням попереднього зобов'язання (яке в 

результаті припинялося) в нове, що заміщує його 

і набуває того самого економічного змісту, 

пов’язувалася новація в римському приватному 

праві. Проте це нове зобов'язання дійсно мало 

містити щось нове: зміну кредитора або боржни-

ка, або додавання строку чи умови. Юстиніан 

допускав також і зміну об’єкта [20, с. 226].  

На думку Д.І.Мейєра, незалежно від зако-

нодавства перетворення правочину (в оригіналі – 

сделки – Т.Б.) в інший може відбутися по волі 
учасників правочину: немає перешкод учасникам 

правочину визначити, щоб він мав силу, як ін-

ший правочин, необхідно лише, щоб їх воля на 

те була чітко виражена, не підлягала сумніву. 

Сама домовленість сторін про перетворення пра-

вочину може бути виражена вже при його вчи-

ненні або згодом [15, с. 237, 238]. 

Слід зазначити, що не всі автори сприйня-

ли цю думку. Так, В.І.Синайський зазначав, що 

визначення новації як перетворення за згодою 

сторін існуючого зобов’язального права в інше, 

нове, не зовсім точне. Неточність ця приводить 

до неправильної уяви, нібито попереднє зо-

бов’язальне право знищилося, перетворившись у 

нове. Насправді ж попереднє зобов’язальне пра-

во замінилося новим, рівним за змістом зобов’я-

зальним правом [21, с. 351]. Коментуючи поло-

ження ст. 220 ЦК УРСР, А.Н. Савицька також 

зазначала, що новація не є перетворенням одного 

зобов'язання в інше [6, с. 221].  

Дійсно, внаслідок новації трансформується 

правовий зв'язок, що існував між сторонами зо-

бов'язання. Якщо відступне передбачає повне 

припинення юридичного зв'язку між сторонами, 

зазначає М.І.Брагінський, то при новації відбува-

ється заміна первісного зобов'язання, що припи-

нило свою дію [11, с. 662]. Така трансформація 

була б неможливою, якби первісне зобов'язання 

не було припинене, оскільки нове зобов'язання 

виникло б не на підставі домовленості сторін про 

заміну одного зобов'язання іншим, а на підставі 
вже іншої досягнутої домовленості (договору), 

що не має ніякого відношення до первісного зо-

бов'язання. З іншого боку, якби мало місце пере-

творення зобов'язання, первісне зобов'язання не 

припинялося б. 
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Нарешті, не можна ігнорувати і ту обста-

вину, що в тексті ч. 2 ст. 604 ЦК йдеться про 

припинення зобов'язання не шляхом перетво-

рення первісного зобов'язання в нове, а шляхом 

заміни первісного зобов'язання новим. 

Отже, новацію можна визначити як спосіб 

заміни договірного зобов'язання, що являє собою 

складну юридичну конструкцію, яка складається 

з двох елементів: 1) домовленості сторін про 

припинення первісного зобов'язання і 2) домов-

леності сторін про заміну первісного зобов'язан-

ня новим зобов'язанням між ними. Тому, варто 

погодитися з тим, що здійснюючи новацію, сто-

рони спеціально мають вказати про припинення 

зобов'язання, що діяло раніше, і про заміну його 

новим [10, с. 604-605]. Законом не встановлено, в 

якій формі має бути досягнута домовленість сто-

рін щодо заміни зобов'язання. Не акцентується 

на цьому увага і в літературі, у зв'язку з чим вва-

жаємо за необхідне висловити свою думку з цьо-

го приводу: а) домовленість сторін про припинен-

ня первісного зобов'язання має бути вчинена у тій 

же формі, в якій була вчинена домовленість щодо 

первісного зобов'язання; б) домовленість сторін 

про заміну первісного зобов'язання новим зобов'я-

занням між ними може бути вчинена усно або в 

письмовій формі, виходячи з вимог ст. 205-210 ЦК.  

Важливою умовою вчинення новації є те, 

що нове зобов'язання може замінити лише дійс-

не, тобто таке, що фактично діє, зобов'язання [10, 

с. 672]. Оскільки при новації домовленість сторін 

про припинення старого зобов'язання здійсню-

ється з метою виникнення нового, дійсність 

останнього залежить від першого [6, с. 221-222]. 

З цього слідує висновок: якщо правочин, з якого 

виникло попереднє зобов'язання, є нікчемним 

або визнаний судом недійсним, так само нікчем-

ним або недійсним буде і правочин, з якого ви-

никло внаслідок новації нове зобов'язання. Разом 

з тим у випадку, коли недійсним є новий право-

чин, новація визнається такою, що не відбулася, і 
сторони залишаються зв’язаними первісним зо-

бов'язанням [2, с. 455]. 

Слід відзначити, що за змістом норма ч. 2 

ст. 604 ЦК України відрізняється від аналогічних 

норм, вміщених в Цивільних кодексах інших 

держав-учасниць СНД. Так, якщо у статтях циві-
льних кодексів зарубіжних країн, що регулюють 

новацію, йдеться, зокрема, про заміну таких еле-

ментів оновленого зобов'язання, як предмет або 

спосіб виконання (ч. 1 ст. 384 ЦК Республіки Бє-

ларусь; ч. 1 ст. 430 ЦК Республіки Вірменія; ч. 1 

ст. 372 ЦК Республіки Казахстан; ч. 1 ст. 414 ЦК 

Російської Федерації; ч. 1 ст. 347 ЦК Республіки 

Узбекистан), то ч. 2 ст. 604 ЦК України не міс-

тить подібних вказівок на можливі заміни елеме-

нтів зобов'язання. Тобто, українське законодав-

ство не встановлює критеріїв (кваліфікуючих 

ознак), за якими внесення змін до договору можна 

кваліфікувати як: а) припинення первісного зобо-

в'язання, б) заміну первісного зобов'язання новим.  

Отже, новація може мати місце у разі зміни 

будь-якої умови договірного зобов'язання (в то-

му числі і щодо місця, способу, строку виконан-

ня тощо). Наприклад, новацією можна визнавати 

внесення змін до договору у зв'язку зі збільшен-

ням кількості (ваги) продукції, що поставляється, 

зміною асортименту тощо, з чим не можна пого-

дитися, оскільки таке розуміння за існуючої про-

галини в законодавстві може породити проблеми 

в практиці застосування новації, зокрема, у ви-

рішенні питання щодо застосування заходів май-

нової відповідальності. Так само заміна предмета 

виконання (при переданні відступного) теж може 

кваліфікуватися як новація, хоч насправді, як 

було показано вище, це різні правові явища.  

Висновки. Якщо виходити з того, що зобо-

в'язання – це правовідношення, предметом якого 

є вчинення однією стороною (боржником) на 

користь другої сторони (кредитора) певної дії 
або утримання від певної дії (ч. 1 ст. 509 ЦК), то 

заміна первісного зобов'язання новим означає 

заміну одного правовідношення іншим. Виходя-

чи з того, що визначальною кваліфікуючою 

ознакою, за якою можна відрізнити одне зобов’я-

зальне правовідношення від іншого, є предмет 

зобов'язання, новацією у розумінні ч. 2 ст. 604 

ЦК слід визнати таку заміну одного зобов'язання 

іншим, за якої замінюється предмет зобов'язання. 

В свою чергу, заміна предмету зобов'язання тяг-

не за собою зміни в правах і обов’язках сторін 

зобов'язання. Оскільки процедура новації досить 

тісно пов’язана з категорією “предмет зобов'я-

зання” і, по суті, зводиться саме до заміни цього 

елементу зобов'язального правовідношення, вка-

зана обставина має знайти закріплення і в ЦК 

України, для чого ч. 2 ст. 604 пропонується ви-

класти в наступній редакції:  
“2. Зобов'язання припиняється за домовле-

ністю сторін про заміну первісного зобов'язання 

новим зобов'язанням між тими ж сторонами, але 

з іншим предметом зобов'язання (новація)”.  

Внесення запропонованої зміни до ст. 604 

ЦК України має забезпечити більш чітке і одно-

значне розуміння новації як способу заміни зобо-

в'язання, відмежування її від інших, подібних спо-

собів припинення зобов'язання, а також гармоніза-
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цію в цій частині цивільного законодавства Украї-
ни з законодавством інших держав. 
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NOVATION AS A MEANS OF SUBSTITUTION FOR CONTRACTUAL OBLIGATION 
 

Summary 
 

The article is devoted to novation as a ground for termination and a means of substitution for contrac-

tual obligation under the Civil Code of Ukraine. The author analyses interrelations between novation and 

other related civil law institutions.  
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ВПЛИВ ВСЕСВІТНІХ АВІАТРАНСПОРТНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 1994 ТА 2003 РОКІВ У СФЕРІ 
ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ НА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЮ НАДАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРАВ 

 

Постановка проблеми. Глобалізація сус-

пільного життя, економічних процесів, поглиб-

лення демократизації суспільних відносин з усі-
єю необхідністю поставили вимогу здійснення 

аналогічної цим процесам лібералізації надання 

повітряних послуг та здійснення повітряних пе-

ревезень. Вирішенню цих питань були присвяче-

ні всесвітні авіатранспортні конференції 1994 та 

2003 років. У вітчизняній юриидчній літературі 
правовий аналіз даних конференцій ще не здійс-

нювався взагалі, тобто дана проблема у науці 
зовсім не розроблена. 

Тому метою даної статті є здійснення пра-

вового аналізу двох цих конференцій та оцінка їх 

впливу на подальший розвиток міжнародного 

повітряного права. У своєму дослідженні автор 

спирався на робочі документи Міжнародної ор-

ганізації цивільної авіації (далі – ІКАО). 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Всесвітня авіатранспортна Конференція 1994 

була четвертою в ряді всесвітніх конференцій, 

які скликалися Радою ІКАО з 1977 року для роз-
гляду питань економічного регулювання у сфері 
міжнародного повітряного транспорту. На пер-

ших трьох конференціях, які мали місце відпові-
дно у 1977, 1980 та 1985 роках, основна увага 

приділялася координації політики, а також роз-
робці позицій та основного інструктивного мате-

ріалу ІКАО з таких питань як регулювання про-

візної ємності, тарифів та нерегулярних переве-

зень авіакомпаній. У зв’язку із змінами у 80-х 

роках економічних та торгових умов у світі ця 

Конференція 1994 року обрала інший підхід та роз-
глянула усі основні аспекти економічного регулю-

вання з метою пристосування нормативних рамок 

до нових глобальних обставин та проводилася під 

темою „Регулювання міжнародного повітряного 

транспорту: сьогодні та в майбутньому” [1]. 

Під час даної Конференції обговорювалися 

питання щодо повного доступу до ринку та та-

кож можливі шляхи поступового доступу разом з 
відповідною „системою стримування”. Також 

розглядалися характер та цілі відповідних гаран-

тій та пропонувалися різні методи по відношен-

ню до двох механізмів гарантій, а саме: кодексу 

поведінки щодо здорової постійної конкуренції 
та нового механізму врегулювання спорів. 

Ряд африканських держав визнав, що існу-

ють тенденції лібералізації повітряного транспо-

рту в різних частинах світу. Андська група дер-

жав, до якої входять Болівія, Венесуела, Колум-

бія, Перу та Еквадор, знов підтвердила, що пере-

вагу вони надають багатосторонньому режиму 

регулювання в рамках субрегіону. Бразилія на-

дала чотири робочі документи. В першому доку-

менті (WP\60) пропонувалося стандартне поло-

ження щодо надання прав, засноване на переліку 

видів перевезень, які авіаперевізник однієї сто-

рони угоди про повітряні перевезення може здій-

снювати на територію другої сторони угоди. В 

другому документі  (WP\61) було викладено ва-

жливість другорядних перевезень (по п’ятій та 

шостій „свободам”) та пропонувалися заходи по 

запобіганню зловживання цими „свободами”. В 

третьому документі (WP\62) перевезення зі сто-

повером*
 визнавалися доцільними і стверджува-

лося, що перевезення авіаперевізника „своїм вла-

сним стоповером” не слід розглядати в якості 
п’ятої „свободи повітря”. Четвертий документ 

(WP\63) відзначав необхідність проведення кла-

сифікації міжнародних маршрутів для застосу-

вання принципу „відсутність лінійності” (поля-

гає у визнанні прав на маршрут, який не являє 

собою достатньо пряму лінію між пунктами від-

правлення та призначення). 

Під час зазначеної Конференції було ви-

знано, що, в цілому, доступ до ринку є найбільш 

важливим елементом системи регулювання між-

народного повітряного транспорту. Основна ціль 

будь-яких майбутніх угод щодо доступу до рин-

ку в довгостроковій перспективі полягає у вста-

новленні найбільш сприятливих та ефективних 

економічних та торгівельних зв’язків між держа-

вами, та у сприянні в максимально можливій 
                                                           
*
 стоповер - право перевозити пасажирів з зупинкою у 

пункті,  який розташований на маршруті польоту, з 
правом подальшого перевезення пасажирів до пункту 

призначення в третіх країнах. Його відмінність від 

повної п’ятої „свободи” полягає в неможливості пере-

возити з країни-партнера по угоді в третю країну чи 

навпаки пасажирів, для яких пункт в країні-партнері 
по угоді є пунктом відправлення чи призначення; мо-

жна перевозити лише пасажира, який робить зупинку 

у цьому пункті та, як наслідок, був залучений до пе-

ревезення в іншій країні. 
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ступені зросту та розвитку економіки в націона-

льному та регіональному масштабах, а також за-

безпеченні при цьому права кожної держави на 

змістовну участь у діяльності міжнародного по-

вітряного транспорту, що відповідає положенням 

Чиказької конвенції. Виходячи з правових рамок 

Чиказької конвенції, була висловлена загальна зго-

да, що тип доступу до ринку, обраний державою в 

майбутньому, має забезпечувати розумну та по-

стійну участь цієї країни в міжнародних повітря-

них перевезеннях з урахуванням відмінностей за 

розміром території, місцем розташування та рівнем 

розвитку держави, а також масштабів та конкурен-

тноздатності їх авіаперевізників. Крім того цей до-

ступ має бути реальним та ефективним. 

 На даному етапі забезпечення повного до-

ступу до ринку є нереальним у світовому масш-

табі та й в близькому майбутньому жоден меха-

нізм регулювання доступу до ринку не буде зда-

тний задовольнити потреби усіх держав. Тому 

зараз важливо визначити можливі шляхи лібера-

лізації повітряного транспорту без шкоди для 

участі, але з урахуванням таких факторів, як різ-
ниця у розмірах та місці розташування, залеж-

ність зацікавлених держав від туризму, а також 

необхідність забезпечення справедливої конку-

ренції. Висловлювалася думка, що країни мо-

жуть здійснювати лібералізацію на основі конк-

ретних ринків чи в окремих випадках, викорис-

товуючи при цьому аналіз прибутків та витрат 

національної економіки. Можна зберегти, напри-

клад, контроль за ємністю на макрорівні одноча-

сно з лібералізацією усіх інших комерційних ас-

пектів міжнародного повітряного транспорту. 

Була надана згода щодо поступової лібералізації 
доступу до ринку, починаючи з субрегіонального 

чи регіонального рівнів. І хоча було відмічено, 

що багато держав ще не готові до лібералізації 
доступу до ринку, але спостерігається широка 

підтримка лібералізації як бажаної довгостроко-

вої цілі, а також поетапного, поступового, впоря-

дкованого підходу, який забезпечить участь, 

адаптацію та справедливу конкуренцію. Тому в 

кожному окремому випадку темпи лібералізації 
повинні старанно розглядатися та обговорювати-

ся, а проміжні угоди можуть відіграти важливу 

роль у забезпеченні поступової лібералізації. 
Крім того на формування доступу до ринку бу-

дуть впливати дії держави щодо каботажних по-

вітряних перевезень, наявності достатніх фінан-

сових ресурсів та доступу до них. 

Однак на сучасному етапі розвитку не іс-

нує глобальних зобов’язань щодо надання пов-

ного доступу до ринку. І держави, що бажають 

заключити такі угоди, будуть це робити у пов-

ному розумінні того, яка при цьому виникає не-

безпека та які можливості та потенційні переваги 

з’являються. Щодо концепції „системи стриму-

вання”, то багато делегатів Конференції визнали 

необхідність наявності механізму регулювання 

для забезпечення ефективної та постійної участі 
в умовах повного доступу до ринку.  

Щодо механізму гарантій, то широку під-

тримку знайшов підхід, який полягає у тому, що 

лібералізація має супроводжуватися заходами 

організаційного характеру з метою забезпечення 

справедливої конкуренції, а також реальної та 

ефективної участі у здійсненні перевезень усіма 

авіаперевізниками незалежно від їх розмірів та 

можливостей конкурувати, досягти чого можли-

во шляхом прийняття узгоджених мір превенти-

вного характеру. Однак укладати якісь спеціаль-

ні угоди щодо забезпечення гарантій на багатьох 

ринках не має необхідності, тому що діючі на 

них закони про конкуренцію належним чином 

захищають їх учасників. 

Однак сам процес та структуру майбутньо-

го регулювання країни уявляють по-різному. 

Так, ряд країн Латинської Америки та басейну 

Карибського моря 
*вважали, що принцип дво-

сторонніх відносин залишається усталеною ос-

новою для укладення угод, які гарантують дер-

жавам, що їх підписали, реальну та ефективну 

участь у міжнародній авіатранспортній системі. 
А поступовий процес інтеграції та розвиток еко-

номічного співробітництва, зокрема укладення 

Андського пакту, є відправним моментом ство-

рення багатостороннього механізму при регулю-

ванні доступу до ринку. 

Російська Федерація  пропонувала регулю-

вання на регіональній основі в якості найбільш 

прийнятного механізму для держав з однаковими 

рівнями економічного розвитку, а в майбутньому 

ведення переговорів між регіональними групами 

може призвести до всесвітньої багатосторонньої 
угоди типу „відкрите небо”. Юридичному комі-
тету ІКАО було запропоновано вивчити регіона-

льний досвід при створенні спільного ринку 

авіатранспортних послуг та включити в свою 

програму роботи питання щодо юридичних ас-

пектів процесу лібералізації міжнародного повіт-

ряного транспорту. 

Європейський Союз виклав механізм регіо-

нального регулювання в рамках Союзу й запропо-

                                                           
*
 Аргентина, Болівія, Бразилія, Колумбія, Коста-Ріка, 

Куба, Домініканська Республіка, Еквадор, Гондурас, 

Ямайка, Нікарагуа, Панама, Перу, Трінідад і Тобаго, 

Уругвай, Венесуела. 
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нував розглянути більш широке застосування ана-

логічного підходу з мірами та гарантіями, які пе-

редбачають надання певного часу для адаптації. 
Міждержавний авіаційний комітет Спів-

дружності Незалежних Держав (МАК) запропо-

нував поступовий та еволюційний підхід щодо 

доступу до ринку, який засновувався як на дво-

сторонніх, так і на багатосторонніх угодах, з 
урахуванням принципу „відкритого неба” в рам-

ках регіону Співдружності Незалежних Держав, 

а також запропонував поступовий лібералізова-

ний двосторонній підхід з іншими країнами. 

Міжнародна асоціація повітряного транс-

порту (ІАТА) вважала, що треба обирати доціль-

ний курс між надмірним регулюванням та руйні-
вним принципом необмеженої конкуренції. А 

рух від двосторонньої системи до багатосторон-

ньої угоди чи багатосторонніх угод між блоками 

може мати місце лише тоді, коли є спільна згода 

у відношенні цілей на національному та корпо-

ративному рівнях. 

Під час Конференції було підтверджено, 

що двосторонні та багатосторонні угоди можуть 

співіснувати й співіснують та мають змогу за-

безпечувати різні підходи до регулювання між-

народного повітряного транспорту. Але з ураху-

ванням різноманітності думок та позицій держав, 

різниці в їх економічному положенні та рівні 
конкурентноздатності була визнана безперспек-

тивність досягнення у найближчому майбутньо-

му глобальної багатосторонньої угоди щодо об-

міну комерційними правами. 

Майже через 10 років, з 24 по 29 березня 

2003 року відбулася п’ята всесвітня авіатранспо-

ртна конференція під егідою ІКАО під назвою „ 

Проблеми та можливості лібералізації”, в якій 

брали участь 794 учасника зі 145 країн-членів 

ІКАО та 29 організацій-спостерігачів. Ця Конфе-

ренція є дуже важливою для подальшого розвит-

ку лібералізації у сфері повітряного транспорту, 

а саме у питаннях надання та гарантування ко-

мерційних прав. Результатом всієї роботи Кон-

ференції стало прийняття Декларації глобальних 

принципів з метою „...створення умов, в яких 

міжнародний повітряний транспорт може розви-

ватися й зростати стабільним, ефективним та 

економічним чином без зниження рівня безпеки 

польотів та авіаційної безпеки та з урахуванням 

соціальних та трудових стандартів”. Декларація 

визначає як індивідуальну та колективну участь, 

так і відповідальність держав за роботу у напря-

мку досягнення єдиної мети у сфері повітряних 

перевезень, тобто надання якомога більшої еко-

номічної свободи з метою забезпечення інтересів 

індустрії та туризму. Також разом з Декларацією 

були ухвалені Рішення та Рекомендації, які 
включають положення щодо власності та конт-

ролю авіаперевізників, доступу до ринку, чесної 
конкуренції та безпеки, інтересів споживачів, 

розподіл продукції, транспарентність та ін. [2]. 

 Під час проведення Конференції були роз-
глянуті недавні події в сфері лібералізації досту-

пу до ринку щодо обміну основними правами 

доступу до ринку та аеропортові обмеження до-

ступу до ринку. При цьому думки держав розді-
лилися. Так Сполучені Штати вважали, що не-

обмежений доступ постачальників авіатранспор-

тних послуг на міжнародний ринок є ключовим 

компонентом у наданні авіатранспортному сек-

торові можливості вносити максимальний внесок 

у розвиток світової економіки. Імпульс лібералі-
зації слід підтримувати шляхом використання 

угод типу „відкрите небо” на двосторонньому, 

регіональному та багатосторонньому рівнях. А 

перевантаженість аеропортів не є суттєвим об-

меженням при укладанні державами лібералізо-

ваних угод про повітряне сполучення [3].  

Сполученими Штатами було також запро-

поновано проект угоди щодо повітряних переве-

зень [4]. Після ознайомлення з даним докумен-

том можна зробити висновок, що всі положення, 

які пропонуються, вже давно застосовуються 

США на практиці. Зокрема у ст. 2 проекту Угоди 

щодо повітряних перевезень зазначається про 

надання прав за першою та другою свободами, 

що є усталеною практикою серед країн. А також 

надаються третя, четверта та п’ята „свободи по-

вітря”, як це вказано в частині 2 Додатку 1 прое-

кту Угоди. До того ж держава має право призна-

чати таку кількість авіаперевізників, яку вона 

вважає за потрібне (ст. 3). Обмеження щодо змі-
ни ємності під час польоту повністю відсутні. У 

Додатку 2 також перераховуються права авіапе-

ревізників при виконанні чартерних перевезень 

та до яких належать права на необмежений 

„стоп-овер”, транзитні польоти, а також здійс-

нення перевезень за третьою, четвертою та 

п’ятою „свободами повітря” [4]. 

Члени Латиноамериканської конференції з 
цивільної авіації (ЛАКАК) у ході Конференції 
висловили своє бачення процесу та засобів за-

безпечення більш гнучкого доступу до ринку на 

прикладі Латиноамериканського регіону. Такі 
міри включали в себе поступове впорядковане 

надання третьої, четвертої та п’ятої „свобод по-

вітря”, починаючи з субрегіонального та регіо-

нального рівнів, сприяння у здійсненні нерегуля-

рних перевезень таким чином, щоб вони не пе-
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решкоджали регулярним перевезенням, а також 

сприянні при регіональних польотах між нетра-

диційними аеропортами [5]. 

Ряд африканських країн висловився за по-

ступову лібералізацію доступу до ринку, почи-

наючи з регіонального рівня. Вони не підтрима-

ли лібералізацію доступу до ринку на глобальній 

основі, яка включає надання прав понад третю та 

четверту „свободи повітря”. До того ж були зроб-

лені висновки, що суто вантажні перевезення слід 

розглядати у світлі прискореної лібералізації та 

проведенні реформи регулювання й виходити при 

цьому з їх особливостей, характеру діяльності га-

лузі вантажних перевезень та потенційних торго-

вих та економічних переваг, які можуть бути отри-

мані у результаті такої реформи [6].   

На конференції було відмічено, що надання 

державам можливості здійснювати лібералізацію 

доступу до ринку власними темпами, в обраному 

ними напрямку та на основі поступового та впо-

рядкованого процесу сприятиме позитивним ре-

зультатам в сфері лібералізації повітряного транс-

порту та дозволить уникнути необмеженого досту-

пу до ринку, який може призвести до застосування 

практики недобросовісної конкуренції домінуючи-

ми авіаперевізниками. Незважаючи на певні ризи-

ки, невеликі країни, які отримали для своїх авіако-

мпаній доступ до великих повітряних ринків на 

підставі угод типу „відкрите небо”, отримують 

значні переваги в сфері торгівлі та туризму.  

Під час Конференції був зроблений висно-

вок, що процес лібералізації може стати асимет-

ричним та подрібненим, а також суттєво обме-

женим в плані своїх переваг,  якщо не будуть 

прийняті глобальні міри, спрямовані на її здійс-

нення та гармонізацію. Лібералізація, як питання 

загальної політики, до теперішнього часу прийн-

ята цілою низкою держав. Однак багато країн 

застосовують лібералізацію лише на вибірковій 

та обмеженій основі. Для значної кількості дер-

жав лібералізація є процесом, який, незважаючи 

на те що він є в принципі прийнятним, викликає 

також велику занепокоєність з приводу можли-

вості їх ефективної та безперервної участі в дія-

льності міжнародного повітряного транспорту, 

отриманні доступу до повітряних сполучень, не-

визначеності у відношенні практичного здійс-

нення та недостатньої впевненості у перевагах 

лібералізації [7]. 

Неабияка увага була зосереджена також на 

майбутній участі ІКАО в регулюванні процесу 

лібералізації. Було зазначено, що для ІКАО в 

сфері економічного регулювання повітряного 

транспорту може бути передбачено дві ролі. 

Обидві пропонують зміни напрямку теперішньої 
роботи з питань економічного регулювання саме 

в бік лібералізації. Перша роль полягає в тому, 

щоб зосередити діяльність Організації в сфері  
економічного регулювання на розробці політики 

та інструктивного матеріалу з питань лібераліза-

ції. Оскільки розробкою політики займаються 

органи ІКАО, які її визначають, то майбутня ро-

бота в цьому відношенні буде здійснюватися за 

згодою та під керівництвом цих керуючих орга-

нів. Що ж стосується розробки інструктивного ма-

теріалу, то основну увагу Секретаріат буде приді-
ляти матеріалу, спрямованому на сприяння лібера-

лізації [7]. Друга роль, пов’язана з першою, поля-

гає у наданні спеціального значення роботі, 
пов’язаної з лібералізацією, полегшенні, сприян-

ні та наданні допомоги державам в отриманні 
переваг лібералізації в їх спільних інтересах. Це 

може робитися шляхом використання таких за-

собів, як семінари та практикуми, а також таких 

інструментів, як типові угоди повітряних сполу-

чень, та вказівки даної Конференції [7]. 

В довготривалому плані ІКАО може взяти 

на себе ще одну роль в новому визначенні, 
пов’язану з здійсненням принципу багатосто-

ронніх відносин, що є її проголошеною ціллю з 
40-х років. Адже ІКАО з 1947 року не викорис-

товується в якості форуму для переговорів щодо 

укладання багатосторонньої угоди з комерційних 

прав. Надання доступу до ринку та економічне 

регулювання комерційних перевезень як і раніше 

здійснюється державами на двосторонній, а та-

кож все в більшій мірі серед груп держав – на 

регіональній чи багатосторонній основі. Це ме-

ханізми, з якими держави знайомі та які ними в 

цілому розглядаються як такі, що відповідають їх 

національним інтересам. Однак, оскільки в 

зв’язку з глобалізацією ринку у нормативному 

середовищі відбуваються суттєві зміни, в майбу-

тньому ІКАО могла б використовуватися не 

тільки для розробки основоположних установок 

чи як джерело інформації.   
Автор вважає, що ІКАО можна було б ви-

користовувати в якості глобального центру регу-

лювання, де держави б зустрічалися для обміну 

правами доступу до ринку на різних рівнях. Ко-

ристуючись можливостями Організації, держави 

б могли використовувати її як форум, на якому 

одні держави мали б змогу обговорювати з ін-

шими державами, потенційними партнерами, 

питання доступу до ринку та пов’язані з ними 

питання регулювання на двосторонньому та ба-

гатосторонньому рівнях. Це дозволило б позбу-

тися однієї з слабостей нинішньої двосторонньої 
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системи індивідуальних, але не пов’язаних між 

собою переговорів, яка полягає в тому, що така 

система пов’язана із значними витратами, займає 

багато часу та не забезпечує ефективного проце-

су рішення питань доступу до ринку. 

З усього вище зазначеного можна зробити 

наступні висновки: 

1. Рішення, прийняті у ході Конференції 
1994 року, знайшли своє відображення на прак-

тиці. Про це свідчить хоча б той факт, що при-

близно 70% шестиста угод та поправок, укладе-

них з січня 1995 року по грудень 2001 року, тоб-

то за період після проведення Конференції, міс-

тять деякі форми положень щодо лібералізації.  
2. Після Всесвітньої авіатранспортної кон-

ференції 2003 року був досягнутий значний про-

грес в лібералізації доступу до ринку, особливо 

на регіональному та субрегіональному рівнях. А 

держави стали більш відкрито та сприйнятливо 

відноситися до ідей лібералізації, при чому, мо-

жна відзначити, що багато з них застосовують 

активний, більш збалансований підхід та корек-

тують свою політику та практику з урахуванням 

проблем лібералізації. 
3. Досвід останнього десятиріччя знов під-

твердив, що існування двосторонніх, регіональ-

них та багатосторонніх режимів регулювання, 

заснованих на положеннях Чиказької конвенції, 
залишається для держав тією життєздатною та 

гнучкою платформою, яка дозволяє їм рухатися у 

напрямку лібералізації з урахуванням конкрет-

них потреб, цілей та вимог. Зростання числа угод 

типу „відкрите небо” та інших ліберальних дого-

ворів свідчить про виключну ефективність цих 

режимів в розширенні лібералізації. 
4. Хоча здійснення принципу багатосто-

ронніх угод в сфері комерційних прав залиша-

ється метою Організації та незважаючи на досяг-

нутий прогрес в області лібералізації доступу до 

ринку, на Конференції було  визнано, що умови 

для розробки та укладання глобальної багатосто-

ронньої угоди щодо обміну комерційними пра-

вами на даному етапі ще не назріли.  

5. Визнання зараз державами необхідності 
адаптації до нових реалій ринку у змісті регулю-

вання являє собою перший крок у напрямку роз-
робки в кінці кінців більш узгодженого підходу 

до економічного регулювання, а також досягнен-

ню мети укладання багатосторонньої угоди. 

ІКАО, яка буде використовуватися в якості фо-

руму може сприяти цій гармонізації та досягнен-

ню таких цілей. 
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ДІЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В ПРОСТОРІ 
 

Постановка проблеми: Очевидно, що 

будь-яке правове явище, кожен юридичний фе-

номен розвиваються в просторі, на певній тери-

торії земної кулі. Тому застосування норм будь-

якої галузі права (в тому числі цивільного проце-

суального права) потребує, перш за все, того, 

щоб його законодавчо локалізували в певному 

місці, в конкретних просторових межах. Як свід-

чить практика, саме від того, наскільки вичерпно 

буде врегламентовано дане питання в Цивільно-

му процесуальному Кодексі України (далі ЦПК), 

залежить не тільки реалізація прав та охороню-

ваних законом інтересів усіх учасників цивіль-

них процесуальних правовідносин, але й справе-

дливе і неупереджене здійснення правосуддя в 

цивільних справах на території нашої держави. 

Адже ще відомий французький вчений Ж.-Л.Бер-

жель відзначив, що територіальність права є його 

істотною рисою і фактором, що обумовлює варіа-

тивність різних юридичних ситуацій [6, c.241]. 

З огляду на все вищенаведене, відсутність 

чіткої вказівки в чинному ЦПК України на межі 
дії норм цивільного процесуального права в про-

сторі є істотною прогалиною діючого законодав-

ства, актуальність негайного усунення якої не 

викликає сумнівів.  

Ступінь наукової розробки проблеми: 
Незважаючи на надзвичайну важливість окрес-

леної проблеми для теорії і практики застосуван-

ня цивільно-процесуальних норм, в юридичній 

літературі вчені-процесуалісти, на жаль, лише 

проверхнево торкаються висвітлення цього пи-

тання. Водночас, окремі аспекти дії норм цивіль-

ного процесуального права в просторі в загаль-

ному окреслювались не лише дослідниками ци-

вільного процесу сучасності (Б.Ж.Абраімовим, 

М.А.Вікутом, П.Ф.Єлісейкіним, В.В.Комаровим, 

А.А.Мельніковим, М.К.Треушніковим, І.В.Рєшєт-

ніковою, Н.А.Чечіною, Д.М.Чечотом, М.С.Ша-

карян, М.Й.Штефаном, К.С.Юдельсоном, В.В.Яр-

ковим та ін.), але й розглядалося процесуалістами 

дореволюційного періоду (Г.Вербловським, 

А.Г.Гойхбаргом, А.Х.Гольмстеном, М.І.Малініним, 

Т.М.Яблочковим тощо). Окрім того, засади загаль-

ноправового регулювання вказаної проблеми під-

давалися глибокому аналізу в працях провідних 

теоретиків права (С.С.Алєксєєва, Ю.А.Дмітрієва, 

П.М.Рабіновича  і т.ін.). 

Мета статті: З метою детального і всебіч-

ного аналізу просторових меж чинності норм 

цивільно-процесуального законодавства серед 

завдань даної науковї статті автором окремо ви-

діляється: 1) проаналізувати суперечливі поло-

ження та неврегульовані моменти дії цивільного 

процесуального права в просторі шляхом співс-

тавлення норм чинного законодавства України; 

2) на основі проведеного дослідження запропо-

нувати способи вдосконалення цивільного про-

цесуального законодавства нашої держави шля-

хом внесення відповідних змін і доповнень до 

чинного ЦПК України з метою вичерпного за-

кріплення особливостей просторової чинності 
норм цивільного процесуального права. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж 

перейти до безпосереднього дослідження дії но-

рми цивільного процесуального права в просторі, 
варто, з нашої точки зору, розглянути також і те, 

яким чином підходили до вирішення цього пи-

тання вчені-процесуалісти минулих століть. На-

приклад, римські юристи, як відзначає Е.В.Сало-

губова, запозичуючи у завойованих народів нові 
юридичні звичаї для власної системи правосуддя, 

стикалися з питанням: процесуальний закон якої 
території слід, врешті решт, використовувати 

[23, c.7]. Досліджували окреслену проблему і 
процесуалісти кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Так, відомий науковець дореволюційного пері-
оду А.Х.Гольмстен вважав, що дія кожної проце-

суальної норми визначається чіткими територіа-

льними межами, тому особа, притягнена не до 

того суду, могла справедливо, на думку автора, 

ухилитися від відповідальності [12, c.20]. Як від-

значав М.І.Малінін, цивільний процес повинен 

регулюватися законами тієї держави, де він вчи-

няється, відповідно, повинен застосовуватись 

закон за місцем проведення процесу [24, c.40]. 

Враховуючи територіальний устрій Російської 
імперії, до складу якої тривалий час входила й 

Україна, цивільне процесуальне законодавство 

того періоду поділялося на положення, що діяли 

на території всієї держави, і такі, що стосувалися 

лише окремих її частин. В якості прикладу, 

Г.Вербловський наводить закон від 12 червня 

1890 року “Про порядок заочного судового роз-
гляду цивільних справ у місцевостях, де запро-

ваджено посади земських дільничних начальни-
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ків,” який застосовувався лише в тих регіонах, де 

було введено відповідні посади [9, c.260]. Отже, 

обмеження в просторі дії цивільно-процесуального 

законодавства того періоду обумовлювалось, як 

правило, тим, що окремі його положення запрова-

джувалися лише на деяких територіях країни.  

Природньо, що на початку формування ра-

дянського цивільного процесу чимало норм до-

революційного процесуального права були част-

ково запозичені й автоматично перенесені в за-

конодавство СРСР. Тому і наведене правило 

майже не зазнало змін, хоча вперше на нормати-

вному рівні було закріплено положення, згідно 

якого суд міг застосовувати закони не тільки за-

гальні для всієї держави, але й місцеві [25, c.135]. 

Лише в ІІ половині минулого століття дослідни-

ки цивільного процесуального права сформулю-

вали загальне правило розмежування просторо-

вих дій цивільно-процесуальної норми. Так, 

П.Ф.Єлісейкін [16, c.25] та А.А.Мельніков [19, 

c.142-143] наголошували, що загальносоюзні 
процесуальні закони діють на всій території 
СРСР, а акти окремих союзних республік – на 

території відповідної адміністративної одиниці. 
Водночас, незважаючи на прогресивність цього 

чіткого розмежування для того періоду, з пози-

цій сьогодення, наявність своєрідного подвійно-

го законодавства було причиною чисельних роз-
біжностей в правовому регулюванні окремих пи-

тань цивільного процесуального права. Тим бі-
льше, що унітарний устрій сучасної України, на 

наш погляд, виключає необхідність запрова-

дження окремих процедур чи проваджень циві-
льного процесуального законодавства для пев-

них областей, регіонів чи Автономної Республіки 

Крим, що суттєво спрощує та уніфікує процеду-

ру здійснення правосуддя в цивільних справах, а 

також відповідає останнім тенденціям розвитку 

цивільного процесуального права в зарубіжних 

країнах [30]. Навіть федеративна Росія відійшла 

від вказаного розмежування, закріпивши, як вка-

зують М.А.Вікут [8, c.21], М.К.Треушніков [14, 

c.34], В.В.Вандишев [7, c. 18-19] та ін., що дія 

цивільних процесуальних норм поширюється на 

територію Російської Федерації, тому всі без ви-

нятку суди загальної юрисдикції зобов’язані за-

стосовувати їх при розгляді цивільних справ.   

Водночас, наведене положення і зараз під-

тримується в загальній теорії права. Так, П.М.Ра-

бінович за сферою територіальної дії поділяє всі 
норми права на загальнодержавні і місцеві (лока-

льні) [21, c.102]. Поширений такий підхід і в ма-

теріальних галузях права (наприклад, в цивіль-

ному [27, c.28–29; 15, c.44], податковому [10, 

c.134-178], кримінальному [18, c.17-18] тощо).  

Що ж стосується нормативного врегулю-

вання питання, то просторові межі дії норм циві-
льного процесуального права опосередковано 

встановлені в чинному ЦПК України, який за-

кріплює, що законодавство про цивільне судо-

чинство застосовується всіма судами України 

при розгляді ними цивільних справ у відповідно-

сті з правилами підвідомчості і підсудності 
(ст.1,3 ЦПК). Більше того, стаття ч.1, ст.3, ст.1 

нового ЦПК встановлює, що порядок прова-

дження в цивільних справах у судах України ви-

значається Конституцією України, Законом 

України “Про судоустрій України”, цим Кодек-

сом та іншими законами України. Схожі неконк-

ретизовані положення містить Закон України 

“Про судоустрій України“ (ст. 1, 11 та ін.) від 7 

лютого 2002 року [4].  

Неодноразово повторюване всіма наведе-

ними прикладами формулювання “у судах Укра-

їни” лише внаслідок розширеного тлумачення 

дає підстави припустити, що дія норм цивільного 

процесуального права в просторі окреслюється 

безпосередньо територіальним розташуванням 

судових органів нашої держави. Так, навіть про-

відні вітчизняні процесуалісти М.Й.Штефан [28, 

с.19] та В.В.Комаров [17, с.15] відзначають, що в 

просторі провадження за цивільними процесуа-

льними законами України ведеться в судах Укра-

їни. І оскільки останні, природно, розміщені в ме-

жах державного кордону України, то все це в суку-

пності дозволяє дійти беззаперечного висновку, що 

дія норм цивільного процесуального права в прос-

торі обмежується територією України.   

Очевидно, що незважаючи на доволі нечіт-

ку регламентацію вказаного питання в діючому 

цивільно-процесуальному законодавстві, на 

практиці воно потребує більш детальної конкре-

тизації, оскільки призводить до багатьох неузго-

дженостей та колізій. Адже, якщо теоретики ци-

вільного процесу мають змогу, проаналізувавши 

існуючі норми ЦПК, знайти відповідь на постав-

лене питання лише завдяки розширеному розу-

мінню їхнього змісту, то правозастосовцям для 

реалізації зазначених положень на практиці не-

обхідно звести до мінімуму всі можливі випадки 

довільного тлумачення положень законодавства. 

З огляду на все вище наведене, серед мож-

ливих способів вирішення цієї проблеми на 

практиці, з нашої точки зору, найбільш дієвим та 

оптимальним може бути виключно законодавче 

закріплення в тексті ЦПК вказівки на просторові 
межі дії цивільно-процесуальних норм шляхом 
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доповнення статті 3 ЦПК положенням наступно-

го змісту: “Норми цивільного процесуального 

права поширюють свою дію на всю територію 
України” (як це, наприклад, зроблено в ст.3 Кри-

мінального процесуального кодексу України [2]). 

Іншою проблемою, яка на практиці може 

виникнути в процесі реалізації норм цивільного 

процесуального права, є питання можливості ви-

користання у вітчизняному цивільному процесі 
норм права іноземних держав. Як вірно вказує 

В.В.Яр-ков, це обумовлено дією в кожній державі 
СНД свого цивільного процесуального законодав-

ства і відсутністю якого-небудь спільного процесу-

ального акту для всієї Співдружності [13, c.18].  

При цьому, використання у вітчизняному 

цивільному процесі норм міжнародного права не 

є надбанням розвитку українського цивільного 

процесуального права, а виступає результатом 

повернення до безпідставно забутих напрацю-

вань у цій сфері дослідників цивільного процесу-

ального права минулого. Так, як відзначали 

Т.М.Яблочков [29, c.1] та А.Х.Гольмстен [12, 

c.250], якщо договір був вчинений за кордоном, 

то він повинен обговорюватися на підставі зако-

нів тієї держави, в межах якої його було укладе-

но. Це твердження знайшло своє відображення і 
в радянському цивільному процесі 20-х років 

минулого сторіччя. Як коментував зазначене по-

ложення А.Г.Гойхбарг, іноземні закони підляга-

ють застосуванню тільки в тому випадку, якщо 

самі відпо-відні договори вчинено на підставі 
угод СРСР з тією державою, в межах якої вони 

укладені [11, c.125]. Іншими словами, вже тоді 
цивільний процес, не зважаючи на формування 

радянського права в умовах жорсткої централізації, 
намагалося відповідати міжнародному принципу 

взаємності, відомому і сьогодні [26, c.373].  

Справді, інтеграційні процеси в правовій 

сфері призводять до поширення дії певних норм 

на схожі правовідносини, незалежно від просто-

рових обмежень. Деталізація наведеного поло-

ження знаходить своє відображення в тому, що 

цивільно-процесуальне законодавство багатьох 

держав уніфікується шляхом запозичення проце-

суальних інститутів та окремих норм міжнарод-

ного процесу [22, c.35]. Тому, доцільними вида-

ються спроби окремих авторів (наприклад, 

Б.Ж.Абраімова [5, c.80–81], В.В.Яркова [13, c.18] 

та ін.) пропагувати розробку Модельного кодек-

су цивільного судочинства для країн СНД, який  

би консолідував зусилля наукових колективів, 

законодавчих, судових та інших правозастосов-

чих органів у швидкому перетворенні цивільно-

процесуального законодавства.  

Чинний ЦПК також передбачає, що суди 

України можуть застосовувати норми права ін-

ших держав (ч.2 ст.11 ЦПК). Зокрема, відповідно 

до ст. 426 ЦПК, суди України виконують пере-

дані їм доручення іноземних судів про здійснен-

ня провадження окремих процесуальних дій, що, 

в переважній більшості випадків, також здійсню-

ється на підставі цивільного процесуального за-

конодавства України.
 Як бачимо, при грунтовно-

му аналізі положень нині дійсного ЦПК України 

з’ясовується, що останній містить чимало статей, 

які тим чи іншим чином стосуються особливос-

тей дії цивільно-процесуальних норм в просторі. 
Водночас, розпливчастість формулювань та роз-
киданість по різних главах і розділах ЦПК, на 

наш погляд, дещо нівелює їх значення як показ-
ника просторової чинності норм цивільного про-

цесуального права, внаслідок чого знижується, а 

в окремих випадках навіть втрачається їхня реа-

льна ефективність.  

Тому вважаємо за необхідне доповнити ст. 

3 ЦПК України наступним положенням: “До 

спірних правовідносин, що виникли за межа-
ми України, але підлягають розгляду на тери-
торії України, норми цивільного процесуаль-

ного права України застосовуються у випад-
ках, встановлених цим Кодексом”. 

Висновки. Пропонуємо  доповнити ст. 3 

чинного Цивільного процесуального  кодексу 

України наступним положенням: “Норми циві-
льного процесуального права поширюють 
свою дію на всю територію України. До спір-

них правовідносин, що виникли за межами 
України, але підлягають розгляду на терито-
рії України, норми цивільного процесуально-

го права України застосовуються у випадках, 
встановлених цим Кодексом”. 
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 ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НЕПОВНОЛІТНІХ У СПРАВАХ  

ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ 
 

Постановка проблеми. Сучасне правове 

становище дітей в суспільстві вимагає нових 

підходів у аналізі і вирішенні проблеми судового 

захисту прав та інтересів неповнолітніх, які по-

збавлені батьківського піклування, турботи з бо-

ку сім’ї. З прийняттям нового Сімейного кодексу 

України неповнолітні особи одержали змогу само-

стійно звертатися до суду з позовом про позбав-

лення батьківських прав по відношенню до батьків, 

які несумлінно виконують свій обов’язок по їх ви-

хованню. В зв’язку з цим актуальною залишається 

проблема щодо процесуально-правового станови-

ща неповнолітніх у справах про позбавлення бать-

ківських прав. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання щодо процесуального становища непо-

внолітніх у цивільному процесі під час розгляду 

справ про позбавлення батьківських прав в літе-

ратурі  з цивільного процесуального права дета-

льно не аналізувалося. Лише окремі автори тор-

калися цієї проблеми і висловлювали свої погля-

ди на становище неповнолітнього в процесі. Так, 

одні науковці вважають, що не можна визнавати 

позивачами у справах про позбавлення батьків-

ських прав неповнолітніх, так як вони недієздат-

ні за віком (Ж.К. Ананьєва [1, с.136], Є.А. Поссе, 

Т.А. Фаддєєва [14, с.85], Т.П. Євдокимова [6, 

с.20], С.П. Індиченко [8, с.110], М.А. Вікут [4, 

с.107-108]). Н.Н. Тарусіна конкретизує таку по-

зицію науковців і стверджує, що “неповнолітні 
не можуть самостійно брати участь в цивільному 

процесі у справах про позбавлення батьківських 

прав, оскільки  юридична рівність сторін регуля-

тивного сімейного правовідношення принципово  

виключає можливість застосування примусу са-

мими учасниками процесу, тому структура охо-

ронюваного правовідношення змінюється у зв'я-

зку з необхідністю вступу в цей юридичний зв'я-

зок держави в особі компетентних органів /про-

курора, органів опіки та піклування/” [17, с.22]. 

Далі автор пропонує свою спрощену структуру 

суб'єктного складу у справах про позбавлення 

батьківських прав: неповнолітній та держава. 

Така структура пояснюється тим, що неповнолі-
тній, будучи об'єктивно зацікавленим в отриман-

ні належного виховання в сім'ї, одночасно не 

може вирішувати питання про відповідальність 

батьків за його виховання та утримання. Тому 

держава в особі компетентних органів повинна 

виступати повноцінним суб'єктом спору, оскіль-

ки вона сама заінтересована в належному вихо-

ванні неповнолітнього в сім'ї і правомірна засто-

совувати до недобросовісних батьків засоби від-

повідальності. Таким чином, учасниками проце-

су в справах про позбавлення батьківських прав 

будуть: позивач - держава /її компетентні органи/ 

і неповнолітній, відповідач - недобросовісний  

суб’єкт сімейного правовідношення [17, с.23], 

тобто батьки або один з них. 

Оскільки в таких справах захищаються 

права і законні інтереси неповнолітніх, вважають 

інші (Р. Башкіров [2, с.12-13], В.А. Рясенцев [15, 

с.206-207], А.А. Кац [9, с.16], А. Беспалов, Н. 

Арапов [3, с.12], Л.В. Мороз [12, с.10]), то саме 

неповнолітні повинні виступати позивачами, не 

дивлячись на те, що в процесі буде брати участь 

інша особа /мати або батько, орган опіки та пік-

лування, прокурор та інші/. 
Вірною, на наш погляд, є позиція тих авто-

рів, які відстоюють участь неповнолітніх в циві-
льному процесі стороною, що не суперечить і 
нормам процесуального законодавства. Так, в 

науково-практичному коментарі до ЦПК України 

під редакцією В.І. Тертишнікова у розділі до ст. 

102 ЦПК автор зазначає, що процес по справі 
ведеться від імені та в інтересах сторін навіть 

тоді, коли позивач особисто не порушує справу 

або сторони особисто не беруть участі у процесі. 
В таких випадках позивачем буде особа, в інте-

ресах якої пред'явлено позов, і саме ця особа (в 

даному випадку неповнолітній) наділяється про-

цесуальними правами та обов’язками, визначе-

ними статтею 103 ЦПК [5, с.92]. 

Мета статті. З огляду на важливість озна-

ченої проблеми та її невизначеність в цивільному 

процесуальному законодавстві автором у межах 

цієї статті було поставлено за мету з’ясувати 

процесуальне становище неповнолітніх у спра-

вах про позбавлення батьківських прав.  

Виклад основного матеріалу досліджень. 
В цивільному процесі позивачем завжди є особа, 

права та інтереси якої порушуються /суб'єкт спі-
рного права/ незалежно від того, ким пред'явля-

ється позов і порушується справа. Юридично 
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заінтересованою особою в даній категорії справ є 

неповнолітній, адже саме він заінтересований в 

отриманні позитивного рішення по справі /мате-

ріально-правова спрямованість/ і заінтересова-

ний у можливості взяти участь в процесі сторо-

ною /процесуально-правова спрямованість/. І 
тому саме неповнолітній як суб'єкт спірного ма-

теріального правовідношення є потенційним по-

зивачем по справі. Інше визначення процесуаль-

ного становища неповнолітнього у справах про 

позбавлення батьківських прав може привести до 

порушення суб’єктивних прав неповнолітніх. 

На визначення процесуального становища 

неповнолітнього в даній категорії справ впливає 

також і той факт, що між батьками і неповноліт-

нім виникає складне за внутрішньою будовою 

правовідношення. Саме це правовідношення об'-

єднує трьох суб'єктів /матір, батька, неповноліт-

нього/ взаємними правами і обов'язками, що по-

роджує певні правові зв'язки як між батьками, 

так і між батьками та неповнолітнім. А отже, у 

даній категорії справ позивачами можуть бути 

тільки суб'єкти  цього правовідношення. Деякі 
вчені вважають, що така конструкція правовід-

ношення є штучною, а між батьками не існує 

безпосередніх взаємних суб'єктивних прав і обо-

в'язків [10, с.27]. Така позиція викликає запере-

чення у інших науковців. Так, процес виховання, 

на думку Л.В. Мороз, передбачає цілеспрямова-

ний вплив обох батьків на неповнолітнього [13, 

с.26]. Цей вплив повинен бути продуманим, уз-
годженим обома батьками, що породжує між 

ними взаємні права та обов'язки. Якщо один з 
батьків недобросовісно виконує обов'язки по ви-

хованню неповнолітнього, він тим самим пере-

шкоджає здійсненню своїх прав іншим учасни-

ком цього правовідношення. Така концепція по-

служила  підставою для деяких науковців ствер-

джувати, що у справах про позбавлення батьків-

ських прав один з батьків і сам неповнолітній 

виступають як співпозивачі. На їх думку, один з 
батьків /той, хто сумлінно виконує свої обов'язки 

по відношенню до неповнолітнього/ захищає 

перш за все інтереси неповнолітньої особи як її 
законний представник, але він ще захищає і свої 
власні інтереси та права на виховання неповнолі-
тнього, які порушуються відповідачем /тим, хто 

недобросовісно виконує свої обов'язки по відно-

шенню до неповнолітнього/. Такі батько/мати 

беруть участь в процесі і тому, що мають спір з 
протилежною стороною, яка перешкоджає нор-

мальному процесу виховання неповнолітнього. В 

такому випадку інтереси цих осіб співпадають з 
інтересами неповнолітнього [16, С.328], що при-

пускає визнання за ними процесуального стано-

вища співпозивачів. 

 Така позиція є вірною з точки зору норм 

матеріального (цивільного і сімейного права) і 
викликає ряд заперечень з боку цивільного про-

цесуального права. По-перше, норми ЦПК Укра-

їни передбачають наявність двох самостійних 

інститутів цивільного процесуального права – 

інститут співучасті (глава 10 ЦПК) та інститут 

представництва (глава 12 ЦПК), які характери-

зуються різними ознаками. Так, процесуальна 

співучасть – це обумовлена матеріальним правом 

множинність осіб на тій чи іншій стороні в циві-
льному процесі у зв’язку з наявністю спільного 

права чи обов’язку [5]. А права неповнолітнього 

і його батька/матері різняться за змістом. Непов-

нолітній відстоює своє право на належне вихо-

вання в повноцінній сім’ї. Батько/мати, які ви-

ступають на боці неповнолітнього, мають на меті 
захист свого обов’язку щодо повноцінного вихо-

вання своєї дитини, який порушується недобро-

совісним батьком/матір’ю. Представництво – 

правовідношення, в результаті якого одна особа 

(представник) виступає в суді від імені та в інте-

ресах іншої особи (довірителя) [5]. Як бачимо, ці 
категорії мають право на самостійне існування і 
різняться між собою різними функціями в проце-

сі. По-друге, об’єднання цих самостійних катего-

рій в цивільному процесі може привести до по-

рушення принципу цивільно-процесуального 

права – неможливості процесуального сумісниц-

тва, згідно з яким суб’єкт цивільних процесуаль-

них правовідносин не може в одній і тій же спра-

ві перебувати більш як в одному процесуальному 

становищі, що робить неможливим одночасне 

виникнення співучасті (на боці позивача) і за-

конного представництва (цього ж позивача). Про 

неможливість процесуального сумісництва, як 

зазначає М.Й. Штефан, не існує окремої норми 

права, але це положення випливає з норм ЦПК, 

які регулюють процесуальне правове становище 

учасників процесу [20, с.54]. З тих же причин не 

можливе процесуальне сумісництво відповідача 

(батько/матір, які неналежно виконують свої 
обов’язки по відношенню до неповнолітніх) і 
законного представника неповнолітнього. 

Іншої позиції щодо процесуального стано-

вища батька/матері, які пред'являють позов про 

позбавлення батьківських прав іншого бать-

ка/матері, дотримуються К.К.Червяков [18, 

с.132-133] та Н.М. Кострова. Так, К.К. Червяков 

вважає, що у таких випадках батько/мати висту-

пають як фізичні особи, які пред'являють позов 

на захист прав і свобод інших осіб [19, с.149]. 
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Н.М. Кострова [11, с.33] заперечує проти ви-

знання батька/матері, по відношенню до яких не 

вирішується спір про позбавлення батьківських 

прав, законними представниками, вважаючи, що 

їх вступ в процес випливає не з відносин пред-

ставництва, а із спеціальних вказівок в сімейно-

му законодавстві. 
Така позиція не відповідає  змісту чинного 

цивільного процесуального законодавства Укра-

їни, адже така форма участі окремо передбачена 

нормою статті 121 чинного ЦПК, статті 45 прое-

кту ЦПК частина перша якої відносить до цієї 
категорії осіб, які не мають матеріально-право-

вого зв'язку з позивачем і виступають в процесі 
від свого імені. Разом з тим у справах про позба-

влення батьківських прав такий зв'язок між не-

повнолітнім та його батьками, які пред'являють 

позов, обов'язково існує і один з батьків, що 

пред'являє позов, діє в інтересах неповнолітньо-

го. А це дає підстави стверджувати, що бать-

ко/мати виступають як законні представники не-

повнолітнього, а не фізичні особи, що захищають 

інтереси інших осіб в порядку глави 21 ЦПК і 
глави 4 проекту ЦПК.  А законне представництво 

неповнолітніх батьками чітко визначене ч.3 ст. 

101 ЦПК України, ч.2, 4 ст. 29 проекту ЦПК.  

Не суперечить чинному законодавству по-

зиція С.А.Іванової, яка стверджує, що в справах 

про позбавлення батьківських прав вирішується 

не спірне правовідношення між батьками /права 

одного з батьків, який пред'явив позов, не під-

даються сумніву, а інший  з батьків їх не оспо-

рює/, а правовідношення між неповнолітнім і 
батьком/матір'ю, які не виконують свої обов'язки 

по відношенню до неповнолітніх, чим і порушу-

ють їх інтереси [7, с.64]. Окрім цього, слід зверну-

ти увагу на ту обставину, що інтереси неповноліт-

нього в цивільному процесі захищає не просто фі-
зична особа, а особа, яка перебуває у родинних 

стосунках з неповнолітнім, і в силу закону зобов'я-

зана захищати права та інтереси неповнолітнього, 

бути його законним представником. Таким чином, 

у справах про позбавлення батьківських прав той з 
батьків, який пред’являє позовну заяву в інтересах 

неповнолітнього і здійснює його представництво в 

суді, є законним представником неповнолітнього.  

Не підлягає сумніву той факт, що при 

пред'явленні позову до одного з батьків, останній 

стає відповідачем. Така позиція не викликає жо-

дних спорів серед науковців, оскільки становище 

другого з батьків, відносно якого не ставиться 

питання про позбавлення батьківських прав, за-

лежить від його позиції і поведінки стосовно не-

повнолітнього. Якщо у одного з батьків є наміри 

самостійно виховувати неповнолітнього, тоді у 

таких батька/матері виникає при розгляді справи 

в суді законне представництво  згідно з ч.3 ст.101 

ЦПК, ч.2,4 ст. 29 проекту ЦПК. Той, хто ухиля-

ється від свого обов’язку, визнається у справі 
відповідачем. 

Отже, чітке визначення процесуального 

становища неповнолітнього у справах про позба-

влення батьківських прав допомогло б ліквідува-

ти розбіжності, що виникають з цього питання в 

процесуальній літературі та судовій практиці. 
Тому слід узгодити норму статті 101 ЦПК із 
статтею 165 нового Сімейного кодексу України 

шляхом внесення положення такого змісту: "Не-

повнолітні, які досягли чотирнадцяти років, ма-

ють право самостійно звернутися до суду з позо-

вом про позбавлення батьківських прав до одно-

го з батьків або до обох батьків. Інший з батьків, 

якщо це не суперечить інтересам неповнолітньо-

го, може займати в процесі процесуальне стано-

вище законного представника неповнолітнього. 

В інтересах малолітнього такий позов може бути 

пред’явлений одним з батьків, опікуном, піклу-

вальником, органом опіки та піклування, або 

будь-яким іншим органом або особою, на утри-

манні яких знаходяться такі малолітні. Незалеж-

но від того, хто пред'явив позов про позбавлення 

батьківських прав одного з батьків, та від участі 
у справі особисто малолітніх та неповнолітніх, в 

інтересах яких порушується справа, останні ви-

ступають позивачами”. 

Висновки. Досліджуючи процесуальне 

становище неповнолітніх у справах про позбав-

лення батьківських прав, ми прийшли до наступ-

них висновків: 1. У справах про позбавлення ба-

тьківських прав позивачем є сам неповнолітній 

як суб'єкт спірного матеріального правовідно-

шення. Оскільки у даній категорії справ юридич-

но заінтересованим в цивільному процесі є сам 

неповнолітній, то він і займає процесуальне ста-

новище позивача, що випливає з основних поло-

жень чинного законодавства (статті 101, 102, 

121, 122 ЦПК), статей 28,29,39 нового ЦПК та 

норм Сімейного кодексу України (статті 18, 156, 

165). 2. Один з батьків, який пред’являє позов 

про позбавлення батьківських прав до іншого, 

повинен займати в процесі поряд з неповноліт-

нім процесуальне становище законного предста-

вника неповнолітнього. 3. При пред’явленні позо-

ву до одного з батьків, який не виконує належно 

обов’язків по утриманню неповнолітнього, остан-

ній займає процесуальне становище відповідача.  
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L.A. Kondratyeva 

REMEDIAL LEGAL STATUS MINOR IN CASES ABOUT DEPRIVATION OF  
THE PARENTAL RIGHTS 

 

Summary 
 

In cases about deprivation of the parental rights the claimant is the minor child as the subject of the 

disputable material legal relation. As in the given category of businesses legally interested is minor child, he 

occupies a remedial rule of the claimant, that is stipulated by norms of the current remedial legislation. 
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НОВІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ   

У МЕЖАХ ЄС 
 

Постановка проблеми. Важливе місце в 

уніфікації норм міжнародного приватного права 

в рамках ЄС займає вторинне право, представле-

не директивами, регламентами та рішеннями. 

Якщо норми первинного права встановлюють 

цілі, принципи та задачі Європейських співтова-

риств та Європейського Союзу, то норми вто-

ринного права забезпечують їх реальне функціо-

нування [1, с.47]. За останні роки особливо акти-

вно цей напрямок уніфікації проявився в розроб-

ці уніфікованих норм міжнародного транспорт-

ного права. Україна посідає важливе місце у ме-

режі транспортних сполучень Азії та Європи, 

тому актуальним є детальний аналіз запровадже-

них нововведень.  

Ступінь наукової розробки проблеми. У 

спеціальній літературі країн ближнього зарубіжжя 

чимала увага приділяється аналізу установчих ак-

тів ЄС [2; 3; 4], проте значно менше праць присвя-

чено аналізу  вторинних нормативних актів [5; 6].  

Метою даної публікації є огляд і аналіз 
норм вторинного права ЄС в галузі міжнародних 

перевезень. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Передусім ЄС приділяє велику увагу станда-

ртизації ваги та розмірів міжнародного дорож-

нього транспорту. Так, Директива  Європейсько-

го парламенту та Ради  від 18 лютого 2002 вста-

новлює для деяких дорожніх транспортних засо-

бів, що циркулюють у межах Союзу, максималь-

но дозволені розміри в національному та міжна-

родному транспорті та  максимально дозволену 

вагу в міжнародному транспорті [7]. У Дирек-

тиві підкреслюється, що різниця між стандарта-

ми в рамках держав-членів відносно розмірів па-

сажирських дорожніх транспортних засобів може 

мати несприятливі наслідки в умовах конкурен-

ції і становить перешкоду рухові між державами-

членами (п. 2). Тому для подальшого зміцнення 

внутрішнього ринку, положення Директиви ЄEC 

№53 від 1996 р. повинні бути поширені на націо-

нальний транспорт стосовно максимальної ши-

рини та довжини вагонів для пасажирів та мак-

симальних розмірів та ваги автобусів й інших 

категорій транспортних засобів (п. 6). З причин 

дорожньої безпеки автобуси повинні відповідати 

узгодженим критеріям щодо їх маневреності (п. 7).  

У ст. 8a викладені критерії маневреності 
автобусів, тобто закладеної у їх конструкції мо-

жливості змінювати напрям руху. Найменший 

радіус повороту по колії зовнішнього переднього 

колеса, який визначає маневрену здатність, по-

винен становити 12, 5 м. При цьому ніяка части-

на автобуса не повинна рухатись поза його вер-

тикальною проекцією більше ніж за 0,80 м.  

Держави-члени повинні заборонити використан-

ня на їх територіях транспортних засобів, які не 

відповідають характеристикам, викладеним у 

документах, які зазначені в даній Директиві.  
Ще однією проблемою, якою опікується 

ЄС в сфері транспорту є безпека транспортних 

засобів. 13 травня 2002 р. був прийнятий Регла-

мент Європейського парламенту та Ради ЄС  № 

889 „Про відповідальність повітряного транс-

порту при нещасних випадках” [8]. Метою дано-

го Регламенту є створення однорідної системи від-

повідальності за міжнародний повітряний транс-

порт (п. 6) та поліпшення захисту пасажирів.   

Згідно ст. 3, відповідальність повітряного 

транспорту щодо пасажирів та багажу повинна 

керуватися всіма умовами Монреальської Кон-

венції. Зазначається, що під обов’язковим стра-

хуванням тепер розумітиметься вимога повітря-

ного транспорту Союзу  щодо страхування до 

такого рівня, який адекватно гарантує, що всі 
люди, які мають право на компенсацію, одержать 

її в такому обсязі, на який вони мають право у 

відповідності з цим Регламентом. За новим Рег-

ламентом, була введена нова ст. 3а, згідно якої 
пасажир може одержати додаткову суму у відпо-

відності з ст. 22 Монреальської Конвенції, якщо 

він підписав спеціальну декларацію щодо поста-

вки багажу, яка основана на тарифі пов’яза-ному 

із додатковими затратами на транспортування та 

страхування.  

У ст. 5 проголошується, що Співтоварист-

во повітряного транспорту повинне без затримки 

у випадку не пізніше 15 днів після ідентифікації 
фізичної особи, яка має право на встановлену 

компенсацію, зробити авансові платежі пропор-

ційно заподіяним збиткам. При цьому у випадку 

смерті пасажира авансова плата не повинна бути 

меншою, ніж еквівалент 1 6 000 євро. Усі види 

повітряного транспорту в межах ЄС повинні за-



Нові аспекти правового регулювання міжнародних перевезень у межах ЄС 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск 212 . Правознавство.                                               75 

безпечити кожного пасажира письмовою вказів-

кою відносно застосовуваних меж щодо компен-

сації за смерть або збитки під час даного рейсу. 

Так само, кожний пасажир повинен отримати 

письмову вказівку щодо меж компенсації за по-

шкодження або втрату багажу і попередження, 

що багаж більшої цінності ніж це число, повинен 

бути завізований при реєстрації або повністю 

застрахований пасажиром до  подорожі.  Крім 

цього, кожен пасажир повинен отримати пись-

мову вказівку відносно меж компенсації за збит-

ки, спричинені затримкою рейсу (ст. 6, п. 2). У 

додатку до даного Регламенту описані межі ком-

пенсації за різні збитки, які повинні виплачува-

тись пасажирам в країнах-членах, якщо ці країни 

добровільно не прийняли вищі межі. Так, компе-

нсація за затримку пасажирів обмежена 4 150 

SDRS (в наближенні до кількості у місцевій ва-

люті). Скарги щодо компенсації за ушкодження 

багажу повинні бути здійснені якомога швидше. 

Пасажир може писати і скаржитися в межах 7 днів 

у випадку пошкодження багажу та в межах 21 дня 

у випадку його затримки. В обох випадках відлік 

проводиться з дати, коли багаж був відданий у роз-
порядження пасажира. У Регламенті зазначається 

термін протягом, якого особа може звертається в 

суд з вимогою компенсації заподіяних  збитків.  

16 грудня 2002 р. був виданий Регламент  

Європейського парламенту та Ради ЄС №2320 

„Встановлення  загальних правил в галузі безпеки 

цивільної авіації” [9]. У Регламенті зазначається, 

що головною причиною, яка стимулювала ви-

дання цього документу стали злочинні дії, вчи-

нені у Нью-Йорку та Вашингтоні 11 вересня 

2001 р. На думку авторів регламенту, тероризм - 

одна з найбільших загроз ідеалам демократії і 
свободи (п. 1). Тому в цивільній авіації захист 

громадянина в межах Європейського Союзу по-

винен бути завжди надійно забезпеченим,  запо-

бігаючи дії незаконного втручання (п. 2). Цим 

Регламентом передбачено врегулювати основні 
стандарти щодо безпеки авіації, а також дійти 

згоди щодо контролюючих механізмів (ст. 3). 

Заходи, встановлені в цьому Регулюванні поши-

рюються на будь-який аеропорт, розташований 

на територіях держав-членів (ст. 3 п. 1). Комісія 

повинна дослідити заходи прийняті державою-

членом відповідно до цього Регламенту (ст. п. 4). 

До їх числа відноситься прийняття національної 
Програми безпеки цивільної авіації, яка повинна 

гарантувати застосування визначених у регламе-

нті стандартів (ст. 5 п. 1). Така програма повинна 

бути прийнята державою-членом протягом 3-х 

місяців після вступу силу цього Регламенту (ст. 5 

п. 1). Кожна держава-член повинна сформувати 

владну структуру, відповідальну за координацію 

та контроль і  вимагати від відповідної структури 

гарантій розвитку і виконання національних 

Програм безпеки цивільної авіації (ст. 5 п. 2).  

Протягом  6 місяців після набрання чинності 
умов цього регулювання відповідно до ст. 12, 

Комісія повинна провести, у співробітництві з 
відповідної владною структурою  огляд аеропор-

тів з метою перевірки застосування державами-

членами цього Регламенту (ст. 7 п. 2). 

У ч. 2 п. 1. Додатку йдеться про безпеку 

аеропорту. В ній зазначається, що аеропорт зо-

бов’язаний взяти до уваги всі вимоги, які стосу-

ються: а) коштів для керування безпекою, в тому 

числі пасажирів, багажів, вантажів, кур'єрських і 
спеціальних пакетів, які відправляються повітря-

ним транспортом; б) захисту та контролю доступу 

до повітряного простору, безпеки  обмеженої захи-

сної зони та інших уразливих  територій аеропорту; 

в) ефективного використання устаткування для 

забезпечення безпеки. 

Весь штат, якому надається  доступ до об-

меженої захищуваної зони, повинен бути  підда-

ний мінімальній 5-річній перевірці. Перевірка 

повинна бути повторена  рівномірно не переви-

щуючи 5 років (ч. 2. п. 2.1 п/п ii). Крім того весь 

штат, якому надається  доступ до обмеженої за-

хищуваної зони,  повинен одержати регулярне 

навчання щодо безпеки  авіації, включаючи ри-

зики в безпеці  авіації і повинен бути проінструк-

тований, щоб повідомити в уповноважені органи 

будь-який інцидент, що може ставити під погро-

зу безпеку авіації (ч. 2 п. 2.1 п/п iii). Посвідчення 

особи Аеропорту повинні бути випущені для 

всього персоналу, що працює в аеропорту або 

відвідує його часто (ч. 2. п.2.1 viii).   

У ч. 3 Додатку йдеться про безпеку літака. 

Весь літак повинний бути обстежений у такий 

спосіб: а) літак, який не знаходиться на службі 
повинний бути підданий ‘пошуку безпеки літака’ 

перше ніж він буде прийнятий в обмежену захи-

щувану зону; б) літак, який перебуває в обслуго-

вуванні  повинний бути підданий  ‘перевірці без-
пеки літака’ негайно після висадження пасажирів 

або як можна пізніше після посадки пасажирів, 

багажу та вантажу. 

Європейським Союзом розробляється пра-

вова база безпеки не лише авіаційного, але й 

морського транспорту. Так, Директива №59 Єв-

ропейського парламенту і Ради  від 27 червня 

2002  „Установлення моніторингу корабельного 

транспорту та інформаційних систем і анулю-

вання Директиви 93/75/ЄEC Ради Європейського 
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парламенту” [10] спрямована на забезпечення 

безпеки морів шляхом створення  примусової 
інформаційної системи для швидкого доступу 

держав-членів до всієї важливої інформації, яка 

стосується руху кораблів, що несуть небезпечні 
або забруднюючі матеріали і уточнення характе-

ру їх вантажу. Директива спрямована на поліп-

шення реагування владою інцидентів, нещасних 

випадків або потенційно небезпечних ситуацій в 

морі, включаючи пошук і рятувальні дії, допомо-

гу кращому запобіганню і виявленню забруд-

нень, спричинених кораблями (ст. 1). 

У даній Директиві використано 12 міжна-

родних документів, які стосуються різних аспек-

тів моніторингу корабельного транспорту та ін-

формаційних систем, які призначені для забезпе-

чення ефективного контролю.  Ст. 4 ч. 1. поста-

новляє як повинен здійснюватися контроль щодо 

входу корабля в порт держави-члена. Керівник 

або агент судна, яке спрямовується в порт дер-

жави-члена повинен повідомити інформацію 

владним структурам у порту:  (A) принаймні за 

двадцять чотири години заздалегідь; або ( B) са-

ме пізніше, під час того як судно залишає попе-

редній порт, якщо час рейсу - менше ніж двадця-

ть чотири години; або ( C) якщо порт заходу не 

відомий або змінений протягом рейсу, як тільки 

ця інформація доступна.  Судно, яке несе небез-
печний або забруднюючий вантаж і прямує в  

порт держави-члена повинно обов’язково повід-

омити про це, як зазначено в ст. 13 ч. 2. 

18 листопада 2002 р. Рада ЄС видала Рі-
шення №2002/971/ЄC про “Доручення держа-

вам-членам, в інтересах Союзу,  ратифікувати 

та приєднатися до Міжнародної Конвенції про 

відповідальність та компенсації за збитки спри-

чинені перевезенням небезпечних та шкідливих 

речовин морським шляхом” [11]. Зазначена Між-

народна конвенція спрямована на забезпечення 

адекватної, прискореної та ефективної компен-

сації від людей, які спричиняють шкоду, викли-

кану викидами небезпечних та шкідливих речо-

вин, які перевозяться морським шляхом. Тільки 

незалежні держави можуть бути її учасниками. 

Тому ЄС не може ратифікувати або погодитись з 
HNS угодою в даний час (п. 4). Водночас, HNS 

Конвенція  особливо важлива  для інтересів ЄС 

та держав-членів, тому що вона спрямована на 

покращення захисту жертв за Міжнародними 

правилами про відповідальність за морські за-

бруднення (п. 5). Отже, правила встановлені 
HNS Конвенцією, підпадають лише під на-

ціональну компетентність держав-членів.  

У ст. 1 цього Рішення приписується усім 

державам-членам  ратифікувати або погодитись з  
HNS Конвенцією в інтересах Союзу керуючись 

положеннями, які викладені в наступних статтях 

цього Рішення. Держави-члени повинні зробити 

необхідні кроки щодо механізмів її ратифікації в 

межах розумного часу, але до до 30 червня 2006 

р. (ст. 3, п. 1). Крім того, держави-члени повинні 
повідомити Раді та Комісії до 30 червня 2004 ро-

ку приблизну дату завершення ратифікації (ст. 3, 

п. 2). Держави-члени повинні, при першій нагоді 
гарантувати, що ЄС може стати стороною за-

ключення цієї Угоди і що необхідно виправити  

умови приєднання до цієї Конвенції і дозволити 

ЄС стати стороною її заключення (ст. 5). 

Директива Європейського парламенту та 

Ради від 4 грудня 2001 р. № 2001/96/ЄC припи-

сує установлення узгоджених вимог та процедур 

для безпечного завантаження та розвантажен-

ня оптових транспортних суден [12].  

Згідно ст. 1, метою даної Директиви є під-

вищення безпеки великогабаритного транспорту, 

який заходить в термінали ЄС для того, щоб за-

вантажити та розвантажити насипні вантажі, 
скорочення ризиків надмірної напруги та фізич-

них ушкоджень суден протягом завантаження та 

розвантаження через установлення погоджених 

умов придатності для цих суден і терміналів і 
погодження процедур для взаємодії між цими 

суднами і терміналами.   

У ст. 4. викладені вимоги щодо експлуата-

ційної придатності оптового транспорту. Зокрема 

зазначається, що оптовий транспорт держав-

членів повинен застосовувати необхідні заходи 

для гарантування того, щоб оператори терміналів 

були задоволені експлуатаційною придатністю 

оптового транспорту для завантаження або роз-
вантаження твердих оптових вантажів, переві-
ряючи їх відповідність умовам Додатоку I.  

У ст.5 йдеться про те, що держави-члени 

повинні гарантувати придатність терміналів до 

умов цієї Директиви. Останні викладені у До-

датку ІІ, який має назву «Вимоги щодо придат-

ності терміналів для завантаження та розванта-

ження твердих насипних вантажів». 

У ст. 6 зазначається, що компетентна влада 

може виписати тимчасовий дозвіл на роботу нещо-

давно встановлених терміналів не більше як на 12 

місяців. Проте такий термінал повинен продемонс-

трувати що він керується системою якості стандар-

тів або еквівалентних стандартів, які визначені 
міжнародною організацією із стандартизації.  

Обов’язки власників суден і представників 

терміналів держав – членів викладені в  ст. 7.  
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Обов’язки власника судна окреслені в п. 1 цієї 
статті: а) власник повинен бути відповідальним 

завжди за операції завантаження і розвантаження 

оптового судна, здійснювані під його командою; 

б) власник повинен заздалегідь повідомити час 

прибуття судна в термінал, забезпечити термінал 

інформацією, викладеною в Додатку III; в) перш, 

ніж будь-який твердий насипний вантаж заван-

тажений, власник повинен гарантувати, що він 

надав вантажну інформацію, яка вимагається 

відповідно до Рішення vi/2.2 1974 SOLAS Кон-

венції; г) до початку і протягом завантаження 

або розвантаження власник судна повинен вико-

нувати зобов’язання окреслені в Додатку IV. 

Обов'язки представника терміналу висвіт-

лені в п. 2. ст. 7: а) після одержання початкового 

повідомлення від власника судна про визначений 

час прибуття, представник терміналу повинен 

забезпечити власника судна інформацією, згада-

ною в Додатку V; б) представник терміналу по-

винен вимагати від власника судна  якомога 

швидшого одержання інформації, яка окреслена  

у вантажній декларації; в) представник терміналу 

повинен без затримки повідомити власника і по-

ртову владу Держконтролю щодо очевидних не-

доліків, які він виявив  на борту оптового транспо-

рту, які могли б наражати на небезпеку заванта-

ження або розвантаження твердих насипних ван-

тажів; г) до початку і протягом завантаження або 

розвантаження, представник терміналу повинен 

виконувати зобов’язання окреслені в Додатку VI. 

Ст. 8 описує процедуру взаємодії між опто-

вим транспортом  і терміналами держав-членів.  

1. Перш, ніж тверді насипні вантажі заван-

тажені або розвантажені, власник повинен пого-

дити з представником терміналу план  заванта-

ження або розвантаження відповідно до умов 

Рішення vi/7.3 1974 SOLAS Конвенції. Цей план 

повинен бути підготовлений у формі визначеній 

у Додатку 2 BLUCODE.  

2. Перед початком завантаження або роз-
вантаження контрольний список безпеки судно -

беріг повинний бути закінчений і підписаний 

спільно власником судна  і представником тер-

міналу відповідно до керівних принципів, викла-

дених у Додатку 4 BLUCODE. 

3. Між судном і терміналом повинний бу-

ти встановлений і підтримуватися завжди ефек-

тивний зв'язок, здатний забезпечувати інформа-

цію відносно операцій завантаження або розван-

таження і гарантувати швидку узгодженість між 

власником та представником терміналу у випад-

ку необхідності припинення операцій заванта-

ження або розвантаження.  

4. Власник і представник терміналу пови-

нні провести операції завантаження або розван-

таження відповідно до погодженого плану. 

Представник терміналу повинний відповідати за 

завантаження або розвантаження такої кількості 
твердого насипного вантажу як визначено в пла-

новому замовленні. Він не повинний відхилятися 

від погодженого плану завантаження або розван-

таження, інакше ніж без попередньої консульта-

ції і письмової угоди з власником. 

5. По завершенні завантаження або розва-

нтаження, власник і представник терміналу по-

винні погодитися в письмовій формі що заван-

таження або розвантаження було виконано від-

повідно до плану завантаження або розванта-

ження, включаючи будь-які погоджені зміни. 

Крім того, повинен бути зроблений запис про 

будь-яке перенесене ушкодження  судна і будь-

який виконаний ремонт. 

 У ст. 9 йдеться про роль компетентної 
влади. Зокрема, зазначається, що без ущемлення 

прав та обов’язків власника судна, які забезпе-

чуються відповідно до Рішення vi/7.7 1974 

SOLAS Конвенції, держави-члени повинні гара-

нтувати, що їх компетентні органи влади запобі-
гатимуть або зупинятимуть завантаження або 

розвантаження твердих насипних вантажів уся-

кий раз, коли вони мають ясні ознаки щодо не-

безпеки судна або коли небезпеці піддана коман-

да (ст. 9, п. 1). Про усунення ушкоджень судна 

під час операцій завантаження або розвантажен-

ня йдеться в ст. 10.  

 Для підвищення дієвості заходів, окрес-

лених даною Директивою, в ст. 11 приписано, 

що держави - члени повинні регулярно перевіря-

ти вище зазначені  термінали. Процедура переві-
рки повинна включати виконання неоголошених 

оглядів протягом дій завантаження або розван-

таження (ст. 11, п. 1). Крім того, кожні три роки 

держави-члени повинні повідомляти Комісію 

щодо результатів таких перевірок.  
Висновки. Для вдосконалення міжнарод-

ного транспортного права ЄС використовує до-

сить різноманітний діапазон нормативних актів 

вторинного права: директиви, регламенти та рі-
шення. Головна увага ЄС щодо правового регу-

лювання дорожніх перевезень зосереджена на 

стандартизації розмірів та ваги дорожніх транс-

портних засобів. Після 11 вересня 2001 р., акти-

візувалась розробка в рамках ЄС правових норм, 

спрямованих на підсилення безпеки міжнародно-

го повітряного транспорту. Останні нормативні 
акти ЄС щодо міжнародних морських перевезень 

присвячені двом проблемам: посиленню контро-
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лю за перевезенням небезпечних вантажів та за-

безпеченню безпеки завантаження та розванта-

ження оптових суден. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Після проголо-

шення незалежності України як самостійної, 
правової, демократичної держави і закріплення у 

законі положення щодо права власності україн-

ського народу на землю Україна, так само як ін-

ші держави колишнього СРСР приступила до 

реформування земельних та аграрних відносин 

шляхом розподілу і перерозподілу землі, оскіль-

ки ще за рік до вказаної історичної події Верхов-

на Рада УРСР 18 грудня 1990 року всю земля 

оголосила об’єктом реформи [11]. 

Ступінь наукової розробки теми. Порів-

нюючи сьогодні основні принципи, хід та нас-

лідки реалізації земельної реформи в Україні з 
іншими державами СНД, Балтії, країн Централь-

ної та Східної Європи, можна стверджувати, що 

проведення таких перетворень, як показує прак-

тика, має свою специфіку, зумовлену об’єктив-

ними і суб’єктивними обставинами, що є прита-

манними для кожної держави [14; 16; 17; 19; 20]. 

Вирішення комплексу важливих питань і про-

блем, пов’язаних з використанням землі та реалі-
зацією права власності народу на землю, має 

здійснюватись з огляду на особливі географічні, 
історичні, політичні, економічні, екологічні, де-

мографічні, юридичні, культурні, геополітичні та 

інші особливості України. Водночас загальна 

закономірність проведення земельних реформ в 

будь-якій країні зводиться до необхідності забез-
печення реалізації основних функцій, що 

об’єктивно виконує Земля в природі, економіці, 
суспільстві. Тому реформування земельних від-

носин передбачає проведення комплексу інсти-

туційно-функціональних, економічних, соціаль-

них, правових, екологічних та інших заходів, 

спрямованих на становлення нових за змістом і 
характером суспільних відносин, пов’язаних з 
використанням землі, розробку адекватної юри-

дичної моделі регулювання земельних відносин 

на основі права власності народу на землю. При 

цьому побудова нової структури суспільних зе-

мельних відносин, і відносин власності зокрема, 

в Україні має базуватись на дії об’єктивних за-

конів природи, економіки, суспільства. 

Серед суб’єктивних чинників, які безпосе-

редньо впливають на проведення земельної, аг-

рарної реформи, важливе значення займає юри-

дична база, яка повинна бути адекватною конк-

ретно-історичним та іншим умовам розвитку су-

спільства на території тієї чи іншої держави. Са-

ме через призму законів можна проаналізувати 

основні тенденції, перешкоди і перспективи ре-

формування земельних відносин у кожній окре-

мо взятій європейській країні. Адже своєчасне 

прийняття законів дозволяє ефективно забезпе-

чувати регулювання суспільних відносин, тоді як 

їх відсутність, або ж неузгодженість прийнятих у 

різний час нормативно-правових актів гальмує 

розвиток правовідносин у будь-якій сфері. Кож-

на з країн Центральної та Східної Європи, СНД 

здійснює земельні перетворення шляхом прийн-

яття законів та інших нормативно-правових ак-

тів, у яких закріплюються організаційно-правові, 
економічні, фінансові, правові, політичні аспекти 

земельної реформи [20]. 

У законодавчому забезпеченні здійснення 

земельної реформи і регулювання земельних від-

носин в Україні за 12 років незалежності можна 

визначити три основні етапи: перший - з 1990 

р. до 1992 р., другий – з 1992 р. до 1996 р; третій 

– з 1996 р. і дотепер. На кожному з цих етапів в 

Україні приймались законодавчі та нормативно-

правові акти, спрямовані на юридичне забезпе-

чення зміни суті і характеру відносин власності 
на землю як основу національного суверенітету і 
територіальної цілісності держави, і об’єкт права 

власності народу України, реформування суспі-
льних відносин у сфері використання і охорони 

земель, створення гарантій захисту прав на зем-

лю громадян і юридичних осіб, визначення осно-

вних функцій державного управління земельним 

фондом України тощо. 
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У чинному законодавстві України не даєть-

ся визначення поняття “земельна реформа” як 

юридичної категорії. У науковій та навчальній 

юридичній літературі земельна реформа розгля-

дається як складова економічних, екологічних, 

соціальних, науково-технічних, організаційних, 

державно-правових перетворень у суспільстві, 
державному устрої, політиці, ідеології [15, 

с.207]. Однак такий підхід до визначення юриди-

чної природи земельної реформи є надзвичайно 

широким. З точки зору предмета земельного 

права, земельну реформу необхідно розглядати 

через призму суспільних відносин, що виника-

ють у процесі заміни основ існуючого на той чи 

інший історичний проміжок часу земельного ла-

ду на новий земельний устрій, і потребують пра-

вового регулювання. В науці земельного права 

зроблені спроби дати загальне визначення земе-

льної реформи. Так, наприклад, Заєць О.І. обґру-

нтовано доводить, що земельну реформу слід 

розглядати як врегульовані нормами права сус-

пільні відносини процесуального характеру, що 

опосередковують зміну норм земельного права 

та земельних правовідносин, в яких зобов’язані 
державою органи та організації взаємодіють із 
зацікавленими суб’єктами, громадянами та їх 

організаціями, в економічному, екологічному, 

інституційно-функціональному та правотворчо-

му напрямку з метою відновлення ефективного 

використання земельних ресурсів України [18, 

с.8]. Погоджуючись з таким підходом до розумін-

ня правової суті земельної реформи як суспільного 

явища, водночас не можна не сказати й про те, що 

здійснення земельної реформи – це не лише процес 

перетворення суспільних земельних відносин, а й 

утвердження нових за соціально-економічною 

природою і правовим змістом земельних відносин, 

що виникатимуть у майбутньому. 

При цьому юридична природа земельної 
реформи залежить від мети і завдань її прове-

дення, а також строків і правових наслідків її ре-

алізації. Адже історія земельних реформ на тери-

торії України показує, що зміна земельного ладу 

завжди була і залишається нині надзвичайно 

складним соціально-правовим явищем, що по-

требує виваженого правового регулювання з ме-

тою забезпечення суперечливих інтересів щодо 

використання землі окремими особами, держа-

вою, народом, громадами. При цьому можна ви-

ділити два типи земельних реформ – революційні 
і еволюційні. Для першого характерними озна-

ками є відмова від попереднього земельного ла-

ду, проведення радикальних перетворень у конк-

ретний проміжок часу, зміна принципів і методів 

правового регулювання розвитку земельних від-

носин. Другий тип земельної реформи характе-

ризується логічним, послідовним, науково об-

ґрунтованим, прогнозованим, юридично забезпе-

ченим підходом до проведення земельних пере-

творень. У цьому зв’язку В.І. Андрейцев зазна-

чає, що земельна реформа має акумулювати де-

які елементи “революційних” і, переважно “ево-

люційних” перетворень земельних правовідно-

син, виключаючи однобокість їх змістової сто-

рони і спростовуючи ідеологічне гасло, згідно з 
яким реформування – це лише створення нових 

економічних умов для нового “середнього” влас-

ника [15, с.208]. За юридичними наслідками, ре-

формування земельних відносин може передба-

чати проведення націоналізації, конфіскації, рек-

візиції, колективізації, усуспільнення, реституції, 
приватизації. В Україні в основу земельної рефо-

рми було покладено денаціоналізацію землі шля-

хом її роздержавлення і приватизації. При цьому 

мета та завдання земельної реформи визнача-

лись, виходячи з конкретних історичних, еконо-

мічних, політичних, соціальних, правових перед-

умов розбудови незалежної України. Так, напри-

клад, у постанові Верховної Ради України від 18 

грудня 1990 р. “Про земельну реформу” зазнача-

лось, що земельна реформа спрямована на пере-

розподіл земель одночасно з передачею їх у при-

ватну і колективну власність, надання у користу-

вання юридичним і фізичним особам з метою 

створення умов для рівноправного розвитку різ-
них форм господарювання, формування багато-

укладної економіки, раціонального використання 

і охорони земель. Після прийняття закону Украї-
ни “Про форми власності на землю” від 30 січня 

1992 р. [1], а також нової редакції Земельного 

кодексу України від 13 березня 1992 р. [2] По-

становою Верховної Ради України “Про приско-

рення земельної реформи та приватизацію землі” 

[12] мета реформування земельних відносин була 

частково змінена в частині передачі землі у ко-

лективну власність недержавних сільськогоспо-

дарських підприємств з можливістю виділення 

земельної частки (паю) у окрему земельну ділян-

ку, що зумовило до необхідності конкретизації 
мети земельної реформи у селі в частині прива-

тизації земель сільськогосподарського призна-

чення [4; 6; 8]. Мета реформування земель не-

сільськогосподарського призначення не була чіт-

ко визначена у перших законодавчих і нормати-

вно-правових актах. Лише у 1993-1995 роках 

Президент України видав Укази щодо привати-

зації земельних ділянок несільськогосподарсько-

го призначення [3; 5]. Протягом 1999 – 2000 ро-
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ків було видано ще декілька Указів Президента 

щодо реформування земельних відносин на цих 

землях і розвитку ринку землі [7; 9]. В Указі 
Президента України “Про Основні напрями зе-

мельної реформи Україні на 2001 – 2005 роки” 

[10] зазначається, що метою земельної реформи в 

2001 - 2005 роках є забезпечення ефективного 

використання та підвищення цінності земельних 

ресурсів, створення оптимальних умов для сут-

тєвого збільшення соціального, інвестиційного і 
виробничого потенціалів землі, перетворення її у 

самостійний фактор економічного зростання. 

При цьому земельну реформу передбачається 

проводити у два етапи: перший (2001 - 2002 ро-

ки) - здійснення правових, організаційних, тех-

нологічних та інформаційно-освітніх заходів, 

спрямованих на поглиблення якісних змін у зе-

мельних відносинах без суттєвих фінансових ви-

трат, і формування законодавчої та економічної 
бази для другого етапу; другий етап (2003 - 2005 

роки) - здійснення заходів щодо оптимізації зем-

лекористування та посилення охорони земельних 

ресурсів, виконання яких вимагатиме відповід-

них капіталовкладень та матеріальних витрат. 

Відповідно до мети земельної реформи у 

законодавстві України визначаються основні на-

прями, завдання та організаційно-правові заходи 

щодо реформування земельних відносин. Основ-

ними напрямами земельної реформи є економіч-

ний, інституційно-функціональний і правовий 

(юридичний). Зміст кожного із вказаних напрям-

ків здійснення земельної реформи визначний в 

Указі Президента України від 30 травня 2001 р., 

а також в Указі Президента України від 4 лютого 

2000 р. щодо розвитку ринку земель населених 

пунктів та іншого несільськогосподарського 

призначення, у Постанові Верховної Ради Украї-
ни “Про Концепцію сталого розвитку населених 

пунктів” від 24 грудня 1999 р. [13], а також у Пе-

рехідних положеннях Земельного кодексу Украї-
ни від 25 жовтня 2001 р. На основі аналізу цих та 

інших нормативно-правових актів визначаються 

напрями державної політики у здійснення земе-

льної реформи і регулюванні земельних відно-

син. Зокрема, серед таких напрямів можна назва-

ти: забезпечення дальшого розвитку відносин 

власності на землю; удосконалення земельних 

відносин у сільськогосподарському виробництві; 
дальше реформування земельних відносин у міс-

тах та інших населених пунктах; розвиток ринку 

земель; розвиток кредитування під заставу землі, 
в тому числі іпотечного кредитування; удоскона-

лення порядку справляння плати за землю; удо-

сконалення моніторингу земель, порядку ведення 

державного земельного кадастру та оцінки зе-

мель; землевпорядне забезпечення проведення 

земельної реформи; підвищення ефективності 
державного управління земельними ресурсами; 

поліпшення організації контролю за використан-

ням та охороною земель; удосконалення норма-

тивно-правової і методичної бази розвитку земе-

льних відносин. 

Резюмуючи викладене, у правовому зна-

ченні земельну реформу в Україні необхідно 

розглядати як врегульовані нормами права сус-

пільні відносини, що виникають між відповідни-

ми суб’єктами у зв’язку з необхідністю прове-

дення комплексу економічних, організаційно-

правових, екологічних, землевпорядних, плану-

вальних, фінансових та інших заходів з метою 

створення протягом визначеного у законодавстві 
часу якісно нового земельного ладу шляхом змі-
ни суті і характеру права власності на землю, 

удосконалення форм використання землі, запро-

вадження нових функцій, форм і методів держа-

вного і самоврядного регулювання земельних 

відносин, закріплення юридичних гарантій захи-

сту суб’єктивних земельних прав громадян, юри-

дичних осіб, держави, територіальних громад, 

забезпечення державою охорони землі як об’єкта 

права власності Українського народу і основного 

національного багатства. 
Юридичні засади здійснення земельної ре-

форми визначені у земельному законодавстві 
України. Земельні реформаційні правовідносини 

є самостійним видом суспільних відносин, що 

потребують регулювання нормами земельного, 

екологічного, конституційного, цивільного та 

інших галузей права. В системі земельного права 

України ці правовідносини вирізняються специ-

фічним об’єктним і суб’єктним складом, а також 

змістом. Характерними ознаками земельних ре-

формаційних правовідносин є те, що вони вини-

кають, змінюються і припиняються у визначений 

законом строк реалізації основних напрямів і за-

вдань земельної реформи; об”єктом цих право-

відносин є земля в межах існуючих кордонів 

України, суб’єктами таких правовідносин обо-

в’язково є органи державної влади та місцевого 

самоврядування; зміст реформаційних земельних 

правовідносин обумовлений метою і завданнями 

земельної реформи на кожному етапі її реалізації; 
регулювання цих правовідносин має здійснюватись 

на основі Конституції України, а також законів, що 

спеціально приймаються для забезпечення реаліза-

ції основних напрямів земельної реформи. 

Реформування земельних відносин поши-

рюється на всю землю України в межах існую-
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чих територіальних кордонів держави. При цьому 

здійснення основних напрямів земельної реформи 

має базуватись на конституційних положеннях 

щодо землі як об’єкта права власності Українсько-

го народу і основного національного багатства, що 

перебуває під особливою охороною держави. 

В юридичному значенні земля як об”єкт 

права власності Українського народу – це розта-

шований над надрами, територіально  обмеже-

ний кордонами України, цілісний, нерухомий 

поверхневий грунтовий і зайнятий водоймами 

шар земної кори, який є основою ландшафту і 
просторовим базисом для гармонійного розподі-
лу місць розселення, діяльності людей, об”єктів 

природно-заповідного фонду з урахуванням еко-

номічних, соціальних, екологічних та інших інте-

ресів суспільства, належить народу на праві влас-

ності, і є основним національним багатством, що 

перебуває під особливою охороною держави. 

Саме у такому значенні земля має розгля-

датись як цілісний і загальний об”єкт земельної 
реформи на національному рівні. Водночас на 

регіональному і місцевому рівні у Земельному 

кодексі України, інших законодавчих актах  

об”єктами реформування визнаються землі дер-

жавної і комунальної власності, землі окремих 

категорій,  а також окремі земельні ділянки. 

Суб’єктами земельних реформаційних пра-

вовідносин є Український народ, держава і тери-

торіальні громади, органи державної влади та 

місцевого самоврядування, фізичні і юридичні 
особи, об”єднання громадян, релігійні організа-

ції. Правове становище цих суб”єктів визнача-

ється Конституцією України, а також іншими 

нормативно-правововими актами. Характерними 

ознаками суб”єктного складу земельних рефор-

маційних правовідносин є: обов”язковість участі 
держави та органів місцевого самоврядування у 

реформаційних правовідносинах; наявність у 

вказаних суб”єктів спеціальної земельної право-

дієздатності  як учасника реформаційних право-

відносин; обмеженість у часі правового стано-

вища тієї чи іншої особи у якості суб”єкта рефо-

рмаційних правовідносин. 

 Особливість змісту земельних реформа-

ційних правовідносин полягає у тому, що  права і 
обов”язки різних суб”єктів обумовлені необхід-

ністю здійснення основних напрямів і виконання 

завдань земельної реформи на національному, 

регіональному і місцевомі рівні, а також на рівні 
окремої земельної ділянки. 

Формування якісно нових земельних відно-

син в Україні на сучасному етапі здійснення зе-

мельної реформи має базуватися на принципах: 

непорушності права приватної власності на зем-

лю; включення землі у ринковий обіг; соціальної 
справедливості у перерозподілі земель, що пере-

бувають у державній та комунальній власності; 
поєднання високої економічної ефективності та 

екологічної безпеки використання земель; узго-

дженості темпів і основних напрямів реформу-

вання земельних відносин та відносин в аграр-

ному секторі економіки.  

Висновки. У правовому значенні земельну 

реформу в Україні необхідно розглядати як вре-

гульовані нормами права суспільні відносини, 

що виникають між відповідними суб’єктами у 

зв’язку з необхідністю проведення комплексу 

економічних, організаційно-правових, екологіч-

них, землевпорядних, планувальних, фінансових 

та інших заходів з метою створення протягом 

визначеного законодавством часу якісно нового 

земельного ладу шляхом зміни суті і характеру 

права власності на землю, удосконалення форм 

використання землі, запровадження нових функ-

цій, форм і методів державного і самоврядного ре-

гулювання земельних відносин, закріплення юри-

дичних гарантій захисту суб’єктивних земельних 

прав громадян, юридичних осіб, держави, терито-

ріальних громад, забезпечення державою охорони 

землі як об’єкта права власності Українського на-

роду і основного національного багатства. 
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ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ БІОБЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ  
 

Постановка проблеми дослідження. Но-

вітні досягнення в галузі біотехнології відкрива-

ють широкі перспективи, пов’язані з їх викорис-

танням у медицині та виробництві фармацевтич-

них препаратів, сільському господарстві та хар-

човій промисловості, зберіганні продуктів та по-

передженні захворюваності тварин, переробці 
сміття, біологічному відновленні або очищенні 
довкілля тощо [35, с.20-94; 41]. Але переміщення 

продуктів генної інженерії за межі лабораторій і 
поширення їх у найрізноманітніших сферах люд-

ського життя, викликає певне занепокоєння як 

серед вчених, захисників довкілля, так і широкої 
громадськості. Тому невипадково проблеми за-

стосування наукових досягнень у сфері біотех-

нології стали предметом значної кількості диску-

сій правового, політичного, економічного, етич-

ного змісту [25; 33, с.319-381; 46]. Зумовлені во-

ни різними причинами, і в першу чергу, відсутні-
стю науково доведеного факту безпеки застосу-

вання генетично-модифікованих організмів. 

У зв’язку з цим виникає потреба у форму-

ванні багаторівневої системи надійного захисту 

людини, окремих екосистем та біосфери в цілому 

від можливого негативного впливу продуктів 

генної інженерії, тобто гарантій забезпечення 

біобезпеки. Однією із складових цього процесу є 

розробка та втілення у життя відповідних поло-

жень законодавства, спрямованих на врегулю-

вання генетично-інженерної діяльності та дотри-

мання вимог біобезпеки, а також вироблення ре-

ального та ефективного механізму його застосу-

вання. Формування такого законодавства пови-

нне здійснюватись з урахуванням відповідних 

теоретичних напрацювань та узагальнень, зокре-

ма щодо самого поняття “біобезпека”, правових 

засобів її забезпечення. 

Ступінь наукової розробки проблеми. На 

сьогодні в Україні системні дослідження поняття 

біобезпеки, його суттєвих в аспекті правового 

забезпечення ознак, правових засобів забезпе-

чення біобезпеки при здійсненні генетично-інже-

нерної діяльності фактично ще не проводились. 

Окремі питання даної проблеми аналізувались у 

працях М.Медведєвої, Н.Мельничук, В.Тарасен-

ка, І.Тустановської. Переважна більшість дослід-

ників зупиняється на аналізі питань забезпечення 

екологічної безпеки в цілому. У цьому напрямку 

слід відзначити напрацювання таких авторів, як 

В.Андрейцев, Н.Барбашова, О.Заржицький, 

А.Кадомцева, О.Колбасов, М.Копилов, О.Тимо-

шенко тощо. 

Метою статті є визначення поняття та ха-

рактерних особливостей біологічної безпеки, що 

є необхідним для правильного виділення право-

вих засобів її забезпечення. Для цього необхідно 

з’ясувати правовий зміст самого поняття “біоло-

гічна безпека” та його співвідношення із понят-

тям “екологічна безпека” з точки зору їх значи-

мості при здійсненні правового регулювання 

відповідної сфери суспільних відносин. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. На даний час вчені, представники різних 

сфер знань, змушені констатувати наявність гло-

бальної екологічної кризи, яка з деякими особли-

востями та відмінностями проявляється майже в 

усіх регіонах планети [9, с.272-324; 27, с.9-39; 43, 

с.69-184]. І тому закономірним є сьогодні інтерес 

до даної проблеми з боку науковців різних галу-

зей. Актуальним це коло питань є і для юридич-

ної науки [29, с.67-74; 30, с.114-118; 34, с.67-74]. 

Одну із провідних позицій у системі цих дослі-
джень посідають питання забезпечення екологіч-

ної безпеки в цілому [11, с.9-12; 31, с.109; 32, 

с.116-117] та окремих її складових елементів [12, 

с.10-14; 13, с.62-66]. Адже, як слушно зауважує 

В.І.Андрейцев, забезпечення екологічної безпеки 

набуло зараз “загальноюридичного регулятивно-

го і охоронного значення”, що обумовлено збі-
льшенням впливу на людину та довкілля різних 

видів екологічно небезпечної діяльності, джерел 

та об’єктів виникнення екологічного ризику [22, 

с.18]. Проте, незважаючи на популярність даної 
проблематики сьогодні, багато її складових за-

лишаються дослідженими недостатньо і потре-

бують подальшого вивчення саме з боку юристів. 

Перш ніж звернутись до аналізу понять 

“екологічна безпека” та “біологічна безпека”, 

необхідно зазначати, що їх об’єднує загальне по-

няття – безпека. Воно за своїм змістом є склад-

ним і багатогранним. Якщо звернутись до слов-

ників та енциклопедичних видань, то найлаконі-
чніше безпека визначається у словнику В.Даля: 

“безпека – відсутність небезпеки, захищеність 
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від небезпеки” [21]. Ще один підхід до визначен-

ня даного поняття характеризує безпеку як “вла-

стивість системи “людина–середовище прожи-

вання” зберігати взаємодію із мінімальним запо-

діянням шкоди людським, природним та матері-
альним ресурсам” [20, с.314]. Розширене тлума-

чення терміну безпека знаходимо у Словнику 

термінів та визначень, що був виданий у багато-

томній серії “Безпека Росії”. Так, у ньому зазна-

чається, що “безпека – це ситуація, при якій ко-

му- або чому-небудь не існує загрози з боку ко-

го- або чого-небудь, при цьому не виключається 

наявність одночасно кількох джерел небезпеки. 

Розрізняють два типи безпеки: гіпотетична від-

сутність небезпеки, самої можливості яких-

небудь потрясінь і катаклізмів; реальна захище-

ність від небезпек, здатність надійно протистоя-

ти їм” [15]. У юридичній енциклопедії під безпе-

кою розуміється стан захищеності життєво важ-

ливих інтересів особи, суспільства і держави від 

внутрішніх та зовнішніх загроз [42, с.47]. 

Фактично на основі такого типу визначень, 

які у сконцентрованому вигляді являють собою 

формулювання типу: “безпека – це відсутність 

небезпеки”, формуються і положення законодав-

чих актів, норми яких спрямовані на врегулю-

вання питань забезпечення безпеки держави, 

тобто, в першу чергу, національної безпеки [4; 

8]. При цьому аналіз чинного законодавства за-

свідчує, що поняття “безпека”, “національна без-
пека” та “екологічна безпека” тісно пов’язані між 

собою [1; 2; 4].  

Тому необхідно з’ясувати, який зміст вкла-

дається у поняття екологічна безпека, які її еле-

менти, за допомогою яких засобів вона може бу-

ти забезпечена і яке її місце у системі глобальної 
(в тому числі національної) безпеки. Досліджую-

чи дані питання необхідно брати до уваги, по-

перше, “поліплановий, поліфункціональний ха-

рактер” [11, с.9-12] походження цього поняття, а, 

по-друге, те, що воно є невід’ємною складовою 

загального поняття безпеки [38, с.98-99; 40, с.44-

48]. Тільки з урахуванням цього можна дати 

об’єктивну характеристику поняття екологічної 
безпеки та забезпечити прийняття таких норма-

тивно-правових актів, застосування норм яких 

реально гарантуватиме екологічну безпеку і, від-

повідно, біобезпеку. 

Багатоаспектність досліджуваного поняття 

обумовила наявність різних підходів окремих 

авторів, які часто, аналізуючи зміст екологічної 
безпеки, звертаються до аналізу різних її сторін. 

Так, дослідники зазначають, що екологічна без-
пека може розглядатись у контексті: а) сталого 

розвитку та використання ресурсів; б) охорони 

довкілля у традиційно вузькому розумінні – під-

тримання чистоти повітря, вод, грунтів тощо; в) 

мінімізації ризику, наприклад, у зв’язку з вели-

комасштабною індустріалізацією та використан-

ням технологій, які можуть бути дуже небезпеч-

ними у разі аварій та інших інцидентів [45, с.13]. 

Саме тому існують відмінні визначення даного 

поняття, більшість з яких за своєю сутністю не є 

хибними, проте відображають лише один або 

кілька аспектів досліджуваного об’єкту.  

Аналіз пропонованих різними авторами 

визначень екологічної безпеки показує, що дане 

поняття характеризується ними як: “стійкий стан 

глобального характеру” [36, с.84-92; 37, с.23-38], 

“стан захищеності життєво важливих інтересів” 

[15, с.43; 28, с.113-120], “стан розвитку суспіль-

них відносин” [11, с.12; 24, с.74], “попередження 

погіршення екологічної обстановки” [3], “систе-

ма заходів” [26, с.48] тощо. Тому, узагальнюючи 

наявні на сьогодні підходи щодо досліджуваного 

об’єкту, зміст поняття “екологічна безпека”, на 

нашу думку, можна визначити як стан захищено-

сті навколишнього природного середовища та 

його елементів (землі, вод, надр, атмосферного 

повітря, рослинного та тваринного світу тощо),  

обумовлений відсутністю недопустимого ризику 

заподіяння шкоди життю та здоров’ю людини і 
довкіллю в цілому.  

Важливим моментом досліджуваних пи-

тань є проблема забезпечення як екологічної 
безпеки, так і біобезпеки як складової першої. 
Аналіз чинного законодавства України, змісту нау-

ково-теоретичних положень [17, с.71-74] свідчить, 

що на сьогодні забезпечення екобезпеки здійсню-

ється шляхом урегулювання різних видів діяльнос-

ті, у першу чергу екологічно небезпечних, за дже-

релами екологічної небезпеки (поводження з від-

ходами, агрохімікатами, отруйними речовинами, 

використання ядерної енергії, біотехнологій тощо)
 

[14, с.78-79; 18, с.39-43; 19, с.122-131].  

У цьому контексті носіями екологічної не-

безпеки можуть бути генетично-модифіковані 
організми, які є результатом діяльності людини. 

Джерелом екологічного ризику в даному випадку 

виступають різні види діяльності, пов’язані з 
трансгенними організмів. Потенційна небезпека 

ГМО зумовлюється як об’єктивними, так і 
суб’єктивними факторами. До об’єктивно зумов-

лених можна віднести, наприклад, порушення 

екологічної рівноваги за рахунок отримання та 

поширення нових, не характерних для природ-

них угруповань рослин; збільшення кількості 
використання гербіцидів на культурах, стійких 
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до них; негативний вплив на здоров’я людини, 

пов’язаний з алергенним або іншим впливом чу-

жорідних білків та генетичного матеріалу; само-

сійне розповсюдження трансгенних рослин тощо 

[23, с.107-108; 39, 42, с.33].  

Суб’єктивні фактори пов’язані із спробами 

конструювання дослідниками організмів із бажа-

ними властивостями, що не виключає несвідомої 
(а можливо, в деяких випадках, свідомої) помил-

ки, яка може проявитись у кінцевому продукті. 
Адже на сьогодні немає можливості точно оха-

рактеризувати, яким чином в організмі взаємо-

діють гени у різних їх комбінаціях створених 

природою, а тим більше, якщо вони змінені лю-

диною в результаті застосування методів генної 
інженерії. Така ситуація об’єктивно потребує 

включення безпосередньо генної інженерії до 

переліку екологічно небезпечних видів діяльнос-

ті. Все це ускладнює процес регулювання даного 

виду діяльності. До того ж сучасному етапі роз-
витку біотехнологічного виробництва відсутні 
дані тривалих спостережень за взаємодією гене-

тично-модифікованих організмів із довкіллям та 

їх впливом на біологічне різноманіття, стан на-

вколишнього середовища та здоров’я людини. 

Саме тому комплекс проблем, породжений швид-

кими темпами розвитку генної інженерії, зумовлює 
нагальну потребу прискорення процесу вироблен-

ня юридично значимих критеріїв оцінки можливих 

ступенів екологічного ризику в даній галузі. 
Якщо наприкінці 80-х – початку 90-х років 

двадцятого століття дослідниками зазначалось, 

що “новий підхід до проблеми безпеки, який 

враховує екологічні реалії, призводить до ви-

знання раніше невідомої форми безпеки – еколо-

гічної безпеки” [38, с.99], то на сучасному етапі 
науково-технічного прогресу можна стверджува-

ти, що розвиток новітніх технологій, зокрема 

біотехнологій, обумовлює появу ще однієї не-

від’ємної складової екологічної безпеки – біоло-

гічної безпеки. На її існуванні, як елементі еколо-

гічної безпеки, свого часу наголошувалось, напри-

клад, у доповідній записці Міністерства екології та 

природних ресурсів України [7]. Все це зумовлює 
потребу поглибленого й комплексного досліджен-

ня цього нового компоненту екобезпеки. 

Потрібно зауважити, що в сучасній науко-

вій літературі майже відсутні дослідження само-

го поняття біологічної безпеки. Серед нечисель-

них визначень даного поняття, які пропонуються 

дослідниками, можна виділити, наприклад, таке 

де біологічна безпека розуміється як “позбавлен-

ня людини та довкілля від можливих негативних 

наслідків застосування біотехнології та генетич-

них маніпуляцій, що досягається шляхом визна-

чення чітких меж проведення досліджень ГМО, 

постійного контролю цих процесів, а також під-

вищення свідомості населення у цій сфері” [44, 

с.190]. На нашу думку, тут швидше йдеться про 

забезпечення біобезпеки за допомогою регулюван-

ня здійснення досліджень у біотехнологічній галузі 
та ведення контролю у даній сфері діяльності.  

Визначення досліджуваного поняття зна-

ходимо також у проектах закону про біобезпеку, 

які були розроблені в Україні у 2002 році. В од-

ному з них зазначалось, що “біологічна безпека - 

це сукупність біологічних і фізичних умов та за-

ходів, що унеможливлюють випуск генетично 

модифікованих організмів і їх продуктів у навко-

лишнє середовище та (або) передачу ними гене-

тичної інформації, з метою запобігання можли-

вого шкідливого впливу генетично змінених ор-

ганізмів та їх продуктів на здоров’я людини і до-

вкілля” [5]. У даному визначенні звертається 

увага, перш за все, на умови забезпечення біоло-

гічної безпеки при здійсненні генетично-інже-

нерної діяльності та мету застосування відповід-

них заходів. Тобто знову ж таки мова ведеться 

швидше про механізм забезпечення біобезпеки. 

В іншому законопроекті (який до речі був при-

йнятий парламентом України у листопаді 2002 

року за основу) біологічна безпека взагалі визна-

чається як “розділ наукових знань, що узагаль-

нює уявлення про сукупність критеріїв і умов їх 

застосування для оцінки потенційного впливу 

ГМО на здоров’я людини та навколишнє середо-

вище” [6]. Але таке визначення недостатньо уз-
годжене з іншими нормами даного законопроек-

ту, а також не відповідає тим характеристикам, 

які притаманні екологічній безпеці як загальному 

поняттю і аналізувались нами вище. Все це в 

комплексі дає підстави констатувати, що на сьо-

годні в Україні законодавство з досліджуваної 
проблеми перебуває лише на початковому етапі 
свого становлення.  

Відсутність концептуальної єдності у пи-

таннях правового забезпечення біобезпеки при 

здійсненні генетично-інженерної діяльності обу-

мовлена як об’єктивними, так і суб’єктивними 

причинами. Однією з них є недостатність теоре-

тичних напрацювань та узагальнень у даній галу-

зі. Це, у свою чергу, провадить до нечіткості у 

визначені базових понять у сфері правового ре-

гулювання здійснення генетично-інженерної дія-

льності. У зв’язку з цим цілком слушним є за-

уваження проф.  М.М. Бринчука. Він вважає, що 

вирішення питань стосовно понять, які викорис-

товуються в екологічному праві, та їх змісту ма-
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ють особливе юридичне значення, оскільки вони 

є засобом вираження об’єкту правового регулю-

вання, визначають зміст правових норм тощо 

[17, с.20]. Тому так важливо визначитись із сут-

ністю та формулюванням відповідних понять. В 

іншому випадку існуюча ситуація, може призве-

сти у подальшому до відсутності єдності у засто-

суванні норм відповідного закону, ускладнить 

прийняття підзаконних нормативно-правових 

актів у даній сфері. Це, у свою чергу, неминуче 

впливатиме на дієвість та ефективність такого 

законодавства, а, отже, і на забезпечення біобез-
пеки в цілому.  

Проведений аналіз існуючого наукового 

доробку дає можливість окреслити характерні 
ознаки біобезпеки, які є важливими і повинні 
братись до уваги при здійсненні правового регу-

лювання у даній сфері, враховуючи, що біобез-
пека є невід’ємною складовою екологічної без-
пеки. Серед характерних рис біобезпеки, які не-

обхідно брати до уваги при здійсненні правового 

регулювання генетично-інженерної діяльності, 
можна виділяти як загальні, так і специфічні. Зо-

крема: біобезпека є невід’ємною складовою еко-

логічної безпеки, а, отже, і національної безпеки; 

її реальне забезпечення можливе за умови засто-

сування системи правових, організаційно-управ-

лінських, технічних та інших засобів, що попе-

реджає виникнення небезпечних для здоров’я 

людини і довкілля наслідків генно-інженерних 

маніпуляцій; досягнення біобезпеки повинне 

здійснюватись із дотриманням принципу засте-

реження, обумовленого відсутністю науково об-

ґрунтованих даних  щодо ступеню можливої не-

безпеки генетично-модифікованих організмів для 

біорізноманіття і здоров’я людини, та принципу 

попередження заподіяння екологічної шкоди; 

допускає наявність прийнятного рівня ризику 

при здійсненні генетично-інженерної діяльності; 
забезпечення біобезпеки вимагає вироблення, 

прийняття та дотримання спеціальних правил і 
нормативів оцінки ризику тощо. 

Висновки. Отже, біологічну безпеку у 

сфері здійснення генетично-інженерної діяльно-

сті можна розглядати як стан, за якого попере-

джається виникнення небезпечних для здоров’я 

людини та навколишнього природного середо-

вища наслідків використання генетично-модифі-
кованих організмів, що обумовлено відсутністю 

недопустимого ризику. Досягнення такого стану 

можливе за умови чіткого нормативного визна-

чення правил проведення досліджень генетично-

модифікова-них організмів, порядку їх викорис-

тання у закритих та відкритих системах, а також 

запровадження контролю за їх виконанням, ви-

значення оптимальних рівнів допустимих ризи-

ків, пов’язаних із здійсненням генетично-

інженерної діяльності.    
Правове регулювання забезпечення біобез-

пеки повинне здійснюватись із урахуванням осо-

бливостей притаманних генетично-модифікова-

ним організмам як носіям екологічної небезпеки 

та генетично-інженерній діяльності як джерелу 

екологічного ризику. Основна мета такого регу-

лювання – збереження біологічного різноманіття, 

захист довкілля та людини від впливу потенцій-

но небезпечних наслідків використання генетич-

но-модифікованих організмів – досягається шля-

хом застосування відповідних засобів різного 

характеру, важливе місце серед яких посідають 

саме правові засоби. 
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МІСЦЕ ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ  

У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 
 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання побудови системи фінансового права не 

нове. Воно досліджується  в  роботах класиків 

фінансового права та таких сучасних видатних 

вчених-фінансистів, як Л.К. Воронова,  М.І. Піс-

котін, Ю.А. Ровінський, Н.І. Хімічева, С.Д. Цип-

кін. Після розпаду СРСР ці питання продовжу-

ють вивчатися у роботах Ю.Н. Белошапко [3], 

Д.В. Вінницького [5], Л.К. Воронової [7], О.М. 

Горбунової [8],  О.Ю. Грачової [9], С.В. Заполь-

ського [11], М.В. Карасьової [12], Ю.О. Крохіної 
[14], М.П.Кучерявенка [15], О.Я. Курбатова [16], 

Ю.Ю. Колісниченко [17], П.С. Пацурківського 

[19], О.В. Покачалової [23], Н.Ю. Пришви [22], 

Г.А. Тосуняна [24], Н.І. Хімічевої [26] та інших. 

Але, як вірно відмітив Ю.О. Тихомиров, підгалу-

зі і інститути фінансового права і досі залиша-

ються до кінця не з’ясованими [25, c. 7]. 

Метою цієї статті є визначення інститутів 

публічних видатків в державі та їх місця в систе-

мі сучасного фінансового права. В роботах за-

значених вище авторів робиться наголос на тому, 

що у сучасний період збільшується масив фінан-

сово-правових норм, розширюється та деталізу-

ється коло суспільних відносин, що охоплюють-

ся предметом фінансового права, формуються 

нові фінансово-правові інститути, а існуючі -  

розширюються, перетворюються із простих у 

комплексні інститути. Деякі інститути фінансо-

вого права припиняють своє існування.  Зазначе-

ні зміни у структурі та змісті фінансового-

правових інститутів підтверджують думку про 

те, що правова форма здатна не лише іти слідом 

за розвитком економіки та відображати зміни в 

економічному розвитку, але і зворотно впливати 

на економіку [29, c. 15].  

 Публічні видатки неодмінно пов’язують-

ся з існуванням правових норм, які регулюють 

суспільні відносини з приводу розподілу, пере-

розподілу та використання коштів публічних фо-

ндів різних видів. Відповідно до теорії права, 

згруповані певним чином правові норми утво-

рюють правові інститути.  

Правове регулювання публічних видатків 

містить правові норми, які регулюють [18]: 1) 

публічні видатки держави; 2) публічні видатки 

органів місцевого самоврядування; 3) публічних 

видатків соціального призначення, які не відно-

сяться до перших двох видів публічних видатків.  

Кожен з цих видів публічних видатків має 

свій специфічний правовий режим і свої особли-

вості у предметі регулювання. При цьому вико-

ристовується один метод правового регулювання 

– метод встановлення владних приписів. Але 

ступінь державного втручання у суспільні відно-

сини з приводу розподілу, перерозподілу та ви-

користання різних видів публічних видатків є 

трохи різним.  

Отже, правові норми, які регулюють публі-
чні видатки держави, публічні видатки органів 

місцевого самоврядування та публічні видатки 

соціального призначення, які не належать до пе-

рших двох видів публічних видатків, можуть бу-

ти згруповані у три окремі інститути. Розгляне-

мо, чи існують підстави виокремлення трьох ін-

ститутів публічних видатків, та дослідимо їх мі-
сце у системі сучасного фінансового права.  

С.Д. Ципкін, досліджуючи систему фінан-

сового права, робив наголос на взаємозв’язку 

між фінансово-правовими інститутами та ланка-

ми фінансової системи.  Він вважав, що фінансо-

во-правові інститути, як частина надбудови, в 

принципі відповідають основним ланкам фінан-

сової системи, як частини базисних відносин. 

Враховуючи особливості стану системи публіч-

них фондів та публічних фінансів у часі СРСР,  

С.Д. Ципкін робив висновок про те, що всі фі-
нансово-правові інститути повинні виходити з 
наявності “єдиної ланки фінансової системи – 

державного бюджету”
 
[27, c. 26]. Тому на його 

думку правові норми, що регулюються суспільні 
відносини у сфері державних видатків, форму-

ють окремий інститут фінансового права, який є 

самостійним розділом і складовою підгалузі бю-

джетного права.  

В сучасній Україні відбулися суттєві зміни 

у структурі фінансової системи держави та виок-

ремилися публічні фінанси, які не є тотожними 

державним фінансам. Відповідно з цим виокре-

милися публічні фонди та видатки, які не є тото-

жними бюджету та бюджетним видаткам держа-

ви і, навіть, місцевим бюджетам та видаткам мі-
сцевих бюджетів відповідно. Тому, погоджую-

чись з тезою С.Д. Ципкіна про принципову від-
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повідність фінансово-правових інститутів фінан-

совій системі держави (а у нашому разі -  підсис-

темі публічних фінансів), ми отримуємо підставу 

для визнання трьох окремих фінансово-правових  

інститутів публічних видатків, зазначених вище. 

 В ході дискусії про систему фінансового 

права, вчені висловлюють різні точки зору на 

складові цієї системи – як за їх змістом, так і за 

їх назвою. Розглядаються питання щодо доціль-

ності виокремлення певних фінансово-правових 

інститутів (встановлення достатніх ознак, на під-

ставі яких можна говорити про окремий фінан-

сово-правовий інститут) та доцільності утворен-

ня їх угрупувань – підгалузей (чи розділів) фі-
нансового права. Також дискутується доціль-

ність проведення більш дрібного поділу фінан-

сово-правових інститутів  на підінститути. Обго-

ворюються і проблеми встановлення терміноло-

гії, яку необхідно застосовувати для назви різних 

угрупувань фінансово-правових норм.  

Н.І. Хімічева виділяє у системі фінансового 

права частини, розділи, підрозділи та інститути 

[32, c. 51]. При цьому вона відмічає, що норми 

загальної частини фінансового права конкрети-

зуються в його особливій частині, яка вміщує в 

себе декілька розділів та підгалузей, які, в свою 

чергу, вміщують в себе фінансово-правові інсти-

тути. Кожне із цих розподілень, на її думку, яв-

ляє собою сукупність фінансового-правових 

норм, які регулюють групу однорідних фінансо-

вих відносин. А фінансово-правовий інститут 

об’єднує правові норми, які регулюють більш 

вузьку та близьку по змісту групу фінансових 

відносин, ніж розділ та підгалузь [32, c. 51-52].    

Якщо користуватися таким визначенням фі-
нансово-правового інституту, то ми отримаємо ще 

одну підставу для виокремлення трьох інститутів 

публічних видатків, базуючись на суттєвій різниці 
у суті та змісті трьох видів публічних видатків. 

До предмету регулювання інституту пу-
блічних видатків держави належать фінансові 
відносини, які виникають у процесі розподілу 

(перерозподілу) та використання: 1) коштів Дер-

жавного бюджету України, включаючи кошти 

спеціального фонду Державного бюджету Украї-
ни; 2)  коштів кожного окремо державного поза-

бюджетного фонду коштів соціального призна-

чення (Пенсійного фонду України, Фонду гаран-

тування вкладів фізичних осіб, який утворюється 

за рахунок обов’язкових відрахувань комерцій-

них банків згідно з законодавством України; ін-

ших позабюджетних грошових фондів, кошти 

яких є державною власністю); 3) коштів спеціа-

льних фондів і резервів Національного банку 

України та інших кредитних організацій, які за-

сновані на праві державної власності; 4) коштів 

фондів підприємств, установ та організацій, за-

снованих на державній формі власності. 
Сукупність фінансово-правових норм, які 

регулюють зазначені фінансові відносини утво-

рюють складний інститут особливої частини фі-
нансового права, який вміщує ряд простих фі-
нансово-правових інститутів, що відображають 

специфіку різних правових режимів видатків: 

Державного бюджету України; кожного окремо 

державного позабюджетного фонду коштів соці-
ального призначення; спеціальних фондів і резе-

рвів Національного банку України та інших кре-

дитних організацій, які засновані на праві держа-

вної власності; підприємств, установ та організа-

цій, заснованих на державній формі власності. 
У фінансових правовідносинах, які вини-

кають з приводу розподілу, перерозподілу та ви-

користання коштів публічних фондів держави 

приймають участь: органи державної влади; ор-

гани Національного банку України та інших кре-

дитних організацій, які засновані на праві держа-

вної власності; підприємства, установи та органі-
зації, засновані на державній формі власності, а 

також інші суб’єкти, які отримують розподілені 
кошти публічних фондів держави для їх подаль-

шого використання. До таких суб’єктів належать 

органи місцевих самоврядувань, а також  недер-

жавні організації, якщо державні органи влади 

або органи місцевого самоврядування приймуть 

рішення про надання таким організаціям коштів 

з державного бюджету або бюджету місцевого 

самоврядування. 

Отже, інститут публічних видатків держави 

є еволюційним розвитком інституту державних 

видатків.   

До предмету регулювання інституту пу-

блічних видатків органів місцевого самовряду-
вання належать відносини, які виникають у про-

цесі розподілу (перерозподілу) та використання: 

1) коштів бюджетів органів місцевого самовря-

дування, включаючи видатки спеціальних бюд-

жетних фондів цільового призначення; 2) коштів 

позабюджетних фондів органів місцевого само-

врядування (у випадках, коли їх утворення до-

зволяється законодавством); 3) коштів спеціаль-

них фондів та резервів комунальних банків, якщо 

їх статутний капітал утворюється за рахунок ко-

штів органів місцевого самоврядування; 4) кош-

тів фондів підприємств, установ та організацій, 

заснованих на комунальній (муніципальній) фо-

рмі власності. 
Сукупність фінансово-правових норм, які 
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регулюють зазначені фінансові відносини утво-

рюють складний інститут особливої частини фі-
нансового права, який вміщує ряд простих фі-
нансово-правових інститутів, що відображають 

особливості різних правових режимів видатків: 

бюджетів органів місцевого самоврядування, 

включаючи видатки спеціальних бюджетних фо-

ндів цільового призначення; позабюджетних фо-

ндів органів місцевого самоврядування (у випад-

ках, коли їх утворення дозволяється законодав-

ством); спеціальних фондів та резервів комуна-

льних банків, якщо їх статутний капітал утворю-

ється за рахунок коштів органів місцевого само-

врядування; фондів підприємств, установ та ор-

ганізацій, заснованих на комунальній (муніципа-

льній) формі власності. 
У фінансових правовідносинах, які вини-

кають з приводу розподілу, перерозподілу та ви-

користання коштів публічних фондів органів мі-
сцевого самоврядування приймають участь: ор-

гани місцевого самоврядування (включаючи ор-

гани автономної республіки Крим); органи ко-

мунальних банків, якщо їх статутний капітал 

утворюється за рахунок коштів органів місцевого 

самоврядування; підприємства, установи та ор-

ганізації, засновані заснованих на комунальній 

(муніципальній) формі власності, а також інші 
суб’єкти, які отримують розподілені кошти пуб-

лічних фондів органів місцевого самоврядування 

для їх подальшого використання. До таких 

суб’єктів належать недержавні організації, якщо 

органи місцевого самоврядування приймуть рі-
шення про надання таким організаціям коштів з 
бюджету місцевого самоврядування для реаліза-

ції програм місцевого значення. 

 Отже, інститут публічних видатків орга-

нів місцевого самоврядування є еволюційним 

розвитком інституту місцевих (муніципальних) 

видатків.   

До предмету регулювання інституту пу-

блічних видатків суспільного (соціального) при-
значення належать відносини, які виникають у 

процесі розподілу (перерозподілу) та викорис-

тання: 1) коштів кожного окремо публічного со-

лідарного фонду обов’язкового соціального стра-

хування, які не є державною власністю чи влас-

ністю органів місцевого самоврядування. До та-

ких фондів в Україні належать: фонд загально-

обов’язкового державного соціального страху-

вання на випадок безробіття; фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на виробниц-

тві та професійних захворювань; фонд соціаль-

ного страхування з тимчасової втрати працездат-

ності); 2) коштів публічних накопичувальних 

фондів обов’язкового соціального страхування, а 

саме - недержавних пенсійних фондів, через які 
здійснюється обов’язкове державне накопичува-

льне пенсійне страхування (коштів другого рівня 

пенсійної системи України). 

Сукупність фінансово-правових норм, які 
регулюють зазначені фінансові відносини утво-

рюють складний інститут особливої частини фі-
нансового права, який вміщує ряд простих фі-
нансово-правових інститутів, що відображають 

специфіку різних правових режимів видатків: 

фонду загальнообов’язкового державного соціа-

льного страхування на випадок безробіття; фон-

ду соціального страхування від нещасних випад-

ків на виробництві та професійних захворювань; 

фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності; публічних недержавних 

пенсійних фондів, через які здійснюється обо-

в’язкове державне накопичувальне пенсійне 

страхування (коштів другого рівня пенсійної си-

стеми України). 

У фінансових правовідносинах, які вини-

кають з приводу розподілу, перерозподілу та ви-

користання коштів публічних фондів суспільного 

(соціального) призначення приймають участь: 

органи солідарних фондів соціального страху-

вання, які не є державною власністю; суб’єкти, 

які наділені повноваженнями у сфері розподілу, 

перерозподілу та використання коштів публічних 

недержавних пенсійних фондів.  

Для з’ясування суб’єктів, які беруть участь 

у процесі розподілу, перерозподілу та викорис-

тання коштів публічних фондів суспільного (со-

ціального) призначення, необхідно проаналізува-

ти законодавство України, яке встановлює пра-

вові режими діяльності публічних накопичува-

льних фондів в Україні (чому присвячуються 

окремі підрозділі даної роботи). Відповідно до 

законів України “Про загальнодержавне обов’яз-
кове пенсійне страхування” та “Про недержавне 

пенсійне забезпечення”, до суб’єктів накопичу-

вального пенсійного страхування належать: 1) 

недержавні пенсійні фонди, які мають право 

акумулювати кошти другого рівня пенсійної сис-

теми України; 2) юридичні особи, які надають 

послуги недержавним пенсійний фондам у сфері 
накопичення, управління, розподілу та викорис-

тання коштів цих фондів. Такими юридичними 

особа є: компанії з управління активами пенсій-

них фондів; юридичні особи, які здійснюють ад-

міністративне управління недержавними пенсій-

ними фондами, а також страхові організації, які 
виплачують довічні пенсії за рахунок коштів, 
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акумульованих в недержавних пенсійних фондах 

другого рівня пенсійного системи України.  

Отже, інститут публічних видатків суспі-
льно (соціального) призначення є новим фінан-

сово-правовим інститутом, якому притаманні 
особливості предмету регулювання та особливі 
суб’єкти, які беруть участь у відповідних фінан-

сових правовідносинах. Цей новий фінансово-

правовий інститут знаходиться лише у стадії 
свого становлення і має багато прогалин щодо 

встановлення правових режимів публічних вида-

тків суспільного (соціального) призначення.  

Поняття “складного правового інституту” 

вже досліджувалося вченими-юристами. С.С. 

Алексєєв висловлював думку про те, що правові 
інститути, як і нормативні приписи, можуть 

об’єднуватися у крупніші підрозділи, які також 

можуть мати назву інститутів [1, c.150].  С.Д. 

Ципкін також виділяв складні фінансово-правові 
інститути, що включають в себе ряд дрібніших 

інститутів [28, c.5]. Серед сучасних юристів-

фінансистів положення про складний фінансово-

правовий інститут розвивалося в роботах докто-

ра юридичних наук, професора М.П. Кучерявен-

ка, який обґрунтовував існування складного ін-

ституту податкового права [15, c.106]. 

Доцільність використання нового угрупу-

вання фінансового-правових норм у сфері публі-
чних видатків у три складних інститути, на нашу 

думку, спирається на досить суттєві особливості 
предмету регулювання та правових режимів ко-

жного окремого простого інституту та їх внутрі-
шніх складових, зазначених вище. Відповідно до 

теорії права, в основу класифікації галузей права 

та їх складових (підгалузей, розділів, підрозділів, 

інститутів) покладається предмет регулювання. 

Останнім часом в юридичній літературі з теорії 
права обґрунтовуються позиція, згідно з якою 

предмет правового регулювання  може бути загаль-

ним, родовим, видовим та безпосереднім [20, c.18; 

2, c.30]. Цю думку також поділяє  вчений-фінан-

сист Н.Ю. Пришва [22, c.15], досліджуючи інсти-

тути податкового права та неподаткових платежів.  

Поділяючи доцільність виділення загально-

го, родового, видового та безпосереднього пред-

мету регулювання фінансових правовідносин, 

можна стверджувати, що кожен простий інститут 

фінансово-правових норм, які зазначені вище, 

має свій безпосередній предмет регулювання, а 

складні інститути  об’єднуються видовим пред-

метом регулювання.  

Так, наприклад, безпосереднім предметом 

регулювання простого інституту публічних ви-

датків фондів підприємств, установ та організа-

цій, заснованих на державній формі власності, є 

відносини щодо розподілу, перерозподілу та ви-

користання фондів коштів цих підприємств. А 

видовим предметом регулювання складного ін-

ституту публічних видатків держави є відносини 

щодо розподілу, перерозподілу та використання 

коштів публічних фондів, які є державною влас-

ністю. При цьому не викликає сумнівів суттєва 

різниця у правових режимах розподілу та вико-

ристання фондів коштів підприємств, установ та 

організацій, заснованих на державній формі вла-

сності, та Державного бюджету України.  

Проаналізуємо, чи доцільно проводити 

угрупування трьох зазначених складних інститу-

тів у окрему “підгалузь” або “розділ” фінансово-

го права. 

Розглядаючи підстави для утворення пев-

них угрупувань інститутів права, більшість вче-

них визнає доцільність структурування фінансо-

вого права не тільки за правовими інститутами, 

але й за “підгалузями” [10, c. 76; 31, c. 27] або 

“розділами” (підрозділами) [27, c. 26; 13, c. 274; 

33, c. 32; 26, c. 18-19; 3, c. 33].  При цьому в юри-

дичній літературі дискутується вдалість того чи 

іншого терміну – назви таких укрупнених угру-

пувань фінансового-правових інститутів. Окре-

мими вченими-правниками висловлювалася дум-

ка про те, що “розділ” права на відміну від норми 

права, підгалузі права, інституту права з точки 

зору загальної теорії права не є структурним 

елементом системи права, а являє собою складо-

вий елемент учбової дисципліни або науки фі-
нансового права [30, c.350].  

С.Д. Ципкін вважав не дуже вдалим термін 

“підгалузь” як такий, що виражає тенденцію до 

відособлення та виділення у самостійну галузь 

права, тому надавав перевагу терміну “розділ 

права” [27, c.24]. При цьому він висловлював 

думку, що розділ використовується не тільки в 

значенні складової учбової дисципліни, але й в 

значенні об’єктивно сформованої  групи право-

вих інститутів. Розділ галузі права визначався 

С.Д. Ципкіним як категорія більш широка за 

об’ємом, яка допускає менший ступінь однорід-

ності, типовості врегульованих відносин, ніж 

правовий інститут [27, c. 24].   

Але Ю.А.Ровінський та М. І. Піскотін в ци-

тованих вище роботах висловлювали думку про 

можливість включення до системи фінансового 

права саме “підгалузі права”. Визначаючи систе-

му права, вони обґрунтовували необхідність вве-

дення підгалузі права як сукупності певних ін-

ститутів поряд з розподілом на галузь, інститут, 

норму [31, c. 27].  Цю думку поділяють і інші 
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вчені – фінансисти, визначаючи підгалузь фінан-

сового права як сукупність норм, які регулюють 

окремі великі масиви суспільних відносин в сфе-

рі фінансової діяльності держави та які характе-

ризуються своєю специфікою і певною родовою 

відокремленістю [10, c. 76].  Інші вчені уточню-

ють, що підгалузь фінансового права – це угру-

пування норм права, що регулюють однорідні 
суспільні відносини, об’єднані у кілька правових 

інститутів [34, c. 28]. 

Н.І. Хімічева, аналізуючи фінансово-право-

ві норми, групує їх на декілька розділів та підга-

лузей, які вміщують у собі відповідні фінансово-

правові інститути [32, c. 51-52]. При цьому вона 

зазначає, що сукупність фінансово-правових 

норм, які регулюють відносини у сфері держав-

них та муніципальних видатків, утворює розділ 

особливої частини фінансового права. 

Таким чином, виникає необхідність у спі-
вставленні таких понять, як “підгалузь” та “роз-
діл”, тому що частина авторів вживає ці поняття 

як синоніми (або як поняття, які замінюють один 

одного), а інша частина вживає обидва поняття 

одночасно як незалежні та нетотожні. В остан-

ньому випадку поняття “розділ” вживається як 

більш вузьке, ніж поняття “підгалузь” та ширше, 

ніж поняття інституту [21, c. 34]. При цьому за-

значається, що розділ, на відміну від інституту 

не передбачає регулювання замкненого кола від-

носин, об’єднання інститутів у розділ здійсню-

ється, виходячи з однорідності відносин, які вре-

гульовано їх нормами. А однорідність пов’язана 

з єдністю предмету правового регулювання.  

Розглядаючи поняття підгалузі права, бі-
льшість авторів погоджується з тим, що її норми 

охоплюють завершений процес, відокремлену 

сферу відносин в межах галузі права. При цьому 

в її складі має бути присутнім загальний інститут 

або асоціація загальних норм [1, c. 155].  

На нашу думку, цілком доцільно виокрем-

лювати в системі фінансового права такі складові: 
підгалузь, розділ, складний інститут, простий ін-

ститут, базуючись на тому, що предмет регулюван-

ня може бути загальним для галузі, родовим - для 

підгалузі і розділу, видовим – для складного інсти-

туту та безпосереднім для простого інституту.  

Звертаючи увагу на складну систему відно-

син, які регулюються нормами фінансового пра-

ва, деякі автори обґрунтовують необхідність ви-

ділення фінансово-правових субінститутів [10, c. 

77; 6].  На нашу думку доцільність введення по-

няття “субінститут права” тісно взаємопов’язана 

з трактуванням понять “підгалузь права”, “розділ 

права” і “складний інститут”.  

Якщо поняття “підгалузь права” трактуєть-

ся дуже широко і пов’язується з угрупуваннями 

правових інститутів, які мають певну тенденцію 

до відокремлення у майбутньому у самостійну 

галузь права, а поняття “розділу” як угрупування 

норм фінансового права за ознакою спільного, 

більш вужчого – родового - предмету  регулю-

вання не сприймається як доцільне, тоді необ-

хідність виділення складних фінансово-правових 

інститутів та субінститутів стає очевидною. Але 

у разі, коли поняття “підгалузь права” вживаєть-

ся більш вузько і не характеризується високим 

ступенем специфічності та особливості певного 

угрупування фінансово-правових інститутів, або 

вживається поряд з поняттям “розділу”,  який є 

угрупуванням норм  з більш вузьким предметом 

регулювання, то введення таких дрібних угрупу-

вань, як субінститут права здається недоцільним.  

Підсумовуючи зазначене вище, ми пропо-

нуємо розглядати розділ публічних видатків в 

державі, який вміщує три складних фінансового-

правових інститути, а саме: 1) інститут публіч-

них видатків держави складається з правових 

норм, які регулюють розподіл, перерозподіл та 

використання коштів публічних фондів держави; 

2)  інститут публічних видатків органів місцево-

го самоврядування складається з правових норм, 

які регулюють розподіл, перерозподіл та викори-

стання коштів публічних фондів органів місцево-

го самоврядування; 3)  інститут публічних вида-

тків соціального призначення складається з пра-

вових норм, які регулюють розподіл, перерозпо-

діл та використання коштів публічних фондів, 

які не є державною власністю або власністю ор-

ганів місцевого самоврядування.  

Аналізуючи зміст інститутів правового ре-

гулювання публічних видатків, необхідно звер-

нути увагу на їх тісний зв’язок з інститутами 

бюджетного та податкового права: відносини, які 
регулюються цими інститутами, отримують роз-
виток у процесі виконання публічних видатків як 

кінцевого етапу утворення, управління, розподі-
лу (перерозподілу) та використання публічних 

фондів коштів. 

Звідси стає зрозумілою надзвичайно важ-

лива роль та практичне значення фінансово-

правових інститутів публічних видатків, необ-

хідність у чіткості розуміння системи публічних 

видатків та однозначності правових норм, які 
регулюють відповідні відносини. Останнє є особ-

ливо актуальним з огляду на складні проблеми 

зменшення бюджетного дефіциту в Україні та всіх 

інших країнах Східної та Центральної Європи. То-

му вважаємо, що цінність теоретичних розробок у 
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сфері правового регулювання публічних фінансів 

та публічних видатків також є очевидною.  
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THE INSTITUTES OF PUBLIC EXPENDITURES IN THE SYSTEM  

OF FINANCE LEGISLATION 
 

Summary 
 

The legal nature of public expenditures is analyzed in the article. The three groups of legal norms that 

regulate the public expenditures are defined as separate legal institutes in the theory of finance legislation: 1) 

public expenditures of the state; 2) public expenditures of the local governments; 3) public expenditures of 

the social mandatory state programs which are not part of the first two groups of public expenditures. The 

new special unified division of the legal norms that regulate all three types of public expenditures are 

defined.    
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ПОДАТОК – ПРАВООБОВ’ЯЗОК ПРАВОДІЄЗДАТНОГО ЧЛЕНА  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Актуальність теми. Одним з найбільш ак-

туальних та дискусійних водночас питань юрис-

пруденції ось уже протягом багатьох століть за-

лишається питання про правову природу подат-

ку. З цього приводу одна теорія змінюється ін-

шою, чимало з них існують одночасно, нерідко 

взаємно доповнюючи чи заперечуючи одна одну. 

Однак ще жодна з цих теорій, за всезагальним 

визнанням, не розкрила всебічно правову приро-

ду податку. Тому держави продовжують очікувати 

від теоретиків податкового права адекватного 

з’ясування правової природи податку, з тим, щоб 

свою подальшу політику у цій сфері здійснювати 

на науковій основі. 
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Прихильники природно-правової школи тлума-

чать податок як право його платника, як ознаку 

його особистої свободи [5; 24; 29]. Близькою до 

цієї доктрини є філософсько-право-ва доктрина 

податку. Остання, по суті, зводить податкове 

право до принципу свободи, виходить головним 

чином з того, що це право визначає умови, при 

яких платник податку, пов’язаний або наділений 

відповідним суспільним статусом, може діяти 

вільно [28]. Юридичному позитивізму як типу 

розуміння податку, властиві ті ж самі недоліки, 

що й даному типу розуміння права в цілому, а 

саме: відрив позитивної форми податкового пра-

ва від його природного змісту – перерозподіль-

них відносин у суспільстві – і абсолютизація цієї 
форми, що в кінцевому результаті виливається у 

протиставленні позитивної форми податку його 

змісту, в ігноруванні природних закономірностей 

податку і податкових відносин, у зловживаннях 

державою і органами місцевого са-моврядування у 

податкових відносинах [8; 17; 20]. Найбільш адек-

ватним істинній природі податку є його визна-

чення з позицій соціологічного позитивізму – 

природно-позитивне розуміння податкового пра-

ва. До мінусів визначення податку з цих позицій 

належить віднести насамперед недостатнє відо-

браження у ньому об’єктивного характеру та при-

родних меж податкових правовідносин [21; 9]. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
врахування наявних податково-правових доктрин 

та нових суспільних реалій в Україні, досвіду циві-
лізованих держав Заходу запропонувати якісно 

нове пояснення правової природи податку з тим, 

щоб розуміння суспільного призначення податку 

стало адекватним його дійсній об’єктивній суті. 
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Податки існували ще у древні часи. Як від-

значав П.П.Гензель, уже в стародавньому світі 
були прекрасно відомі технічні прийоми оподат-

кування, різноманітні кадастри та витончені спо-

соби стягнення податку. Тим не менше у древніх 

народів податки розцінювались як ознака рабст-

ва чи наслідок крайнього деспотизму [10, c.48]. 

Прямі податки зовсім не відповідали античним 

уявленням про вільну державу і таких же вільних 

громадян. Останні брали участь у формуванні 
державної казни виключно на приватно-правовій 

основі, завжди під благопристойними приводами 

[19]. Тільки з пригноблених народів стягувались 

прямі податки. Це явище розцінювалось завойо-

вником як менше зло, ніж знищення переможе-

них [25]. У середні і особливо пізні часи Древ-

нього Риму податкове насильство почало засто-

совуватись і до власного населення, проте воно у 

всіх цих випадках продовжувало розцінюватись 

як тиранічний акт. З цього приводу П.П.Гензель 

резюмував, що у Древньому Римі не було подат-

кового права, оскільки тоді ще не знали правил 

оподаткування у їх класичному вигляді. За його 

оцінкою, тоді знали лише податкове насилля, що 

застосовувалось до завойованих народів [10, 

c.27, 41]. До аналогічних висновків дійшли та-

кож Л.Штейн, А.Шеффле, А.Вагнер [26, c.12], 

В.О.Лебедєв [18, c.81] та інші вчені. 
Які ж епохальні переміни повинні були 

статися і в дійсності сталися, щоб основополож-

ник класичної економічної теорії А.Сміт зміг 
зробити висновок, що податки для тих, хто їх 

сплачує, ознака не рабства, а свободи?! Він не-

одноразово підкреслював, що родовими ознака-

ми податку є легальний порядок платежів і гос-

подарська самостійність платника податку. Без-
умовно, легальний порядок у розумінні А.Сміта 

суттєво відрізнявся від сучасних інтерпретацій 

цього поняття. Головним гарантом свободи, 

ознакою податку як демократичного інституту, 

на переконання А.Сміта, є право власності. По-

даток, писав він, „означає, що особа є підданою 

держави, проте водночас і те, що, оскільки вона 
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наділена в той же час певною відповідальністю, 

сама по собі вона не може бути власністю будь-

якого іншого господаря” [28, c.611]. Тобто, як 

нескладно переконатись, принцип легальності у 

розумінні А.Сміта відіграє підпорядковану роль 

по відношенню до принципу господарської са-

мостійності (особистої незалежності) платника 

податку. Квінтесенція поглядів А.Сміта на пода-

ток полягає в тому, що він оцінює принцип за-
конності податку (тобто його легальності) не з 
точки зору гарантії наповнення бюджету, а з 
позицій забезпечення незалежності, самостій-
ності платника податку. „Там, де цього немає, 

– підкреслював він, – кожна особа, що оподатко-

вується відповідним податком, віддається у бі-
льшій чи меншій мірі у владу збирача податків, 

який внаслідок цього може обтяжувати податок 

для будь-якого не бажаного йому платника чи 

вимагати для себе загрозою такого обтяження 

подарунок або взятку... Точна визначеність того, 

що кожна особа повинна заплатити у якості по-

датку, нам видається справою такого великого 

значення, що тут навіть велика нерівномірність у 

розмірах податку є значно меншим злом, ніж на-

віть зовсім незначна його невизначеність” [28, 

c.588]. Чи не в цьому – у захищеності особи пла-

тника податку та його власності від сваволі зби-

рача податку – вбачав А.Сміт найголовнішу рису 

демократизму податку? 

По А.Сміту платником податку є особисто 

незалежний громадянин, що володіє певною вла-

сністю та одержує дохід від самостійної госпо-

дарської діяльності. Його обов’язок сплатити 

податок у визначений термін і у визначеному 

розмірі супроводжується його правом знати роз-
мір податку і час його сплати, які легітимні, зру-

чні для платника податку. Крім того, платник 

податку має право на таку процедуру сплати по-

датку, яка б не порушувала його інших природ-

них прав і не відображалась негативно на його 

господарській самостійності та ініціативі. Таким 

чином, на нашу думку, внесок А.Сміта в розроб-

ку теорії податку полягає в тому, що він – автор 

чотирьох принципів оподаткування, названих 

пізніше світилами податкового права „великою 

хартією вільностей платника податку”, „макси-

мами оподаткування”. З часом вони стали осно-

вою цілого ряду фундаментальних документів з 
питань прав людини і громадянина, у яких були 

сформульовані найважливіші принципи взаємо-

дії та співіснування громадянина і держави. 

З переходом ранньокапіталістичного суспі-
льства з його ідеалами вільного ринку і конкуре-

нції в монополістичну стадію розвитку смітівсь-

ка теорія податку поступово поступилась місцем 

найрізноманітнішим позитивістським етатистсь-

ким його конструкціям, які тотально панують у 

постсоціалістичних країнах, в тому числі й в 

Україні, по сьогоднішній день. Зокрема, один з 
відомих радянських теоретиків фінансового пра-

ва С.Д.Ципкін писав, що з правової позиції пода-

ток означає, насамперед, платіж у державний 

бюджет, обов’язок перед державою („пови-

нність”) [33, c.49]. Звідси його індивідуальна бе-

зоплатність. Через декілька сторінок у цій же 

монографії С.Д.Ципкін продовжував: „Вибір за-

конодавцем того чи іншого методу, меншої чи 

більшої міри використання податкових констру-

кцій, часу та обставин їх застосування дозволяє 

поєднувати забезпечення загальнодержавних ін-

тересів із забезпечення потреб платників подат-

ку” [33, c.54]. Це, так би мовити, „м’який” варі-
ант етатистської доктрини оподаткування. 

Висловлена С.Д.Ципкіним думка про особ-

ливе поєднання інтересів сторін податкового 

правовідношення була пізніше, ще у радянський 

період, розвинута відомим російським юристом-

фінансистом С.В.Запольським. „Податкова фор-

ма, – писав він, – у найбільшій мірі дозволяє по-

єднувати задоволення безпосередніх суспільних 

інтересів, які втілюються у бюджеті, з інтересами 

платника податку, якому надається можливість 

(виділено мною – Г.Р.) використати на власний 

розсуд суму, що залишилась після сплати подат-

ку” [13, c.99]. Тим самим С.В.Запольський сфор-

мулював онтологію етатистської доктрини опо-

даткування, тому що саме від волі держави зале-

жить, згідно цього підходу до розуміння податку, 

буде чи не буде надана платнику податку мож-

ливість використати на власний розсуд суму, що 

залишилась після сплати податку. Тільки як 

обов’язок, повинність платника податку розгля-

дають податок і більшість інших сучасних теоре-

тиків податкового права [13, с.100]. Не дивно, що 

і в Конституціях переважної більшості сучасних 

держав податок визначається виключно як 

обов’язок право дієздатних членів його сплачу-

вати. Наприклад, у статті 67 Конституції України 

сказано: „Кожний зобов’язаний платити податки 

і збори в порядку і розмірах, встановлених зако-

ном” [1]. Їй вторить стаття 57 Конституції РФ: 

„Кожний зобов’язаний платити законно встанов-

лені податки і збори” [16, c.28]. 

Якщо б таке розуміння податку дійсно було 

адекватним його істинній природі, то проблема 

полягала б тільки у знаходженні відповідної 
юридичної конструкції, позитивної форми пода-

тку, його природної міри у загальному розмірі 
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приватної власності платника податку. Проте 

весь історичний досвід оподаткування переконує 

в протилежному – незалежно від міри оподатку-

вання при такій постановці оподаткування, що 

податок є тільки повинність, обов’язок його пла-

тника він фактично у величезній мірі не сплачу-
ється добровільно до державного бюджету, а 

прямо чи опосередковано буквально стягується 

державою у свою користь. Очевидно, щоб пра-

вильно зрозуміти правову природу податку, не-

можливо обійтись без врахування особи його 

платника. Про це фактично стверджував ще 

А.Сміт, про що зазначалось вище. А у наш час 

одним з перших дійшов такого ж висновку 

С.Г.Пепеляєв. Більше того, він запропонував но-

ву юридичну конструкцію розуміння платника 

податку. Зокрема, стосовно платника податку – 

громадянина він писав: „Платником податку є 

громадянин, здатний проявити свою волю до 

сплати податку та його використанню, тобто діє-

здатний в державно-правовому розумінні, що 

має можливість сплати податку, покладеного на 

нього актом вищої юридичної сили” [23, c.16]. 

Якщо у тотально пануючих визначеннях платни-

ка податку – це юридична особа чи громадянин, 

просто зобов’язані в силу вимоги закону сплати-

ти податок, то у запропонованому С.Г.Пепеляє-

вим визначенні податку закон розглядається не 

більше як необхідна юридична форма, що гаран-

тує найповніше врахування, в порівнянні з ін-

шими юридичними формами, волі платника по-

датку, дотримання його прав і свобод. Це визна-

чення містить в собі вказівку на правові (держа-

вно-правова дієздатність) та економічні переду-

мови включення громадянина в число платників 

податку. Воно є відображенням того факту, що 

податкові системи перебувають у найтіснішому 

зв’язку як зі станом економіки, так і з мірою де-

мократизації держави. 

Поняття «можливість сплати податку» мо-

же мати будь-яке трактування за умови збере-

ження основного змісту: податок виплачує лише 

громадянин, що одержує прибуток від майна або 

господарської діяльності  в розмірах, що пере-

вищують потреби відтворення його та його сім'ї. 
Дане нами визначення логічно випливає з одного 

із найдавніших принципів оподаткування -

принципу згоди суб'єкта оподаткування нести 

податковий тягар. Ще англійський філософ Фре-

нсіс Бекон писав у 1625 р. в книзі "Досліди або 

наставления моральні і політичні": "Податки, що 

стягуються зі згоди народу, не так послаблюють 

його мужність. Прикладом цього можуть бути 

мита в Нідерландах і до певної міри субсидії в 

Англії. Зауважте, що мова у нас іде зараз не про 

гаманець, а про серце. Податок, що стягується зі 
згоди народу чи без неї, може бути однаковим 

для гаманця платників, але не однаковим його 

вплив на дух народу" [7, c.416]. Принцип згоди 

народу на податковий тягар став одним із вито-

ків парламентського ладу. Саме тому законодав-

че оформлення податку, як правило, пов'язується 

зі згодою громадян на його стягнення. 

У даний час можливість погодження зако-

нопроектів фіскального характеру з волею окре-

мих громадян — платників податків, а також 

безпосередня участь останніх в нормотворчому 

процесі обмежується "вільним" мандатом депу-

татів Верховної Ради України, як і членів будь-

якого іншого парламенту, які представляють у 

законодавчому органі інтереси всієї нації і не 

пов'язані зі своїми виборцями наказами та про-

цедурою дострокового відкликання з питань 

оподаткування [3]. Проте, не дивлячись на це, в 

останні роки, особливо в зарубіжній фінансово-

правовій літературі все частіше вдаються до 

спроб аналізу оподаткування громадян у світлі 
теорії суспільного договору Ж.Ж.Руссо. Прибіч-

ники договірної природи податку стверджують, 

що публічна влада за послуги і переваги, які вона 

надає населенню, повинна одержувати певну ви-

нагороду у вигляді податкових внесків, що по-

ступають у державну казну, тобто що податок за 

його юридичною природою є платою громадян 

державі за підтримання нею правопорядку, здій-

снення заходів по регулюванню ринку, без чого 

не може успішно розвиватись приватне підпри-

ємництво і т.д. На думку шведського фінансиста 

Бу Свенсона, "податок –це ціна, яку ми всі спла-

чуємо за можливість використати суспільні ре-

сурси для певних спільних цілей, наприклад, 

оборони і здійснювати вплив на розподіл доходів 

і майна між громадянами" [27, c.60]. 

Ми вважаємо подібне тлумачення правової 
природи податку неадекватним її дійсній суті з 
наступних причин. По-перше, подібне тлумачен-

ня мимоволі приводять до змішування в один 

еклектичний масив таких якісно відмінних між 

собою понять і, природно, явищ, як "податок", 

"мито", "збір", "ціна". Відомий французький 

юрист-фінансист П.М.Годме справедливо під-

креслює, що тільки "дві категорії платежів вно-

сяться громадянами..." в якості винагороди "...за 

певні переваги чи послуги, надані державою чи її 
закладом. У деяких випадках такий платіж здійс-

нюється без примусу. Це ціна. В інших випадках 

застосовується примус для здійснення внеску. Це 

мита і збори ... Застосування примусу зближує 
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мита і збори з податком. Проте вони відрізня-

ються тим, що податок стягується без адекватної 
безпосередньої послуги за нього. І навпаки, мито 

та збір стягуються у зв'язку з певною послугою, 

наданою платнику" [11, c.390]. Таким чином, ре-

зюмує П.М.Годме, "ідея оплати за надані послу-

ги не може бути обґрунтуванням податку у вузь-

кому розумінні цього слова" [11, c.392]. 

По-друге, податок не є результатом договору 

публічної влади та громадянина — його платника 

ще й тому, що згідно чинного законодавства у від-

повідності з економічною та правовою природою 

податку правове регулювання оподаткування вза-

галі, в т.ч. й оподаткування громадян, відзначаєть-

ся однобічним характером і базується на прямому 

державно-владному примусі [4]. 

Договір же, у відповідності з цивільно-пра-

вовою доктриною [6; 31] та чинним цивільним ко-

дексом України [2] являє собою угоду двох або 

більшого числа осіб про вчинення певних дій та 

встановлення для забезпечення цих дій таких взає-

мних прав і обов'язків, виконання яких забезпечу-

ється заходами державного примусу, але тільки у 

випадку невиконання одним чи кількома суб'єкта-

ми договору взятих на себе зобов'язань. 

Ще одним вагомим контраргументом щодо 

договірного походження податку є пряма забо-

рона на використання у фіскальній сфері інстру-

ментів безпосередньої демократії, що діє в біль-

шості країн світу, в т.ч. й в Україні. Так, стаття 

74 Конституції України забороняє референдум 

щодо законопроектів з питань податків [1, Ст. 

74]. Політичний суверен (цей термін запровадив 

ще на початку XX століття англійський вчений 

А.Дайсi [12, с.85]) позбавлений цього права і в 

Англії [30, с.60]. Водночас принцип однобічного 

запровадження податків та примусового їх стяг-

нення не суперечить трактуванню фіскальних 

правовідносин як системи специфічних зобов'я-

зань, що складаються між державою, з одного 

боку, та індивідуальними і колективними суб'єк-

тами оподаткування, з іншого, адже з точки зору 

цивільно-правової доктрини, про яку уже згаду-

валось, за ознакою підстав виникнення розрізняє 

договірні та позадоговірні зобов'язання. Останні, 
як відомо, виникають з різних юридичних фактів 

позадоговірного характеру - адміністративних 

актів, заподіяння шкоди та ін. [32]. На нашу дум-

ку, до їх числа з достатньою підставою можна 

віднести і податкові взаємозв'язки громадянина 

та держави. "Вертикальний" характер цих зобо-

в'язань хоча й робить їх досить своєрідними, тим 

не менше залишає можливість виділення учасни-

ків податкових правовідносин (кредитор -

держава, боржник - громадянин - платник подат-

ку), їх об'єкту та інших елементів, властивих 

звичайним зобов'язальним правовідносинам. 

Так, ще І.Х.Озеров вважав громадян — 

платників податків солідарними боржниками в 

покритті бюджету. На його думку, кожен суб'єкт 

податкових правовідносин наділений невід'єм-

ним правом ознайомлюватись з податковими де-

клараціями інших платників податків. Забезпе-

чує це їх право обов'язок держави оприлюднюва-

ти відомості про прибутки і податки платників 

податків [22, с.357]. Це лише один із прикладів 

юридичного змісту даного правовідношення. З 

допущення про можливість застосування поняття 

зобов'язань до податкових правовідносин випли-

ває доцільність поширення на сферу оподатку-

вання класичних методів та механізмів юридич-

ного захисту прав учасників даних зобов'язань, в 

т.ч. надання боржнику можливості вдаватися до 

судового захисту. "Податки мають публічний 

інтерес. Якщо одна особа приховала свій прибу-

ток, то так чи інакше це вчиняється за рахунок тре-

тіх осіб - державі доводиться збільшувати ставки 

чи вдаватись до нових видів оподаткування, а тому 

кожному учаснику податкових правовідносин по-

винно бути надано actio popularis, тобто право вчи-

няти позов проти приховувача або доводити цей 

факт до відома податкової комісії чи прокуро-

ра"[22, с.357], - писав І.Х.Озеров. 

Поняття „податкове зобов’язання” нині на-

буває самостійного і все більш істотного значен-

ня в сучасному російському податковому праві. 
В ряді робіт останнього часу звертається увага на 

перспективи закріплення конструкції податково-

го зобов’язання в податковому законодавстві, 
обґрунтовується можливість визначення поняття 

податкового зобов’язання за зразком юридичної 
конструкції зобов’язання у цивільному законо-

давстві [15; 21; 14]. 

Про перспективи становлення податкового 

зобов’язання як самостійної юридичної констру-

кції переконливо свідчить і досвід держав Захід-

ної Європи. Зокрема, у німецькому та австрійсь-

кому податковому праві конструкція податково-

го зобов’язання безпосередньо закріплена в за-

коні. У Положенні про податки і збори ФРН 1977 

року та австрійському федеральному Положенні 
про податки і збори і ряд пропозицій, присвяче-

них „податковому зобов’язальному праву”. Нап-

риклад, у Положенні про податки і збори ФРН це 

параграфи з 33 по 77. В науковій літературі уто-

чнюється, що в податковому зобов’язальному 

відношенні беруть участь, як правило, дві особи, 

одна з яких – податковий кредитор, а інша особа 
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– податковий боржник – зобов’язана здійснити 

відповідне надання [37, S.129]. При цьому конс-

трукція податкового зобов’язання у країнах ні-
мецького права (ФРН і Австрія) побудована з 
врахуванням традиційно чіткого для німецької 
юридичної науки розподілу в межах проблем 

зобов’язання (в тому числі цивільно-правового) 

питань обов’язку та відповідальності [34]. 

Особливе значення конструкції „податкове 

зобов’язання” в зарубіжній науці фінансового 

права деяких країн переконливо підтверджує і 
той факт, що інколи центральне для податкового 

права поняття податку визначається спираючись 

на вказану юридичну конструкцію. Так, італійсь-

кий вчений Г.Фальсітта визначає податок як 

грошове зобов’язання, що прямо чи опосередко-

вано породжується законом [35, P.23, 25]. Конс-

трукція податкового зобов’язання займає важли-

ве місце в податковому праві Швейцарії. Автор 

французькомовного курсу швейцарського подат-

кового права Ж.-М.Рів’є відзначає, що „фіскаль-

не зобов’язання є зобов’язання публічного права, 

у якому публічне утворення (конфедерація, кан-

тон, комуна) є кредитором, а платник податку – 

боржником” [36, P.213]. 

Отже, при порівнянні різноманітних докт-

рин та поглядів на податок цілком очевидним є 

той факт, що публічно-правовий сенс податково-

го права за роки існування в умовах панування 

етатистських доктрин оподаткування в значній 

мірі втратився. В податковому праві України ни-

ні прийнято бачити насамперед адміністрування, 

вираження однобокої волі держави. Проте істо-

рія податкового права – це історія саме публічно-

правового інституту такої ж публічно-правової 
галузі – фінансового права, яким іманентний 

глибокий демократизм. Його і потрібно якомога 

повніше і послідовніше відродити, інакше нам не 

збудувати ні правової держави, ні громадянсько-

го суспільства. 

Висновки. Спираючись на проведений 

вище аналіз юридичної конструкції податку та 

різноманітних податково-правових доктрин, на 

нашу думку, буде обґрунтованим висунути гіпо-

тезу про податок як явище дуалістичне, яке міс-

тить в собі у демократичному суспільстві не ли-

ше обов’язок платника податку, але водночас і 
його права як праводієздатного члена громадян-

ського суспільства. Матеріальною основою цих 

правє насамперед, право приватної власності 
платника податку, належний йому на таких же 

юридичних підставах дохід від вільно обраної 
праці у розмірах, що перевищують потреби пла-

тника податку та його утриманців (членів сім’ї) 

на їх повноцінне відтворення. Соціальною осно-

вою прав платника податку на сплату податку є 

його та членів його сім’ї конкретні життєві (при-

родні) потреби у задоволенні публічної частини 

їх інтересів, які тільки й спроможна забезпечити 

держава та інші публічні утворення. Праводієз-
датний член громадянського суспільства вільно 

робить вибір між можливістю сплатити легітим-

но встановлені податки і внаслідок цього одер-

жати подальшу можливість сповна реалізувати 

себе як власник і особистість та можливістю 

уникнути сплати податків з допомогою тих же 

легітимних способів та прийомів (а також і неле-

гітимних), прирікаючи при цьому себе на багато 

серйозних обмежень та небезпек знову ж таки як 

власник та особистість. Природно, у другому ви-

падку держава спробує примусово стягнути по-

даток з його платника, реалізуючи тим самим 

уже своє право на існування. Тоді податок про-

явиться по відношенню до його платника уже 

тільки обов’язком. Таке розуміння податку, на 

нашу думку, повністю відповідає принципу соці-
ального натуралізму та природно-позитивній 

природі Конституції України, ряду інших пост-

соціалістичних держав та цивілізованих держав 

Заходу, може стати ключем до успішного розв’я-

зання, так би мовити, „малою кров’ю” найбільш 

гострих проблем сучасного податкового права. 

Історичний досвід переконує, що чим більш зрі-
лим є громадянське суспільство та його держава, 

тим у більшій мірі податок проявляється у якості 
правообов’язку платників податку і, навпаки, чим 

менших успіхів це суспільство досягло у своєму 

історичному поступі, тим в більшій мірі податок 

виступає тільки як обов’язок його платників. 
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КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ 

 
Постановка проблеми. Питання, пов’я-

зані з системою фінансового права, завжди були 

гостро дискусійними у фінансово-правовій нау-

ці. Безперервно відбувається процес формування 

нових фінансово-правових інститутів, розши-

рення меж існуючих, втрати актуальності окре-

мими інститутами фінансового права. Тому ус-

пішне розв’язання проблеми визначення основ-

них критеріїв формування фінансово-правових 

інститутів набуває все більшої наукової та прак-

тичної значимості. 
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Проблема критеріїв поділу системи права на га-

лузі та інститути постійно знаходиться в центрі 
уваги багатьох як російських, так і українських 

теоретиків права, і була предметом обговорення 

ряду наукових дискусій. Стисло узагальнюючи 

суть цих дискусій, можна сказати наступне. Пе-

рша дискусія (1938-1941рр.) виділила в якості 
основи розподілу системи права на галузі та ін-

ститути предмет правового регулювання, відзна-

чивши метод, як похідний від предмету, додат-

ковий критерій [3; 10; 12]. Дискусія (1955-1958 

рр.) не заперечуючи значущості критеріїв розпо-

ділу системи права на галузі – предмету та мето-

ду правового регулювання, з особливою силою 

підкреслила значення методу правового регулю-

вання [1; 7; 26]. Дискусія 1982 року, не відмов-

ляючись від фундаментальних положень, вироб-

лених в ході перших двох дискусій, запропону-

вала додаткові критерії розподілу системи права 

на галузі та інститути (соціальна цінність, меха-

нізм регулювання, зміст, об’єкт правового регу-

лювання). Цікаво, що називаючи додаткові кри-

терії, ніхто із вчених не проілюстрував дію цих 

критеріїв на прикладі всіх галузей права [21]. 

Підкреслимо, що для теорії фінансового пра-

ва характерна прийнятність основних ідей, розроб-

лених радянськими вченими-юристами за багато 

десятиліть. Дослідження окресленої проблеми від-

бувається у двох напрямках. В першу чергу вона 

розглядається в складі аналізу теоретичних про-

блем загальної частини фінансового права. Свою 

думку з цього приводу неодноразово висловлюва-

ли фундатори сучасного фінансового права. Такі 
як, О.М. Горбунова [8], Ю.А. Ровінський [22], С.Д. 

Ципкін [25], П.С. Пацурківський [14; 15]. 

Іншими вченими питання формування фі-
нансово-правових інститутів та визначення їх видів 

розглядається в якості самостійних теоретичних 

досліджень. Так, слід відзначити ґрунтовні праці з 
даного питання В.М. Вишновецького [4; 5], Н.Ю. 

Пришви [18; 19], М.П. Кучерявенка [11]. 

Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати ступінь наукової роз-
робки проблеми, охарактеризувати різноманіття 

наукових підходів до поділу системи фінансово-

го права на інститути, з’ясувати основні критерії 
виділення фінансово-правових інститутів. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В своїй сукупності загальні та спеціальні 
фінансово-правові інститути складають систему 

фінансового права, відповідно її загальну та 

особливу частини. Виникає питання: за якими 

критеріями можна виділити інститути в системі 
фінансового права? Як зазначає С.С. Алексєєв, 

"на формування правових інститутів, на їх дифе-

ренціацію та інтеграцію впливає ряд системоут-

ворюючих факторів. В принципі стосовно до 

кожного правового інституту може бути встано-

влений той головний системоутворюючий фак-

тор, який обумовив відокремлення даного ком-

плексу нормативних приписів. Частіше всього - 

це особливості даного різновиду суспільних від-

носин, тобто особливості предмету правового 

регулювання” [2, с. 136]. 

Звичайно, правові норми, що утворюють си-

стему права можна класифікувати, об'єднувати, 

виділяти за різними критеріями. Така класифіка-

ція, що здійснюється з відповідною метою, є допу-

стимою і, більше того, корисною для з'ясування 

окремих сторін, проявів права. Але вона ніколи не 

дасть змоги належним чином аргументовано піді-
йти до питання виділення структурних підрозділів 

системи права. Тому ми цілком погоджуємося з 
тим, що основним критерієм  виділення структур-

них елементів системи права служить предмет 

правового регулювання. Разом з тим, предметна 

ознака, на нашу думку, не єдина підстава виділен-

ня правових інститутів, оскільки певна їх частина 

виділяється за функціональною ознакою, що зумо-

влює існування, як вже зазначалося, загальних та 

спеціальних правових інститутів. Однак ми не по-

годжуємося з  висловлюваними в юридичній  літе-

ратурі думками, на зразок того, що критеріями 



Л.В. Вакарюк 

104                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск 212 . Правознавство. 

розмежування інститутів права може бути сфера 

впливу на суспільні відносини, цілеспрямованість 

правового регулювання суспільних відносин, спе-

цифіка правового впливу на суспільні відносини, 

способи реалізації правових норм та механізм їх дії 
в межах конкретного правового інституту, ступінь 

взаємодії інституту з іншими елементами системи 

галузі права, принципи, склад суб’єктів, видовий 

характер норм, об’єднаних в інститутах тощо [17, 

с. 22-23]. На нашу думку, в даному випадку мова йде 
не про критерії обґрунтування самостійності   відпо-

відної  сукупності правових норм як інституту права, 

а про критерії, які можна покласти в основу класифі-
кації (каталогу) різноманітних правових інститутів, 

оскільки більшість з тих, що названі, зумовлені спе-

цифікою   певного різновиду суспільних відносин в 

межах галузевого предмету регулювання. 

Предметом фінансово-правового інституту 

може бути лише якась певною мірою самостійна 

частина галузевого предмету правового регулю-

вання, що об’єднується за певною ознакою, яка є 

істотною для даної сукупності фінансових відно-

син. Такою істотною ознакою, на нашу думку, 

виступає зміст фінансових відносин, який зале-

жить від особливостей формування і викорис-

тання фондів грошових коштів, різної ролі цих 

відносин в процесі суспільного відтворення. Різ-
ні правові форми та методи, що застосовуються 

для формування та використання централізова-

них та децентралізованих фондів грошових кош-

тів, зумовлюють групування фінансових відно-

син у фінансові інститути, які є ланками фінан-

сової системи. У зв’язку з цим головна роль у 

формуванні особливої частини фінансового пра-

ва належить не юридичним критеріям, а фінан-

совим відносинам, що утворюють відповідні 
ланки фінансової системи, які в кінцевому раху-

нку служать підставою для об’єднання правових 

норм, що регулюють ці відносини у певні фінан-

сово-правові інститути. Таким чином, наявність 

якісно відмінної за своїм змістом групи фінансо-

вих відносин, об’єднаних у фінансовий інститут,   

об’єктивно вимагає відокремленого правового 

регулювання і служить матеріальною передумо-

вою формування фінансово-правового інституту. 

Оскільки фінансові системи у різних країнах 

можуть за окремими їх інститутами не співпада-

ти, то і системи фінансового права також можуть 

у таких випадках відповідно відрізнятись. 

В фінансово-правовій літературі неоднора-

зово вказувалось на тісний зв’язок фінансової 
системи з системою фінансового права, визначе-

ність структурних елементів останньої структу-

рою системи фінансів. Висловлювалась думка, 

що „кількість правових інститутів і їх видів точ-

но відповідає кількості та видам економічних 

інститутів” [24, с. 205]. В свою чергу ланки фі-
нансової системи формуються і існують навколо 

певного фонду грошових коштів. Тобто існуван-

ня певного фонду грошових коштів зумовлює 

групування відносин, що виникають з приводу 

мобілізації, розподілу та витрачання коштів цьо-

го фонду, у певну ланку фінансової системи (фі-
нансовий інститут), яка і виступає підставою ви-

ділення фінансово-правового інституту. 

На перший погляд таке твердження є до-

статньо логічним і не повинно б викликати сут-

тєвих заперечень. Безумовно, фінансова система 

має визначальний вплив на систему фінансового 

права, оскільки предметом фінансового права і є 

фінансові відносини, які складають фінансову 

систему. Однак взаємодія фінансової системи і 
системи фінансового права не завжди пряма, а 

інколи опосередкована, тому це не знімає про-

блеми побудови останньої. Відповідність між 

кількістю ланок фінансової системи та кількістю 

правових інститутів стає перепоною для виді-
лення, наприклад, таких інститутів фінансового 

права, як державні доходи, видатки, грошовий 

обіг, які не мають власних ланок фінансової сис-

теми, що могли б стати об’єктом регулювання 

названих правових інститутів.  

На нашу думку, відносини, що виникають 

навколо певного фонду, можуть бути досить рі-
зноманітними за своїм характером, змістом. На-

стання певних обставин зумовлює виникнення 

відносин з приводу фондування грошових кош-

тів. Це в свою чергу приводить в рух процедуру, 

що пов'язана з визначенням напрямків та об'єк-

тів, на які будуть витрачатися кошти, та їх роз-
мір. Як наслідок, виникають відносини, пов’яза-

ні з витрачанням цих коштів. Тобто, відносини, 

що виникають навколо певного фонду грошових 

коштів, можна поділити на окремі різновиди. 

Це, по-перше, відносини, що виникають з при-

воду мобілізації коштів; по-друге, відносини, 

пов’язані з розподілом мобілізованих коштів; по-

третє, відносини, що виникають з приводу вико-

ристання розподілених коштів.  

Ми вважаємо, що з точки зору фінансів 

поділ відносин, що виникають з приводу форму-

вання та використання певного фонду, не має сут-

тєвого значення, оскільки названі різновиди фі-
нансових відносин тісно взаємопов’язані між 

собою, не можуть існувати окремо один від од-

ного і їм притаманно значно більше спільних 

рис, ніж відмінностей. З точки ж зору фінансо-



Критерії виділення фінансово-правових інститутів 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск 212 . Правознавство.                                               105 

вого права, виділення таких груп фінансових 

відносин має принципове значення.  

Підтвердження цьому ми можемо знайти в 

фінансово-правовій літературі. Так, Н.І. Хімічева 

зазначає, що особливості суб’єктного складу у 

відносинах, що виникають з приводу формуван-

ня та використання централізованого фонду 

держави, є підставою для об’єднання норм, що 

регулюють такі процеси, "в особливі фінансово-

правові інститути (обов’язкові платежі держав-

них підприємств, податкове право та ін.)" [23, с. 

13].  Л.К. Воронова в особливій частині системи 

фінансового права виділяє інститут бюджетних 

прав, який складають норми, що встановлюють 

повноваження відповідних суб’єктів фінансового 

права в бюджетній сфері, тобто права та обов’яз-
ки в бюджетно-правових відносинах, які станов-

лять зміст останніх [6, с. 56]. Аналогічну пози-

цію фактично займає і О.В. Горун, розглядаючи 

бюджетні права держави [9, с. 16-17].  О.Ю.Савін 

вважає, що правовий інститут складають право-

ві норми, які регулюють однорідні, тісно пов’яза-

ні між собою відносини, що об’єднуються,  як 

правило, об’єктом регулювання [20, с. 27]. 

У зв’язку з цим ми погоджуємося з думкою 

С.С. Алексєєва, який зазначав, що кожен правовий 

інститут присвячений певній ділянці суспільних 

відносин, в якості якої служить предмет правового 

регулювання. При цьому предмет як підставу ди-

ференціації інститутів пропонується розуміти в 

широкому значенні. Зокрема, це: конкретні різно-

види відносин даного виду; об’єкти правоохорон-

ної діяльності; окремі елементи відносин даного 

виду; стадії руху відносин [2, с. 140-141]. Ми вва-

жаємо, що мобілізація, розподіл та використання 

коштів фонду зумовлює існування певних груп 

відносин, які є окремими різновидами фінансових 

відносин, що можуть бути покладені в основу ви-

ділення окремих фінансово-правових інститутів. 

Кожен з цих різновидів відносин має свій, лише 

йому властивий суб’єк-тний склад, власну специ-

фіку змісту даних фінансових відносин, в основі 
динаміки цих груп відносин лежать характерні ли-

ше для цих відносин факти. 

Тому, визнаючи обумовленість системи фі-
нансового права, зокрема, особливої її частини, 

фінансовою системою, ми не погоджуємося з 
твердженням, що кількість фінансово-правових 

інститутів повинна завжди відповідати кількості 
ланок фінансової системи. На нашу думку, було 

б правильніше говорити про те, що ланка фінан-

сової системи опосередковує не окремий фінан-

сово-правовий інститут, а певний структурний 

підрозділ системи фінансового права, до складу 

якого, як правило, входить декілька правових 

інститутів. Це чітко видно на прикладі такого 

структурного підрозділу системи фінансового 

права, як бюджетне право, існування якого зумо-

влено існуванням такої ланки фінансової систе-

ми, як бюджет (бюджетна система). В даному 

випадку, як правило, ніхто не заперечує, що да-

ний структурний підрозділ складається з кількох 

фінансово-правових інститутів. Інша справа, що 

їх кількість представниками фінансово-правової 
науки визначається по-різному. 

Крім цього, останнім часом спостерігається 

тенденція, спрямована на виведення певних груп 

фінансових відносин з сфери регулювання фі-
нансового права. Зокрема, мова йде про спроби 

представників фінансової науки обґрунтувати 

виділення таких ланок фінансової системи, як 

фінанси домогосподарств, фінансовий ринок то-

що. Разом з тим, збільшення грошових фондів 

недержавних суб’єктів, які не входять до складу 

державних фінансів, зумовлює необхідність дер-

жави здійснювати правове регулювання діяльно-

сті таких суб’єктів не фінансово-правовими ме-

тодами, які завжди переслідували мету підпоряд-

кування такої діяльності фінансовим інтересам 

держави, а цивільно-правовими, які забезпечують 

захист їх прав як товаровиробників. Звідси ви-

пливає, що фінансові відносини регулюються не 

лише фінансово-правовими нормами, а й норма-

ми інших галузей права, в першу чергу, цивіль-

ного. Саме тому ми вважаємо, що визначення 

фінансової системи як сукупності фінансових 

відносин, врегульованих лише нормами фінансо-

вого права, не відповідає дійсності і веде до зву-

ження обсягу поняття "фінансова система", порі-
вняно з тим, що дається фінансовою наукою. 

Висновок. Враховуючи сказане, ми вважа-

ємо, що абсолютизація ланки фінансової системи 

як єдиного критерію виділення інститутів фінан-

сового права є недопустимою. В одному випадку 

ланка фінансової системи дійсно є підставою ви-

ділення окремого інституту фінансового права 

(наприклад, державний кредит), а в іншому - ли-

ше як початкова підстава виділення великої су-

купності фінансово-правових норм, які належать 

до різних фінансово-правових інститутів. Тобто, 

в першому випадку ланка фінансової системи 

опосередковує фінансово-правовий інститут, а в 

іншому - розділ фінансового права. У зв’язку з 
цим можна привести думку М.І. Піскотіна, який 

вважав, що "предмет правового регулювання яв-

ляється наскрізною, профілюючою підставою 

поділу права на всіх його рівнях. Змінюються 

лише доповнюючі її критерії. В даному випадку 
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такими повинні бути найбільш істотні якісні осо-

бливості окремих інститутів і норм, їх специфіка, 

яка відокремлює їх один від одного та об’єднує в 

окремі стійкі групи" [16, с. 56]. 
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ON KRITERIA OF ALLOCATION OF THE FINANCIAL LEGAL INSTITUTIONS 

Summary 
The views of different scientists on the given problem are submitted in details, the author’s compre-

hensions of allocation of the financial legal institutions are formulated and the essence of basic institutes is 

parsed in the article. 
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ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ФІЛІЙ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ В УКРАЇНУ:  

ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
 

Постановка проблеми. Сьогодні однією з 
істотних проблем функціонування банківської 
системи України є необхідність докапіталізації, 
оскільки навіть в умовах значних темпів зрос-

тання капіталу банків, у тому числі і за рахунок 

інвестиційних коштів, їх загальний обсяг не від-

повідає рівню, який спроможний захистити бан-

ківську систему у випадку виникнення зовнішніх 

або внутрішніх факторів дестабілізації. 
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Аналізуючи ситуацію щодо доцільності доступу 

іноземного капіталу на національні ринки бан-

ківських послуг та його правової регламентації, 
можна дійти висновку, що у вітчизняній юриди-

чній літературі вона зовсім не досліджена.  

Мета статті полягає у тому, щоб проаналі-
зувати правові проблеми доступу філій інозем-

них банків в Україну. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Після банківської кризи для поліпшення си-

туації у сфері пруденційного нагляду, для змен-

шення витрат на збільшення капіталу та реструк-

туризацію банків у після кризовий період, органи 

влади країн із ринками, що формуються, почали 

відкривати свої банківські системи для іноземної 
участі. Таким чином було здійснено спробу по-

кращити ефективність банківської системи і пе-

ретворити банки на складову тих організацій, які 
мають глобально диферсифіковані портфелі. Ре-

зультати досліджень, проведених фахівцями Сві-
тового банку під час вивчення питань щодо вхо-

дження іноземних банків на ринки банківських 

послуг Центральної та Східної Європи, зокрема, 

М. Померліно та Д.Дж.Війтом, свідчать про те, 

що банківська криза та поліпшені макроекономі-
чні умови призвели до зростання іноземної учас-

ті та контролю [1, 56]. 

Входження іноземних банків завжди су-

проводжується дискусією щодо визначення по-

зитивних та негативних моментів цього процесу. 

Так, іноземні банки можуть забезпечити більш 

стабільне джерело кредитів і зробити банківську 

систему більш стійкою до шоків. Філії та дочірні 
підприємства великих міжнародних банків мо-

жуть розраховувати за необхідності на додаткове 

фінансування та капітал від своїх материнських 

компаній. В свою чергу, материнська компанія 

може бути здатною надавати такі ресурси, оскі-
льки вона має більш міжнародне диверсифікова-

ний портфель, порівняно з вітчизняними банка-

ми, а це означає, що потік її надходжень буде 

менш залежним від суто внутрішніх (вітчизня-

них) потрясінь. Крім того, великі міжнародні ба-

нки мають кращий доступ до глобальних фінан-

сових ринків, аніж місцеві банки. 

Водночас вихід на національні ринки іно-

земних банків не обов'язково буде супроводжу-

ватися створенням більш надійних та стабільних 

джерел кредитування для вітчизняних позичаль-

ників. Це пояснюється декількома причинами. 

Так, входження іноземних банків супроводжу-

ється зменшенням перешкод для відтоку капіта-

лу, але банки можуть використовувати кошти, 

мобілізовані на внутрішньому ринку, для зовні-
шнього запозичення. Внаслідок цього вітчизняні 
позичальники можуть бути позбавлені однаково-

го ступеню доступу до вітчизняних заощаджень. 

Крім того іноземні банки можуть інколи різко 

переміщувати кошти з одного ринку на інший, 

оскільки очікувані доходи, скориговані за ризи-

ками, змінюються на різних ринках. 

Також, на думку представників національ-

них банківських секторів, іноземні банки можуть 

"відбирати" найбільш прибуткові вітчизняні ри-

нки та клієнтів, залишаючи місцевим банкам об-

слуговування інших, більш ризикових клієнтів і, 
таким чином, збільшують загальний рівень ризи-

ків для портфелів вітчизняних банків. 

Проведені емпіричні дослідження дали 

змогу зробити висновок, що іноземні банки на 

ринках, що формуються, протягом другої поло-

вини 1990-х років були більш ефективними, ніж 

національні - як з точки зору витрат, так і з точки 

зору прибутку [2, 75]. Натомість для розвинених 

ринків вірним є протилежне. Поряд із цим, сут-

тєве входження іноземних банків пов'язувалося 

зі скороченням як прибутковості, так і загальних 

витрат вітчизняних банків. 

Загальна лібералізація торгівлі у сфері фі-
нансових послуг змушує країни виробляти фі-
нансові послуги та обмінюватися ними на основі 
зіставних переваг. Тому дозвіл на входження 

іноземних банків як складова цього процесу лі-
бералізації розглядається як поліпшення ефекти-
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вності, стабільності банківської системи; покра-

щення якості, ціноутворення та доступності фі-
нансових послуг, які супроводжують процес 

конкуренції з вітчизняними банками. Це заохо-

чує, в свою чергу, останніх покращувати власні 
послуги і запроваджувати подібні поліпшення. 

Позитивним моментом виступає і міграція 

висококваліфікованого банківського персоналу, 

який дозволить місцевим фахівцям, що також за-

прошуються на роботу до філій та дочірніх підпри-

ємств іноземних банків, асимілювати практику та 

технологію міжнародних банків, яку вони зберіга-

тимуть з переходом до вітчизняних банків. 

Також входження філій міцних іноземних 

банків сприяє поліпшенню загальної стабільності 
внутрішньої банківської системи, оскільки су-

проводжується імпортуванням сильного пруден-

ційного нагляду за, принаймні, часткою фінансо-

вої системи. Нагляд за діяльністю філій здійсню-

ється на консолідованій основі разом з материн-

ською компанією згідно положень Базельського 

комітету. Філії та дочірні підприємства міжнаро-

дних банків, як правло, мають такі вимоги роз-
криття, обліку та звітності, які чітко відповіда-

ють провідній міжнародній практиці. Якщо сту-

пінь впровадження цієї практики місцевими бан-

ками розглядати як їх силу у зі ставності з інозе-

мними банками, тоді загальна якість інформації 
щодо стану банківської системи підвищиться. 

З іншого боку деякі спостерігачі доводять, 

що важко здійснювати нагляд за складними закор-

донними фінансовими операціями, які здійснюють 

міжнародні банки, в разі виконання цієї функції 
наглядовими органами країни знаходження чи кра-

їни походження банківської установи [1, с.64]. 

На користь входження іноземних банків, у 

тому числі і філій, свідчить той факт, що за на-

явності кризової ситуації банківська система мо-

же зберегти стабільність і дозволити місцевим 

резидентам "здійснити втечу капіталу вдома". 

Оскільки за наявності сумнівів вітчизняних ре-

зидентів щодо стабільності вітчизняних банків в 

період кризи, вони можуть перемістити свої де-

позити до іноземних банків, розташованих у їх 

країні, а не за кордоном, що має сприяти стабілі-
зації загального обсягу депозитів. 

Філії іноземних банків можуть надати не-

прямий доступ до кредитів останньої інстанції на 

зрілих ринках через свої материнські компанії. 
Водночас, остання криза банківської системи 

показала, що, зокрема, в Азії іноземні банки за-

лишати ринки без спроби відшкодувати свої ви-

трати. Тому попередньо не відомо, чи іноземні 
банки з місцевим представництвом вірогідно по-

годяться на ризики за позиками місцевим пози-

чальникам порівняно з закордонними банками, 

які займаються міжнародним кредитуванням. 

В цілому можна констатувати, що протя-

гом другої половини 1990-х років рівень інозем-

ної участі (як у вигляді банків зі 100% іноземною 

участю, так і їх філій) в банківських системах 

ринків, що формуються, зріс суттєвим чином, 

хоча і відрізняється за регіонами. В ряді країн 

така ситуація спостерігається і нині. Зокрема, в 

країнах Центральної та Східної Європи спостері-
гався більший зріст порівняно з Азією. Так, у 

деяких європейських країнах була створена на-

ступна кількість філій іноземних банків: Польща 

-14, Чехія - 10, Болгарія - 8, Литва - 4, Словаччи-

на - 2, Росія - 1, Латвія - 1, Естонія - 1 (дані 1999-

2001 років) [3, 5]. 

Однією з найпоширеніших форм здійснен-

ня банківської діяльності на ринках інших країн 

є надання банками послуг через свої зарубіжні 
філії. Згідно статті XVI Генеральної угоди про 

торгівлю послугами (ГАТС), кожна країна - Член 

повинна надати постачальникам послуг будь-

якої іншої країни -Члена режим, не менш сприя-

тливий, ніж той, який надається згідно з прави-

лами, обмеженнями і умовами, узгодженими і 
зазначеними в його Розкладі (конкретні зобов'я-

зання країни - Члена із зазначенням часових ра-

мок їх виконання і дати набуття чинності такими 

зобов'язаннями). Серед інших заходів, які країна 

- Член не повинна зберігати чи вживати, - захо-

ди, які обмежують або вимагають конкретних 

типів юридичних осіб або спільних підприємств, 

через які постачальник може надавати послугу. 

Це означає необхідність скасування всіх обме-

жень щодо організаційних форм надання послуг 
Іноземними банками на території країни - Члена. 

Крім цього, згідно статті XVII ГАТС, у се-

кторах, які входять до національного Розкладу, і 
за виконання умов та кваліфікаційних вимог, 

обумовлених у ньому, кожна країна - Член пови-

нна надати постачальникам послуг будь-якої ін-

шої країни - Члена щодо всіх заходів, які торка-

ються поставки послуг, режим, не менш сприят-

ливий, аніж той, який вона надає таким же своїм 

постачальникам послуг. 

Офіційна пропозиція України СОТ в сфері 
банківської діяльності, що була представлена в 

грудні 2001 р., не передбачала для іноземних бан-

ків будь-якої можливості безпосередньо відкривати 

філії в Україні ("безпосереднє створення банківсь-

ких філій"). Така заборона вміщується і в чинному 

банківському законодавстві, зокрема Законі Украї-
ни "Про банки і банківську діяльність". 
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Відповідно, для іноземного банку єдиний 

спосіб ведення діяльності в Україні полягає в 

створенні дочірнього підприємства, для цього 

потрібні дозвіл Національного банку, рішення 

про надання якого ухвалюється останнім на свій 

розсуд. Така ситуація не вважається прийнятною 

для держав - членів Європейського Союзу, які в 

багатьох випадках підкреслювали необхідність 

того, аби Україна включила в свою пропозицію 

COT створення безпосередніх банківських філій. 

Зважаючи на обговорення з Європейською Комі-
сією (які відбулися ще в середині липня 2001 р. 

із залученням НБУ), можна стверджувати, що в 

іншому випадку ЄС буде надалі блокувати вступ 

України до COT і, зокрема, її приєднання до 

Угоди про фінансові послуги. 

Ще одним документом, що створює під-

стави для входження на фінансовий ринок Укра-

їни філій іноземних банків, є Угода про партнер-

ство та співробітництво між Україною та Євро-

пейським Співтовариством (УПС), укладена 16 

червня 1994 року. Вона передбачає здійснення 

лібералізації доступу на фінансові ринки та умов 

ведення бізнесу. Лібералізація послуг відповідно 

до УПС пов'язана із чинними або майбутніми 

зобов'язаннями сторін за ГАТС. Згідно із статтею 

44 УПС, режим, наданий однією стороною іншій 

відповідно до умов УПС, не може бути більш 

сприятливим, ніж режим, який ця перша сторона 

надає відповідно до умов ГАТС. Це зобов'язання 

набуває чинності за один місяць до набуття чин-

ності відповідними зобов'язаннями, взятими за 

угодою ГАТС. При цьому слід констатувати, що 

УПС має справу переважно з методом надання 

послуг, визначеним у Статті 11:2 (с) ГАТС, - 

"комерційна присутність" - передбачаючи засну-

вання компанії однієї сторони на території іншої 
(ст. 30 УПС). 

Стаття ЗО.2.а УПС надає фінансовим уста-

новам ЄС право створювати в Україні свої дочі-
рні компанії та філії на умовах найбільшого 

сприяння або національного режиму залежно від 

того, який є більш вигідним. Таким чином, Укра-

їна не може ставити будь-яких вимог до фінан-

сових установ ЄС щодо доступу до фінансових 

ринків, якщо такі вимоги не ставляться до її на-

ціональних фінансових установ або фінансових 

установ з іншої країни. 

Згідно статті 30.2.Б УПС, з моменту засну-

вання фінансовою установою ЄС свого дочірньо-

го підприємства або філії в Україні вона має пра-

во на такий самий режим, який надано Україною 

національним фінансовим установам або устано-

вам з інших країн залежно від того, що краще. 

Іншими словами, умови щодо пруденційного ко-

нтролю, операцій, діяльності на ринку, фінансо-

вих продуктів тощо, які поширюються на фінан-

сову установу ЄС в Україні, повинні бути не 

менш сприятливими ніж ті, що поширюються на 

українські фінансові установи або на філії фінан-

сових установ з інших країн, в залежності від 

того, які з них є менш обмежувальними. 

Підтвердженням цих позицій можуть слу-

жити і акти Президента України. Зокрема, в Ука-

зі Президента України від 05.02.2002 р. № 104 

"Про Програму заходів щодо завершення вступу 

України до Світової організації торгівлі" серед 

ключових етапів завершення Україною процеду-

ри вступу до СОТ передбачена гармонізація на-

ціонального законодавства з нормами та вимога-

ми СОТ. Одним з напрямів діяльності в цій пло-

щині виступає лібералізація режиму торгівлі між 

Україною та ЄС, започаткування переговорного 

процесу з укладення Угоди про вільну торгівлю 

між Україною та ЄС. 

Отже, з огляду на зобов'язання України за 

УПС та намір вступити до СОТ та, в майбутньо-

му, до ЄС, необхідно привести банківське зако-

нодавство України у частині регулювання досту-

пу філій іноземних банків на ринок України до 

вимог цих міжнародно-правових документів, з 
врахуванням найкращого досвіду зарубіжних 

країн, перш за все європейських. 

Водночас слід зауважити, що не дивлячись 

на зняття в 1998 році обмеження на участь іно-

земного капіталу в банківському секторі Украї-
ни, а в 2000 - вимоги щодо мінімального розміру 

статутного капіталу банку з іноземною участю, 

зараз залишається ряд регулятивних вимог щодо 

руху капіталу, які можуть розглядатися як такі, 
що ускладнюють доступ на ринок банківських 

послуг країни або вихід українських банків на 

ринки інших країн. До таких вимог ряд експертів 

відносять: здійснення інвестицій в Україну ви-

ключно у валютах, які широко використовуються 

для платежів за міжнародними операціями та 

продаються на провідних валютних ринках; ре-

єстрація резидентами отриманих кредитів в іно-

земній валюті та обмеження реєстрація догово-

рів, процентна ставка по яких перевищує розмір 

середньозваженої процентної ставки, за якою ко-

мерційні банки України надають господарюю-

чим суб'єктам кредити в іноземній валюті на 

внутрішньому ринку; ліцензування інвестицій 

резидентом за кордон. 

Разом з тим доцільно зауважити, що із 145 

країн - членів COT, лише 31 не має обмежень у 

фінансовому секторі. В США, зокрема, діє закон 
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про регіональні реінвестиції, який вимагає від 

всіх учасників ринку фінансувати різноманітні 
програми регіонального розвитку, кредитування 

(у тому числі пільгового) відстаючих регіонів. 

Водночас, саме США активно добиваються від 

України дозволу на відкриття на її території фі-
лій іноземних банків та страхових компаній. 

Ринок банківських послуг в Україні є достат-

ньо цікавим для іноземних інвесторів. Сьогодні в 

Україні працює 20 банків з іноземним капіталом, і 
7 з них мають стовідсотковий іноземний капітал. 

Доля іноземних капіталів в банківській сфері Укра-

їни складає 12,4 % загального обсягу. 

Однак слід констатувати, що вітчизняні 
банківські структури неоднозначно ставляться до 

питання входження філій іноземних банків до 

банківської системи України. Зокрема, у 2002 р. 

Київський банківський союз пропонував обме-

жити кількість філій іноземних банків до 25 % 

від діючих в Україні банків. Достатньо обережно 

відноситься до наміру НБУ дозволити іноземним 

банкам відкривати свої філії в Україні і АУБ. 

Про це представники Асоціації неодноразово 

заявляли протягом 2002 — 2003 років. Крім того, 

обережність с приводу відкриття філій, за слова-

ми президента АУБ, розділяють і зареєстровані в 

Україні дочірні підприємства іноземних банків. 

Зрозуміло, що позитивною тенденцією від-

криття філій на території України буде створення 

конкурентного середовища. Зараз великий подив 

у західних експертів викликає той аспект, що 

розвиток банківського сектору України за остан-

ні десять років не пов'язаний зі змінами у складі 
основних "гравців". Особливої актуальності це 

набуває порівняно з процесами консолідації, що 

відбуваються в Центральній Європі та в усьому 

світі. З позицій статистики розвиток банківсько-

го сектора України істотно відстає навіть від та-

ких менш розвинених сусідів в Центральній Єв-

ропі, як Румунія та Болгарія. 

В Україні ж спостерігається слабка конку-

ренція при значній кількості банків. Комерційні 
банки, здебільшого, сформували свою нішу, де 

вони працюють, і конкурентний тиск відсутній. 

Тому більш активний вихід іноземних бан-

ків на фінансовий ринок України після дозволу 

відкривати їх філії буде стимулювати розвиток 

конкуренції та прогрес банківської системи, під-

вищить довіру до неї та дозволить більш активно 

працювати з грошима населення. Хоча наприкін-

ці 2002 р. Рада НБУ зазначала, що припускає си-

туацію, коли виникне можливість втрати контро-

лю над грошовими та фінансовими потоками в 

зв'язку з приходом іноземних банків, і ставила на 

мету вивчення цього питання. Тим більше, що 

філія, на відміну від дочірнього банку, як прави-

ло, має інші умови для роботи та несе меншу 

відповідальність. 

Прихід іноземних банків на вітчизняний 

ринок повинен сприйматися позитивно, оскільки 

це заставить вітчизняні банки займатися мене-

джментом, який зараз вважається однією з осно-

вних їх проблем. Також прихід іноземних банків 

повинен спричинити появу в банківській системі 
України нових стандартів, нових інвестицій. 

Аналізуючи ймовірність і доцільність ви-

ходу філій іноземних банків на національний ри-

нок капіталу, доцільно звернути увагу на ряд 

суттєвих позицій. В західних країнах український 

банківський сектор залишається недостатньо при-

вабливим для розміщення значних інвестицій. А ті 
іноземні банки, які присутні в Україні, відкривали-

ся, в першу чергу, для обслуговування своїх же 

корпоративних клієнтів, і не ставили на меті ство-

рювати пряму конкуренцію з місцевими банками. 

Водночас слабкість та недостатність ресур-

сів локальних банків, а також відсутність досту-

пу до дешевих валютних ресурсів західних бан-

ків робить Україну зацікавленою в розширенні 
діяльності західних банків. Банк, що входить в 

першу десятку, повинен володіти і оперувати 

капіталом від 05, до 1,5 млрд. дол. В Україні для 

вирішення цієї проблеми необхідно не один рік. 

Філії іноземних банків спроможні розши-

рити потенційні можливості кредитування, під-

вищити якість банківських трансакцій. Однак 

існує ряд проблемних моментів. Зокрема, філії 
будуть працювати за законодавством України, 

але будуть використовувати свою методологію, 

прийняту материнською компанією. Ймовірно, 

що відповідно до міжнародних стандартів зразу 

знизиться кількість підприємств, які можуть отри-

мати кредити, оскільки сьогодні значна їх кількість 

отримує банківські кредити, при цьому офіційно 

виступаючи збитковими, оскільки такий підхід до-

зволяє їм мінімізувати сплату податків. 

Поряд із цим застереження щодо непідкон-

трольності філій іноземних банків, створенню 

додаткового тиску на вітчизняні банки можна 

протиставити впровадження для філій націона-

льного режиму банківського нагляду, їх участь в 

національній системі страхування банківських 

депозитів. Тобто, філії іноземних банків повинні 
бути членами вітчизняного Фонду гарантування 

вкладів. Хоча вимоги, що ставляться національ-

ним законодавством до норми відшкодування 

при втраті банківського вкладу (3000 грн., про-

понується - 5000 грн.), суттєво відрізняються від 
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європейських (в країнах ЄС, зокрема, таке гаран-

тування встановлюється на рівні 10 000 євро). 

Висновки. Потенційно західні банки готові 
до активізації своєї діяльності в Україні, але при 

умові чітко визначених правил роботи. І це, зна-

чною мірою, стосується також російських банків, 

які зацікавлені отримати можливість відкривати 

свої філії в Україні. Однак іноземні фахівці зау-

важують, що не дивлячись на задекларовану 

Нацбанком готовність дозволити іноземним бан-

кам відкривати філії на території України замість 

дочірніх банків, низький країнний рейтинг Укра-

їни не дозволяє західним банкам активно при-

ймати позитивні рішення по даному питанню. 

Іноземні банки можуть працювати по двох 

схемах. Одна, яка дозволена в Україні - відкрит-

тя дочірніх банків. Друга - відкриття філії голо-

вного офісу. У такої філій не буде власного капі-
талу в Україні, але при його роботі в Україні від-

повідальність по зобов'язаннях буде нести голо-

вний офіс іноземного банку. На Заході банки 

відкривають філії в тих країнах, чий інвестицій-

ний рейтинг знаходиться на рівні А, АА або 

ААА. Тому провідні банки Західної Європи, 

Японії та США не почнуть здійснювати інтерве-

нцію на ринку банківських послуг в Україні на-

віть при умові дозволу відкриття філій. Це пояс-

нюється, в першу чергу, тим, що відкриваючи 

філії в країні з низькими рейтингами, іноземним 

банкам прийдеться робити стовідсоткове резер-

вування своїх активів. 

Не зовсім зрозумілим залишається і підхід 

НБУ щодо розгляду можливості входження філій 

іноземних банків на національний ринок. Заяв-

лена позиція НБУ: надати дозвіл іноземним бан-

ками відкривати філії в Україні, однак для цього 

іноземним та вітчизняним банкам необхідно за-

безпечити рівні можливості доступу до ринку. 

При цьому НБУ зацікавлений у відкритті україн-

ськими банками філій за кордоном. Зокрема, сьо-

годні ряд вітчизняних банків мають свої філії та 

представництва за кордоном: Приватбанк - філія 

на Кіпрі, ВАБанк - представництво в Угорщині, 
банк "Надра" - представництво в Латвії. Певною 

мірою невідпрацьованою до кінця концепцією 

щодо місця та статусу філій іноземних банків 

можна пояснити і позицію НБУ щодо подання до 

парламенту, відкликання й наступного подання 

законопроекту «Про внесення змін до Закону 

України «Про банки і банківську діяльність», в 

якому визначається правовий статус філій інозе-

мних банків [4]. 

Поряд із цим слід звернути увагу й на те, 

що у "Комплексній програмі розвитку банківсь-

кої системи України на 2003-2005 роки", пред-

ставленій Національним банком в парламенті, 
серед інших суттєвих недоліків відсутній розпо-

діл на етапи виконання. Оскільки, зокрема, від 

чіткого розуміння ступені "поступовості" допус-

ку на вітчизняний ринок філій іноземних банків 

корінним чином залежить побудова стратегії ро-

боти вітчизняних банків на найближчі роки. Для 

вітчизняних банків є суттєвим вирішення питан-

ня: чи наявний у них певний час для нарощуван-

ня власних капіталів, чи необхідно приймати рі-
шення про проведення форсованої підготовки до 

приходу сильних конкурентів. 
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СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ  
СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Актуальність до-

слідження шляхів реформування системи органів 

прокуратури підтверджується як необхідністю 

приведення зазначеного інституту у відповідність 

до конституційної моделі, так і необхідністю вдос-

коналення його організаційної структури і транс-

формаці7 процесів та зв'язків у системі в дусі адмі-
ністративної та судово-правової реформ. 

Судово-правова реформа націлена на ста-

новлення незалежної судової влади, зорієнтова-

ної на захист прав людини. Зазначена реформа не 

могла обійти правоохоронні органи, в тому числі 
й органи прокуратури. Під час її проведення зна-

чно змінилася уява про місце інституту прокура-

тури серед гілок державної влади, реформовано 

структуру, різні аспекти організації та діяльності 
прокуратури. 

Зважаючи на вказані обставини, поглибле-

ний аналіз цих та інших організаційно-правових 

проблем діяльності прокуратури має першорядне 

значення для виявлення позитивних і негативних 

рис її сучасного стану перспектив розвитку загалом 

та особливо оптимізації управління в її органах. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженню даної проблеми присвячено праці 
багатьох українських вчених, зокрема, Давиден-

ка Л.М., Косюти М.В., Мичка М.І., Мудрова 

А.М., Славського С.М., Зимовця А.С., Шумсько-

го П.В., які в своїх дослідженнях розглядають 

окремі питання організації і діяльності проку-

ратури. Однак, досліджуючи дані питання, вони 

недостатньо акцентують увагу на проблемах 

структурних реорганізацій в умовах приведення 

прокурорської системи України до конституцій-

ної моделі. 
Мета статті. Автор ставить перед собою за-

вдання проаналізувати стан та шляхи удоскона-

лення організації прокурорської системи, приве-

дення її структури у відповідність до функціональ-

них завдань, визначених в Конституції України. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Ефективність діяльності прокуратури багато 

в чому залежить від того, як організована її сис-

тема. Формування і наступні зміни організацій-

ної структури органів прокуратури за минулий 

період її існування відбувалися найчастіше під 

впливом політичних рішень. Ця структура неми-

нуче повинна відтворювати особливості соціально-

економічного й іншого стану, бути максимально 

адаптованою до цих умов при незмінності функці-
онального наповнення діяльності прокуратури. 

Сьогодні ж потрібно реформувати систему органів 

прокуратури, оскільки необхідно привести її стру-

ктуру у відповідність до напрямів її функціонуван-

ня, визначених у Конституції України. 

Роль системи органів прокуратури в дер-

жавному механізмі знаходить своє предметне 

втілення у функціях, що реалізуються нею [5, 

с.79]. Водночас функції прокуратури визначено в 

Конституції України насамперед з позиції сфор-

мованої правової держави. З огляду на це Основ-

ний Закон України містить розділ XV — "Пере-

хідні положення". Згідно з п. 9 цих положень, 

прокуратура продовжує виконувати відповідно 

до чинних законів функцію нагляду за додер-

жанням і застосуванням законів та функцію по-

переднього слідства - "до введення в дію законів, 

що регулюють діяльність державних органів щодо 

контролю за додержанням законів, та до сформу-

вання системи досудового слідства і введення в 

дію законів, що регулюють її функціонування". 

Зміни функціональних обов'язків і пріори-

тетів у діяльності прокуратури тягнуть за собою 

організаційну перебудову прокурорської системи 

в цілому та її окремих органів. Зумовлено це тим, 

що функції органу та його структура перебу-

вають в органічному зв'язку, при якому функції 
характеризуються більшою мобільністю [З, С.98-

99]. Аналіз функцій прокуратури України, по-

кладених на неї Конституцією України, дає змо-

гу зробити висновок, що приведення прокурор-
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ської системи до конституційної моделі потягне 

за собою зміну типу прокуратури України [5, 

С.79]. З прокуратури наглядово-обвинувального 

типу вона мала б перетворитися у прокуратуру 

переважно обвинувального типу, бо основним 

змістом її діяльності буде кримінальне переслі-
дування осіб, які вчинили злочин. 

Однак відмова від деяких функцій проку-

ратури в ході її реформування можлива лише за 

умови передачі цих функцій спеціальним струк-

турам, здатним компенсувати діяльність проку-

рорської системи із захисту прав громадян, за-

безпечення законності і правопорядку. 

Отже, реалізація положень щодо реформу-

вання прокуратури передбачає певні зміни не 

тільки в системі органів прокуратури, а й потре-

бує перебудови державного контролю за додер-

жанням Конституції і законів України органами 

та посадовими особами виконавчої влади, місце-

вого самоврядування, організаціями, установами, 

підприємствами всіх форм власності. З урахуван-

ням викладеного та з огляду на невизначеність що-

до того, на які ж конкретно державні органи буде 

покладено контроль за додержанням законів, а та-

кож зважаючи на реалії сьогодення (зокрема, еко-

номічної кризи, поширення злочинності та коруп-

ції, складної криміногенної ситуації), є підстави 

вважати, що на перехідному етапі розвитку право-

вої держави прокуратура продовжує виконувати 

функцію нагляду за додержанням і застосуванням 

законів і функцію досудового слідства. 

Реформування прокуратури України відпо-

відно до її нових функцій припускає зміну струк-

тури як прокурорської системи в цілому, так і її 
органів. Розглядаючи дану проблему зазначимо, 

що реорганізація прокурорської системи значною 

мірою пов'язана з трансформацією загальнонагля-

дової функції. Сьогодні прокурорський нагляд 

здійснюється у сферах, де поки не можуть розгор-

нутися ні Конституційний Суд, ні система загаль-

них судів, ні Уповноважений Верховної Ради з 
прав людини, ні різні органи контролю [10, с.10]. 

Реальний стан дотримання органами вико-

навчої влади і місцевого самоврядування прав і 
свобод людини і громадянина та тривале впрова-

дження в практику державного процесу принци-

пу, за яким права і інтереси громадян є для них 

вихідними, приводить до висновку, що позбав-

лення органів прокуратури України функції наг-

ляду за додержанням законів є передчасним. На-

гляд за додержання законів органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування набуває зна-

чення додаткової гарантії конституційних прав і 
свобод людини і громадянина. Виходячи з дано-

го положення, Спеціальна комісія Верховної Ра-

ди України запропонувала доповнити перед-

бачені ст. 12 Конституції України функції проку-

ратури функцією "нагляд за додержанням прав і 
свобод людини і громадянина", а також за доде-

ржанням законів органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування". Таким чи-

ном обметуватиметься предмет нагляду та за-

вдання даного нагляду полягатиме в правозахис-

ній діяльності прокуратури. 

Зі зміцненням економіки, становленням 

громадянського суспільства, оптимізацією різних 

контролюючих систем, підвищенням ролі пере-

рахованих вище інституцій, природно, будуть 

змінюватися і скорочуватися об'єкти та межі на-

гляду прокуратури. 

Існують думки щодо реформування слідст-

ва шляхом вилучення його з органів прокуратури 

[12, с.48]. Такої ж позиції дотримується й автор, 

але дане вилучення не можна здійснювати сього-

дні — під час перехідного періоду, а лише по 

його завершенні за умови законодавчого врегу-

лювання кола державних органів та їхньої ком-

петенції щодо здійснення даної функції. 
На перехідний період, імовірно, збере-

жеться нинішня організаційна структура, у тому 

числі так звані спеціалізовані прокуратури, які 
свого часу були створені з метою підвищення 

ефективності загального нагляду у відповідних 

сферах правових відносин [9, с.50]. Надалі ж 

структурне реформування, у разі законодавчого 

вилучення органів прокуратури з кола держав-

них органів, на які будуть покладені функції ко-

нтролю за додержанням законів та попереднього 

слідства, призведе до більш простої схеми, побу-

дованої за територіальним принципом. У загаль-

ну організаційно-функціональну площину струк-

тури системи органів прокуратури будуть цілком 

інтегровані другий відділ, військова та спеціалі-
зовані прокуратури. 

В умовах перехідного періоду будь-яке 

ослаблення ланок правоохоронної системи не 

тільки не бажане, але й просто неприпустиме [4, 

с.31]. При розгляді шляхів удосконалення діяль-

ності органів прокуратури слід зважити й на іс-

нування певних обставин, що не сприяють під-

вищенню ефективності її роботи. Передусім 

йдеться про недосконалість правової бази діяль-

ності прокуратури. У ст. 123 Конституції Украї-
ни закріплено, що організація та. порядок діяль-

ності органів прокуратури України визначається 

законом. З урахуванням положень Конституції 
щодо функцій та повноважень прокуратури ви-

никла і досі залишається нагальною необхідність 
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прийняти новий закон про прокуратуру. До при-

йняття такого закону згідно з п. І "Перехідних 

положень" Конституції Закон .України "Про 

прокуратуру" є чинним у частині, що не супере-

чить Конституції України. 

Аналіз тенденцій реформування системи 

органів прокуратури не можливий без аналізу 

шляхів оптимізації кількості рівнів управління в 

її ієрархії та окремих її органів. Реорганізація 

апаратів Генеральної прокуратури, а також обла-

сних і прирівнених до них прокуратур поступово 

здійснюється на основі функціонального прин-

ципу, що припускає побудову структурних під-

розділів відповідно до конституційних напрямків 

діяльності прокуратури. Такий підхід до побудо-

ви органів прокуратури дає змогу чіткіше окрес-

лити компетенцію кожного підрозділу всередині 
апарату, що є важливою умовою ефективної ро-

боти органу щодо виконання зовнішніх функцій 

прокуратури й одночасно підвищує його можли-

вої! щодо управління нижчестоящими прокура-

турами [9, с.50]. 

До 1993 р. Згідно із Законом України "Про 

прокуратуру" штати і структура Генеральної 
прокуратури затверджувалася Верховною Радою 

України, однак, згідно з Законом України від 

26.11.93 р., це право було надано Генеральному 

прокурору України. З того часу відбувались часті 
зміни структури Генеральної прокуратури Укра-

їни одночасно зі зміною розподілу обов'язків в її 
апараті. Накази про затвердження структури Ге-

неральної прокуратури України виносились у 

період 1998-2002 рр. щороку (зокрема, Накази № 

62-шц від 21.12.2001 р.; № 1 від 5.11.2000 р. (з 
поправками відповідно до наказів: № 48-шц від 

10.10.2000 р. X- 49-шц від 11.10.2000 р., № 52-

шц від 10.10.2000, № 53-шц від 13.10.2000 р., № 

54-шц від 13.10.2000 р.); № 1 від 6 січня 1999 р.; 

№ 1439-ц від 24.07.1998 р.). 

У літературі неодноразово висловлювалась 

думка, що треба повернутися до практики, коли 

структура Генеральної прокуратури України 

розроблялася Генеральним прокурором України, 

але затверджувалася Верховною Радою України 

[11, с.44; 8, с.208]. Та варто знову ж таки наголо-

сити, що такий зміст пропонованої поправки до 

Закону України "Про прокуратуру" суперечить 

змісту статті 85 Конституції України, з якої ви-

пливає, що вичерпний перелік повноважень Вер-

ховної Ради України міститься і може міститися 

лише в Конституції України. Таке ж повнова-

ження, як затвердження структури Генеральної 
прокуратури України, до кола повноважень Вер-

ховної Ради України не входить. Ми згідні з тим, 

що вирішення Генеральним прокурором України 

питань структурно-організаційного характеру 

цілком узгоджується з централізацією прокурор-

ської системи, а вирішувати ці питання шляхом 

парламентського голосування навряд чи доціль-

но [7, с.232]. На нашу думку, найдоцільнішим 

виходом з такої ситуації було б закріплення ос-

новних засад побудови структури системи орга-

нів прокуратури в сукупності та організаційної 
структури апарату Генеральної прокуратури 

України в новій редакції Закону України "Про 

прокуратуру". 

Застосування на практиці конституційної 
функції представництва та розвиток її здійснення 

в подальшому може потягти інтеграцію таких 

відокремлених нині функцій, як загальний на-

гляд та участь прокурора у розгляді справ у су-

дах, з відповідною структурною перебудовою апа-

ратів прокуратур обласного рівня і Генеральної 
прокуратури України та відповідною правовою 

регламентацією компетенції прокурорів [6, с.56]. 

З метою подальшого реформування проку-

ратури обґрунтовується питання щодо виконання 

нею функції досудового слідства. Як уже зазна-

чалося, дана функція здійснюватиметься органа-

ми прокуратури доти, доки не буде сформована 

та визначена законом система досудового слідст-

ва і введені в дію закони, що регулюють її функ-

ціонування. Але на сьогодні цілком логічне цілі-
сне організаційно-структурне забезпечення ви-

конання даної функцій у структурі апарату Гене-

ральної прокуратури України автономним під-

розділом – управлінням з розслідування особли-

во важливих справ. 

Реорганізація апарату Генеральної проку-

ратури України яка відбувається та відбувати-

меться й надалі, викличе організаційну перебу-

дову апаратів обласних прокуратур. Метою ор-

ганізаційного реформування апарату обласних 

прокуратур є  приведення їхніх структур у відпо-

відність до: 1) функціональних завдань даного 

органу; 2) структури Генеральної прокуратури 

України з урахуванням власної штатної чисель-

ності та компетенції. 
Усі структурні підрозділи апарату Генера-

льної прокуратури України, що в межах своєї 
компетенції виконують функції прокурорської 
системи, повинні мати свої аналоги в обласних 

прокуратурах. На обласному рівні замість управ-

ління може бути відділ, а замість відділу — ста-

рший помічник прокурора області, але відповід-

ний структурний підрозділ обов'язково повинен 

бути. У протилежному випадку руйнується прин-

цип єдності та централізації прокурорської сис-
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теми. Порівняльний аналіз структури Генераль-

ної прокуратури України й обласних прокуратур 

показав, що даний принцип вцілому дотримуєть-

ся – структурні підрозділи Генеральної прокура-

тури мають свої аналоги в обласних прокурату-

рах у вигляді відповідних підрозділів або окре-

мої штатної посади. 

Реформуванню ж підлягають не лише ор-

ганізаційна та функціональна структури системи 

органів прокуратури, її органи та підрозділи їх 

апаратів, а й правовий статус прокурорських 

працівників-управлінців. Правовий статус керів-

ників органів прокуратури та його правове закрі-
плення також потребують удосконалення. 

Відповідно до Конституції України проку-

ратуру держави очолює Генеральний прокурор 

України, якого призначає на посаду за згодою 

Верховної Ради України Президент України 

строком на п'ять років. Конституція України пе-

редбачає можливість дострокового звільнення 

Генерального прокурора України Президентом 

України. Деякі науковці пропонують закріпити у 

Законі України "Про прокуратуру" підзвітність і 
підконтрольність Генерального прокурора Укра-

їни лише Президенту України, базуючи свою 

позицію на ролі Президента України як гаранта 

додержання Конституції України, прав і свобод 

людини і громадянина [7, с.49]. На нашу точку 

зору, така думка не достатньо обґрунтована, 

оскільки це, по-перше, потребувало би внесення 

поправки до ст. 106 Конституції України, в якій 

визначено перелік повноважень Президента 

України як глави держави; а по-друге, Президент 

України будучи гарантом додержання Конститу-

ції України, прав і свобод людини і громадянина 

сприяє функціонуванню відповідних механізмів 

повної та безперешкодної реалізації прав і сво-

бод особи щодо усіх гілок влади та незалежних 

органів, що входять до системи стримувань і 
противаг, до яких відноситься й прокуратура. 

Протидією тиску на прокуратуру з боку 

політичних, державних діячів повинна стати, на 

нашу думку, поправка до ст. 122 Конституції 
України: "Прокуратуру України очолює Генера-

льний прокурор України, що призначається на 

посаду і звільняється Президентом за згодою 

Верховної Ради", що могло б слугувати додатко-

вою гарантією незалежності прокуратури та її 
вищої посадової особи — Генерального проку-

рора України. Окрім цього, не закріплена проце-

дура звільнення Генерального прокурора Украї-
ни Президентом України, що зумовлює необхід-

ність розгляду цих питань у новому Законі Укра-

їни "Про прокуратуру". 

В Україні Генеральний прокурор України 

призначає самостійно строком на 5 років усіх 

нижчестоящих прокурорів. І тільки прокурора 

Автономної Республіки Крим він призначає за 

погодженням з Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим. Але ми вважаємо, що цим ке-

рівникам необхідні додаткові гарантії їхнього 

правового статусу і передусім як суб'єктів управ-

ління. Доцільно закріпити на законодавчому рів-

ні повноваження прокурора області щодо управ-

ління підпорядкованими прокурорами. У чинно-

му Законі України "Про прокуратуру" [2, Ст.16] 

йдеться лише про його повноваження щодо шта-

тів підпорядкованих йому прокуратур, але в да-

ному Законі перелік організаційно-управлінських 

повноважень і функціональних обов'язків проку-

рора області повинен бути суттєво розширений, 

чітко сформульований та конкретизований. 

Висновки. Отже, перед керівниками орга-

нів прокуратури завжди стоїть завдання удоско-

налення організаційної структури системи 

управління, основними з шляхів якої, на нашу 

думку, наступні: 
1. Чітке визначення шляхів оптимізації та 

кількості рівнів управління та окремих органів в 

ієрархії організаційної структури системи орга-

нів прокуратури, для чого законодавець повинен 

у Законі України "Про прокуратуру", або обме-

жити систему органів прокуратури трьома рів-

нями, або закріпити в ньому норму, яка б регла-

ментувала організацію роботи і діяльності про-

куратури міста з районним поділом та її управ-

лінську компетенцію. 

2. Реорганізація апарату Генеральної про-

куратури України, що припускає побудову осно-

вної частини структурних підрозділів відповідно 

до конституційних напрямів діяльності прокура-

тури з більш чітким окресленням компетенції 
кожного підрозділу всередині апарату, з одноча-

сною відповідною перебудовою апаратів облас-

них прокуратур, з урахуванням неможливості 
цілковитого відтворення структури апарату Ге-

неральної прокуратури України в структурі апа-

ратів обласних прокуратур. 

3. Удосконалення організації та діяльності 
колегій, які діють у Генеральній прокуратурі 
України та в органах прокуратури обласного рів-

ня, шляхом: а) внесення змін до ст. 14 Закону 

України "Про прокуратуру", відповідно до яких 

покласти функцію затвердження персонального 

складу Колегії Генеральної прокуратури України 

на Генерального прокурора .України, оскільки 

діючий порядок затвердження складу даної коле-

гії Верховною радою України суперечить ст. 85 
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Конституції України, в якій не відтворене дане 

повноваження нашого парламенту; б) внесення 

до ст. 18 Закону України "Про прокуратуру" змі-
ни такого характеру: по-перше, визначити коло 

осіб, які за посадою входять до складу колегії, та 

кількісний її склад; по-друге, наділити прокурора 

області правом самостійно затверджувати склад 

колегії (оскільки значну кількість з них призна-

чає саме Генеральний прокурор України: проку-

рора області, його заступників, начальників про-

відних управлінь і відділів). 

4. Реформування не лише організаційної та 

функціональної структури системи органів про-

куратури, її органів та підрозділів їх апаратів, а й 

правового статусу прокурорських працівників-

управлінців, для чого доцільно: а) закріпити в 

Законі України "Про прокуратуру" існуючий 

правовий статус керівників органів прокуратури; 

б) внести поправку до ст. 122 Конституції Украї-
ни такого змісту: 

"Прокуратуру України очолює Генераль-

ний прокурор України, що призначається на по-

саду і звільняється Президентом України за зго-

дою Верховної Ради України", що слугуватиме 

додатковою гарантією незалежності прокуратури 

та її вищої посадової особи – Генерального про-

курора України.  
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ДИСТАНЦІЙНЕ КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

       
Постановка проблеми. Досягнення нау-

ково-технічного прогресу проникнули в усі сфе-

ри людської життєдіяльності. Нові інформаційні 
технології не обійшли стороною і сферу судо-

чинства. Законодавство багатьох європейських 

країн передбачає використання можливостей Ін-

тернет у судочинстві. Приміром, у Великобрита-

нії (Уельс) можливо по електронній пошті на-

правити позовну заяву по спеціальній адресі, і 
вона заочно офіційно буде розглянута, після чого 

суд винесе зовсім офіційне рішення. Уже не є 

чимось екстраординарним розгляд справ у суді в 

режимі “он-лайн”. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Введення ВКЗ у кримінальне судочинство знахо-

дить свою підтримку в юридичній літературі. 
Роботи О. Волеводза, Ф. Вяткина, С. Зільберма-

на, Л. Алексєєвої, А. Сизоненка, М. Сегая, В. 

Мілінчук, М. Пашковського, П. Биленчука, Л. 

Брусніцина, О. Халіуліна внесли вклад у дослі-
джувану проблему. Разом з тим, далеко не всі 
проблемні питання знайшли відображення й аде-

кватне вирішення у даних дослідженнях. Окремі 
нечисленні публікації викладені лише в плані 
постановки тих або інших проблем, що вимага-

ють подальшого детального дослідження. Зокре-

ма, практика застосування ВКЗ у кримінальному 

судочинстві розглядалася здебільшого з позицій 

правового регулювання. У той же час, у першу 

чергу становить інтерес питання про процесуа-

льні і процедурні особливості застосування ВКЗ 

у кримінальному процесі. Не знайшли вирішення 

і багато інших актуальних питань, зокрема про 

процесуальне положення і повноваження осіб, 

участь яких не передбачено діючім Кримінально-

процесуальним кодексом України (далі – КПК 

України), у проведенні процесуальних дій у ре-

жимі ВКЗ; що до відносин між інститутом ВКЗ з 
переважною більшістю принципів кримінального 

процесу і на сам перед принципом безпосередності 
дослідження доказів; питання про допустимість 

використання доказів по кримінальних справах, 

отриманих із застосуванням технології ВКЗ. 

Впровадження в практику розслідування і 
розгляду кримінальних справ інституту ВКЗ 

припускає переосмислення багатьох понять кри-

мінально-процесуального і доказового права, та-

ких як процесуальна форма, безпосередність, пра-

вовий статус і допустимість доказів, отриманих 

розглянутим способом, процесуальне положення 

нових суб'єктів кримінального процесу, а також 

зміна тактики проведення багатьох слідчих дій.  

На думку окремих авторів ВКЗ, безсумнів-

но, є своєрідною специфічною формою участі у 

судочинстві, хоча по багатьох параметрах ця мо-

дель правосуддя, безумовно, відноситься до за-

очної форми. Відзначаючи, що по злочинах не-

великої суспільної небезпеки при достатній тех-

нічній оснащеності судів, слідчих ізоляторів – ця 

форма судочинства має чимало достоїнств: по-

перше, заощаджуються витрати на транспорту-

вання підсудного в суд; по-друге, не відволіка-

ється для конвоювання і забезпечення охорони в 

суді визначене число працівників органів внут-

рішніх справ; по-третє, значно заощаджується 

настільки необхідне для суддів час; по-четверте, 

підсудний не буде почувати себе замкнуто, як 

буває в залах судового засідання, де присутні 
його родичі і знайомі; по-п'яте, істотно скорочу-

ється проміжок часу між здійсненням злочину і 
моментом покарання винної особи [5, c.288]. 

Віднесення інституту ВКЗ до заочної фор-

ми розгляду кримінальних справ, і обмеження її 
застосування випадками перебування підсудного 

під вартою, а також по злочинах невеликої сус-

пільної небезпеки  представляється не зовсім ві-
рним, оскільки обмежує сферу її застосування 

винятково територією держави, тоді як потен-

ційні можливості використання розглянутої тех-

нології набагато ширше. Заочний розгляд кримі-
нальних справ має місце, коли учасник процесу 

(як правило, підсудний) знаходиться поза межа-

ми держави й ухиляється від явки в суд. У цьому 

випадку допускається розгляд під час відсутності 
підсудного, але за умови одержання доказів, що 

він був сповіщений про майбутній судовий роз-
гляд. При застосуванні ВКЗ підсудний, або будь-

який інший учасник процесуальної дії не прису-

тній безпосередньо в залі суду, а знаходиться в 

іншому приміщенні (місці), тобто віддалено є 

присутнім при розгляді і дозволі його справи. У 

цьому, мабуть, основна відмінність заочного роз-
гляду кримінальних справ від розгляду останніх 

із застосуванням засобів ВКЗ. ВКЗ ефективно 

вирішує питання заочного розгляду криміналь-

них справ (ч. 2 ст. 262 КПК України), коли під-
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судний знаходиться на території іноземної дер-

жави і відмовляється прибути в місце розгляду 

його справи, але при цьому, згодний віддалено 

взяти участь у судовому засіданні в режимі ВКЗ, 

тим самим, забезпечивши реалізацію права на 

участь у кримінальному судочинстві. 
Перехід до практики проведення процесу-

альних дій, судових засідань у режимі ВКЗ озна-

чає не стільки технічне переозброєння, скільки 

створення відповідної правової бази, що регла-

ментує процесуальні особливості і процедурні 
питання, сферу застосування ВКЗ і її закріплення 

в національному кримінально-процесуальному 

законодавстві. Саме на законодавчому рівні не-

обхідно вирішити питання: 1) застосування ВКЗ 

в національному кримінальному судочинстві при 

проведенні процесуальних дій (допит, очна став-

ка, впізнання, огляд і ін.) і не тільки як міру за-

безпечення безпеки осіб, що беруть участь у 

кримінальному процесі [7]; 2) віддаленої присут-

ності учасників кримінального процесу при про-

веденні процесуальних дій, досудового розсліду-

вання, судового розгляду, а також у стадіях пере-

гляду судових рішень [10; 11; 12]; 3) використання 

ВКЗ як нової форми (виду) взаємної правової до-

помоги по кримінальних справах [13; 8; 6; 9]. 

В КПК необхідно передбачити можливість 

присутності осіб, участь яких не передбачено 

діючім КПК, у проведенні процесуальних дій у 

режимі ВКЗ. При проведенні процесуальних дій, 

а також судового засідання в режимі ВКЗ обов'я-

зковим є участь особи, що забезпечує первісну 

установку устаткування, налагодження каналів і 
обслуговуючого ВКЗ безпосереднього в ході ви-

конання слідчої дії. Важливо визначити процесу-

альний статус цієї особи [4, c.7-8]. За змістом ст. 

ст. 128
1
, 270

1 КПК України спеціаліст – це особа, 

що сприяє слідчому, судові у виявленні, закріп-

ленні і вилученні доказів [14, c.354-356, 588-589; 

2, c.323-325, 531-532; 1, c.46-49]. Участь цієї осо-

би, розширює практичні можливості слідчого в 

збиранні доказів. Основна ж ціль залучення осо-

би, до участі у проведенні процесуальних дій з 
використанням технології ВКЗ – забезпечення 

належної якості передачі зображення і звуку, 

безперервного і стабільного сеансу зв'язку, інфо-

рмаційної безпеки ВКЗ. У цьому смислі він ви-

ступає як технічний помічник слідчого в межах 

компетенції останнього. Приведені особливості 
участі особи, що забезпечує належну якість зв'я-

зку, що обслуговує ВКЗ безпосередньо в ході 
проведення процесуальної дії (судового засідан-

ня) дозволяє нам зробити висновок про можли-

вості його віднесення до спеціаліста-оператора 

[3, c.110]. Участь спеціаліста-оператора не зовсім 

відповідає тому призначенню, про яке мова йде в 

ст. ст. 128
1 і 270

1 КПК України. У кримінально-

процесуальному законі необхідно передбачити, 

що для надання сприяння у використанні засобів 

ВКЗ при проведенні процесуальних дій або су-

дового засідання запрошується спеціаліст-опера-

тор. При цьому його процесуальне положення 

повинне бути пов'язане з забезпеченням прав і 
законних інтересів учасників процесуальної дії. 
Учасникам процесуальної дії необхідно надати 

право заявляти відвід спеціаліст-операторам і 
іншим особам, що присутні або приймають 

участь у проведенні слідчої дії, а також клопота-

ти про необхідність роз'яснення принципів дії 
ВКЗ і процесу одержання з її допомогою визна-

чених результатів. Спеціаліст-оператор повинен 

мати законодавчо надану можливість самовідво-

ду по мотивах некомпетентності або його заціка-

вленості в результаті справи. Його участь у про-

веденні процесуальної дії (судового засідання) з 
використанням засобів ВКЗ повинне бути обов'я-

зковим і не ставиться в залежність від розсуду 

слідчого або суду. 

Вимагає рішення проблема правового ре-

гулювання використання ВКЗ у судових проце-

сах і проведенні процесуальних дій і, насамперед 

з погляду можливості забезпечення прав і закон-

них інтересів учасників процесу при її застосу-

ванні. Зокрема, рішення про проведення проце-

суальних дій у режимі ВКЗ за участю осіб, що 

страждають фізичними або психічними недолі-
ками, а також неповнолітніх повинно приймати-

ся вибірково. Рівність процесуальних можливос-

тей для відстоювання своєї позиції в справі озна-

чає дію основних принципів справедливості й у 

відношенні зазначених осіб. У силу цієї обстави-

ни вважаємо, що необхідно обов'язково передба-

чити участь адвоката, якщо ВКЗ застосовується у 

відношенні зазначених осіб. 

Важливо визначитися з місцем захисника 

при проведенні процесуальної дії в режимі ВКЗ 

за участю обвинувачуваного. Проведення проце-

суальної дії або судового засідання при очній 

участі обвинувачуваного в захисника є можли-

вість спілкування зі своїм підзахисним. Необхід-

но визначити, чи приведе до порушення цього 

права застосування технологія ВКЗ, якою мірою 

і які в таких порушень можуть бути негативні 
наслідки, якими технічними й організаційними 

заходами можна звести їх до мінімуму. 

Застосування ВКЗ у кримінальному судо-

чинстві найбільше може бути піддано критиці, як 

правило, з позиції принципу безпосередності до-
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слідження доказів. Пояснити це неважко. Оскі-
льки процесуальний порядок проведення слідчих 

дій з використанням технології ВКЗ має деякі 
особливості, що відрізняють його від традицій-

ного порядку. Тому на перший погляд може по-

казатися, що застосування ВКЗ впливає на демо-

кратичні основи судочинства, суперечить прин-

ципові безпосередності. Ми вважаємо, що відно-

сини між інститутом ВКЗ з переважною більшіс-

тю принципів кримінального процесу склада-

ються таким чином, що говорити про яке-небудь 

їхнє порушення, власне кажучи, не приходиться. 

Багато принципів узагалі “не відчувають” на собі 
впливу технології ВКЗ, і продовжують діяти та-

кож як і при звичайному порядку проведення 

процесуальних дій. Однак маються і принципи 

судочинства, відношення яких до технології ВКЗ 

має потребу в більш докладному вивченні. До 

їхнього числа необхідно віднести принципи зма-

гальності і безпосередності дослідження доказів. 

У розумінні принципу безпосередності під 

впливом потреб правоохоронних і судових орга-

нів в ефективному розслідуванні, розгляді і ви-

рішенні кримінальних справ відбулися помітні 
зміни, що підтверджують сучасні тенденції, 
пов’язані з визначеним об'єктивним обмеженням 

безпосередності дослідження доказів у криміна-

льному процесі. Законодавець не може не врахо-

вувати обставини, що обумовлюють необхідність 

зробити виключення з цього правила. Хоча прин-

цип безпосередності і є основним у кримінальному 

судочинстві, його реалізація стосовно до усіх без 
винятку процесуальних дій, пов’язаних зі збиран-

ням і дослідженням доказів, на усіх без винятку 

стадіях кримінального процесу неможлива. 

Використання ВКЗ у кримінальному судо-

чинстві припускає в ще більшому ступені роз-
ширити тлумачення безпосередності участі сто-

рони в процесі. Порядок проведення процесуа-

льних дій із застосуванням ВКЗ має деякі особ-

ливості, що відрізняють його від загального по-

рядку проведення зазначених дій. На цій підставі 
робляться висновки, що це два принципово са-

мостійних, відмінних процесуальних порядку. 

Однак принципи кримінального процесу ті самі, 
як для загального порядку проведення процесуа-

льно-слідчих дій, так і для порядку з викорис-

танням ВКЗ. Відмінність останнього полягає в 

тому, що в ньому ці принципи під впливом фак-

торів (швидкості, простоти, процесуальної еко-

номії) видозмінюються, при цьому, не утрачаючи 

свого процесуального характеру. Насторожене 

відношення до технології ВКЗ у кримінальному 

судочинстві, як нам представляється є нічим ін-

шим як даниною симпатій чисто зовнішній, ри-

туальній і устояній процедурі проведення проце-

суально-слідчих дій. Помилковість такої позиції 
обумовлена тим, що судді, прокурори і слідчі 
пов'язані правилом, відповідно до якого перелік 

доказів і порядок їхнього збирання обмежуються 

лише зазначеними в кримінально-процесуально-

му законі. Цей факт міг би залишитися не манли-

вої яких-небудь наслідків констатацією, якби не 

перспектива використання у ВКЗ у криміналь-

ному судочинстві. 
Використання технології ВКЗ при прове-

денні судового засідання з віддаленою присутні-
стю обвинувачуваного не входить у суперечність 

із принципом змагальності. Обвинувачуваний 

безпосередньо в судовому засіданні не бере 

участь, однак його віддалена присутність у суді 
забезпечує ВКЗ. Він точно так само має можли-

вість заявляти клопотання, представляти докази, 

брати участь у їхньому дослідженні, як якби він 

безпосередньо знаходився в залі суду. Крім того, 

безпосередня відсутність обвинувачуваного в 

залі суду може бути компенсовано участю його 

захисника і законного представника, що у суді 
будуть відстоювати його права й інтереси. 

Вважаємо, що факт перебування свідка, 

потерпілого, експерта або обвинувачуваного в 

залі суду або іншому місці проведення процесуа-

льної дії істотно не впливає на здатність слідчо-

го, прокурора, суду відрізняти правдиві показан-

ня від помилкових, тому використання ВКЗ по-

годиться з принципом безпосередності і не має 

істотних недоліків у порівнянні з традиційними 

способами одержання показань, не створює нездо-

ланного бар'єру для ефективної комунікації між 

учасниками процесуальної (слідчої) дії, не має кар-

динальних відмінностей в оцінці показань. 

Аналіз норм КПК України дозволяє нам 

зробити висновок, що застосування в криміналь-

ному судочинстві ВКЗ принципово є припусти-

мим і не суперечить принципам змагальності і 
безпосереднього дослідження доказів. У законо-

давчо установлених випадках обмеження прин-

ципу безпосередності між судом і первинними 

джерелами доказів існують проміжні ланки, сво-

го роду посередники. У нашому випадку таким 

посередником виступає ВКЗ. Сучасна технологі-
чна основа ВКЗ припускає мінімум можливостей 

для суб'єктивного, з боку людини, впливу на неї. 
Важливим є питання про допустимість до-

казів, отриманих в результаті проведення проце-

суальних дій з використанням ВКЗ, тобто їхньої 
придатності з погляду законності джерела, мето-

дів і прийомів одержання. Проблема правового 
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забезпечення допустимості доказів, отриманих 

при проведенні процесуальних дій у режимі ВКЗ 

у національному кримінальному процесі, пови-

нна вирішуватися виходячи з того, що допусти-

мість визначається законністю джерела доказів, 

суб'єкта що його одержує, умовами і способами 

його одержання. Допустимість доказу тісно по-

в'язана з процесуальним порядком його одер-

жання. Як відомо, способи збирання і закріплен-

ня доказів детально визначені кримінально-

процесуальним законом. Будь-яка слідча або су-

дова дія повинна провадитися тільки відповідно 

до закріплених в законі правилами, у противно-

му випадку отримані при їхньому проведенні 
результати не будуть мати доказового значення. 

Для допустимого використання у криміна-

льному судочинстві України таких доказів, у 

кримінально-процесуальному законодавстві не-

обхідно закріпити положення про можливості 
проведення процесуальних дій у режимі ВКЗ, 

детально регламентувати процесуальні особли-

вості такого способу збирання доказів, процесуа-

льне положення осіб, що приймають участь у 

проведенні процесуальної дії в режимі ВКЗ. Од-

ним з важливих критеріїв допустимого викорис-

тання таких доказів є перевірка вірогідності 
отриманих за допомогою ВКЗ результатів. Про-

блема не в тім, як будуть оформлені отримані 
результати, а в надійності технічного з'єднання 

від утручання ззовні, оскільки недостатня захи-

щеність від впливу на процес одержання зведень 

про факти може позначитися на вірогідності 
отриманих при проведенні процесуальної дії ре-

зультатів. Визначити вірогідність можливо тіль-

ки при наявності реальної можливості цілком 

контролювати процес одержання доказової інфо-

рмації в ході ВКЗ. 

Використання ВКЗ при наданні взаємної 
правової допомоги повинне гарантувати допус-

тимість і вірогідність доказів, отриманих таким 

способом. Процедура проведення процесуальних 

дій у режимі ВКЗ може бути визнана допусти-

мою за умови дотримання вимог що забезпечу-

ють і гарантують обвинувачуваному, потерпіло-

му, свідкові й іншим особам можливість вільної 
дачі ними своїх показань і заяві клопотань під 

час спілкування зі слідчим, прокурором і судом. 

У цьому зв'язку в процесуальному законі пови-

нне бути закріплене положення, відповідно до 

якого особа, що проводить процесуальну дію 

повинне мати можливість переконатися, що уча-

сник ВКЗ не піддається якому-небудь впливові, 
дає показання добровільно, має вільну лінію ви-

бору свого поводження, має можливість заявляти 

клопотання. 

Застосування технології ВКЗ у криміналь-

ному судочинстві повинне визнаватися допусти-

мим, якщо її використання: 1) передбачено зако-

ном, не суперечить принципам кримінального 

процесу, відповідає цілям і завданням судочинс-

тва; 2) науково вірогідно, тобто відповідає нау-

ковим положенням, що лежать в основі техноло-

гії ВКЗ; 3) забезпечує ефективність провадження 

по кримінальній справі; 4) відповідає моральним 

нормам, не заподіює шкоди і не принижує люд-

ське достоїнство. 

Законодавче регулювання кримінально-

процесуальних питань використання ВКЗ в різ-
них країнах знаходиться в стадії становлення, у 

зв’язку з чим говорити про широке поширення 

такого роду процесуальних дій не можна. Проте, 

з урахуванням перспективності застосування 

ВКЗ в кримінальному судочинстві, вважаємо не-

обхідним як найшвидше введення в криміналь-

но-процесуальне законодавство норм, що визна-

чають специфіку доказів, отриманих з викорис-

танням засобів ВКЗ, і умови проведення відповід-

них слідчих дій. На визначеній стадії розвитку 

кримінального процесу, при відповідній технічній 

модернізації приміщень судів, слідчих органів, ізо-

ляторів, а також усебічної процесуальної регламен-

тації з боку законодавця упровадження цієї форми 

судочинства буде украй необхідно і виправдано. 
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Summary 
 

The article considers legal procedure issues of implementing new information technologies in crimi-

nal process. The concept of «distance trial» - which provides for a possibility to apply video communication 

not only to particular actions but to entire criminal processes - should be adopted in both investigations and 

procedure. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ОСОБИ, ЯКА ПРОВАДИТЬ ДІЗНАННЯ 

 
Постановка проблеми. Демократичні пе-

ретворення, що відбуваються в Україні в усіх 

сферах суспільного життя, потребують відчутних 

змін і у правовій системі, щоб забезпечити права 

й свободи людини. На порозі третього тисячоліт-

тя юридична думка переконала людство в тому, 

що правомірні дії повинні не тільки відповідати 

правовим підставам, а вирішуватись правовим 

шляхом. Норми процесуального права утворю-

ють своєрідні канали зв’язку між нормами мате-

ріального права та суб’єктами правозастосуван-

ня, між вимогами закону та юридичними наслід-

ками втілення його в життя.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Серед останніх публікацій, у яких зазначено 

розв’язання даної проблеми, особливо заслуговує 

на увагу стаття О.В.Баукіна “Дізнавач як проце-

суально самостійний суб’єкт досудового розслі-
дування” в якій окреслюються повноваження 

дізнавача [3, с.116]. Ґрунтовно визначив повно-

важення органів дізнання В.М.Ярін [12, c. 5-12]. 

Особливості процесуального становища особи, 

яка провадить дізнання, були предметом дослі-
дження В.В.Вапнярчука [4, c.62-73]. До постано-

вки даної проблеми зверталися раніше. У працях 

науковці радянських часів А.П.Кругликов [7, c.5-

7], П.Е.Павлов [9, с.4,75-76], А.Я.Дубинський [5, 

с.28-29], Л.В.Павлухін [10, с.19, 20] визначили 

повноваження органів дізнання і осіб, які здійс-

нюють дізнання.  

Мета статті. При написанні даної статті бу-

ли поставленні такі завдання: проаналізувати дані 
вченими визначення поняття “особи, яка провадить 

дізнання, визначити деякі проблеми процесуальної 
самостійності особи, яка провадить дізнання в 

кримінальному процесі”. 

Виклад основного матеріалу. Серед акту-

альних проблем правової науки та практики зна-

чне місце займає проблема дізнання та, в першу 

чергу, правовий статус особи, яка провадить діз-
нання. Саме це питання не втрачає своєї актуа-

льності і постійно знаходиться в центрі уваги 

вчених-юристів, працівників правоохоронних 

органів та законодавчої влади. 

У Кримінально-процесуальному кодексі 
України в багатьох статтях вказується термін 

“особа, яка провадить дізнання”. Визначення 

цього терміна і хто може бути такою особою, 

закон не передбачає. Науковці в своїх працях 

визначають по-різному. Наприклад, Н.Е.Павлов 

у праці “Дізнання в органах внутрішніх справ” 

так зазначає: “Особою, яка провадить дізнання, 

потрібно вважати фізичну особу, що провадить 

розслідування в формі дізнання в силу свого по-

садового положення, уповноважена на те орга-

ном дізнання або начальником органу дізнання 

[8, с. 6]. Кругликов А.П. вважає, що “особа, яка 

провадить дізнання, - це начальник органу діз-
нання чи посадова особа такого органу, уповно-

важена начальником органу дізнання на прова-

дження дізнання” [6, с. 5-7]. На думку Л.В.Пав-

лухіна, ”особа, яка провадить дізнання, - це кері-
вник, начальник державної установи, який про-

вадить дізнання, або посадова особа, призначена 

(уповноважена) ним для провадження дізнання в 

кримінальних справах” [9, с.4]. А.А.Чувилев пе-

редбачає, що “особа, яка провадить дізнання,- це 

процесуальна фігура, наділена законом визначе-

ними правами і обов’язками” [10, с.14]. За визна-

ченням В.В.Вапнярчука, особа, яка провадить 

дізнання, - це посадова особа, яка уповноважена 

керівником органу дізнання на розслідування 

кримінальних справ у формі дізнання в межах 

компетенції, визначеної законом, а також на про-

вадження інших видів кримінально-процесуаль-

ної діяльності органу дізнання [3, с.51]. 

В.В.Грянко та інші пишуть, що особа, яка прова-

дить дізнання, - це посадова особа, уповноважена 

органом дізнання на провадження дізнання в 

кримінальній справі [4, с.158-159]. 

Проаналізувавши дані вченими визначення 

поняття “особи, яка провадить дізнання”, можна 

підвести підсумок. Більш вдало визначення цьо-

го терміна дають Н.С.Павлов і В.В.Вапнярчук. 

Адже справді за чинним КПК - це є фізичні осо-

би, які займають певну посаду в органах внутрі-
шніх справ, їх правове положення пов’язане з 
розслідуванням злочинів. Як правило, ними є 

штатні дізнавачі. У зв’язку з покладеними на них 

посадовими обов’язками дізнання провадять і 
інші особи, які за своєю діяльністю лише деколи 

займаються розслідуванням злочинів, бо вико-

нують інші покладені на них функції (такими 

посадовими особами є: дільничі інспектори мі-
ліції; оперуповноважені відділу карного роз-
шуку; оперуповноважені відділу державної слу-
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жби боротьби з економічними злочинами; опе-

руповноважені відділу по боротьбі з незаконним 

обігом наркотиків; оперуповноважені криміна-

льної міліції в справах неповнолітніх; оперупов-

новажені управління боротьби з організованою 

злочинністю; оперуповноважені відділу внут-

рішньої безпеки). Цих осіб уповноважує орган 

дізнання (тобто начальник міліції) провадити 

розслідування. Самостійно такі особи не мають 

права приймати рішення про порушення кримі-
нальної справи, відмову в порушенні, направ-

лення заяви (повідомлення) за належністю, при-

йняти рішення про направлення справи слідчому 

і закрити кримінальну справу тому, що норми 

відповідних статей кримінально-процесуального 

законодавства вказують на те, що ці та інші рі-
шення приймає орган дізнання. Крім цього, пра-

цівник органу дізнання за дорученням началь-

ника органу дізнання виконує ще інші види кри-

мінально-процесуальної діяльності, такі як про-

вадження досудової підготовки матеріалів та ви-

конання доручень слідчого. Отже, за Криміналь-

но-процесуальним кодексом під особою, яка 

провадить дізнання, слід розуміти посадову осо-

бу органу дізнання, уповноважену начальником 

органу дізнання для провадження дізнання в 

кримінальних справах та виконання функцій, 

пов’язаних з іншими видами кримінально-проце-

суальної діяльності.  
Закон зазначає, що особа, яка провадить ді-

знання, оцінює докази за своїм внутрішнім пере-

конанням. Однак з цим важко погодитись.          

У процесі формування внутрішнього переконан-

ня відбувається вироблення власної думки як 

стану твердої впевненості у правильності своїх 

висновків, рішучості зафіксувати їх у процесуа-

льних документах, висловити при необхідності 
прилюдно готовність відстоювати їх у відповід-

них інстанціях. Нести за них відповідальність [1, 

с. 116]. А чи це так? Коли, наприклад, особа при-

ймає рішення про закриття кримінальної справи 

чи зупинення розслідування, постанову таку 

обов’язково повинен затвердити орган дізнання 

(начальник). Він може заперечити особі, яка про-

вадить дізнання у правильності прийнятого рі-
шення та не затвердити постанову. Це свідчить 

про відсутність можливості самостійно оціню-

вати докази за своїм внутрішнім переконанням. 

А тому, безумовно, потрібно законодавчо надати 

право особі, яка провадить дізнання, в разі не-

згоди з вказівками начальника органу дізнання 

подати справу прокуророві. 
У кримінально-процесуальній і криміналь-

но-правовій літературі вказується, що дізнання 

може провадитись посадовою особою [2, с.10].  

А якою ж посадовою особою? Може виникнути 

думка, що будь-якою. Н.С.Павлов говорить, що 

лише посадова особа, яка має владно-розпорядчі 
функції по боротьбі зі злочинністю (інспектори-

оперуповноважені) [8, с.10]. Дільничні інспек-

тори, оперуповноважені, дізнавачі міліції вико-

нують функції розслідування, оперативно-розшу-

кову, адміністративну та ін. Але якщо ми ведемо 

мову про дізнання як форму досудового розслі-
дування, то для нього суттєва лише функція роз-
слідування, яку, в основному, виконують і, на 

наш погляд, повинні виконувати дізнавачі. А на-

чальники міліції доручають виконувати цю функ-

цію дільничним інспекторам та оперуповноваже-

ним. Це тому, що закон указує на особу, яка прова-

дить дізнання, а не на конкретну посадову особу. 

З цього приводу є вдала пропозиція 

Е.К.Острога про те, що покладення функцій діз-
нання в кримінальних справах на різні служби 

викликає роз’єднання контролю за якістю діз-
нання і дотримання законності. В силу специ-

фіки роботи підрозділів справи доручаються різ-
ним працівникам, що перешкоджає набуття ними 

навичок у провадженні дізнання. Крім цього, з 
одного боку, дільничними інспекторами, оперупор-

новаженими функція розслідування сприймається 

як другорядна, в зв’язку з цим не здійснюються 

відповідні заходи, спрямовані на отримання нави-

чок в розслідуванні злочинів. З другого – навряд чи 

доцільно зосереджувати в одних руках проваджен-

ня дізнання і оперативну роботу [7, с. 15]. 

За чинним законодавством, зокрема у ч.3 

ст. 227 КПК України зазначається, що вказівки 

прокурора органам дізнання і досудового слідс-

тва у зв’язку з порушенням і розслідуванням ни-

ми кримінальних справ, дані в порядку, перед-

баченому цим кодексом, є для цих органів обо-

в’язковим. Оскарження одержаних вказівок про-

курору вищого рівня не зупиняє їх виконання, за 

винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 114 

цього кодексу. Випадки, які вказані в цій статті 
(про притягнення як обвинуваченого, про квалі-
фікацію злочинів і обсяг обвинувачення, про на-

правлення справи до суду або закриття справи) 

стосується лише слідчого. А якщо особа, яка 

провадить дізнання, не погоджується з вказі-
вками прокурора про кваліфікацію злочину і за-

криття кримінальної справи, як їй тоді бути? За-

кон же це не регулює. Ст. 114 передбачає повно-

важення слідчого, а особа не вправі посилатися 

на норму цієї статті. Вважаємо за необхідне пе-

редбачити в КПК таке: в разі скасування проку-

рором рішення, прийнятого дізнавачем, останній 
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має право подати скаргу прокурору вищого рів-

ня. Прокурор вищого рівня, розглянувши скаргу, 

скасовує заперечення прокурора нижчого рівня 

або зобов’язує направити справу слідчому для 

подальшого провадження досудового слідства. 

Це є важливою гарантією процесуальної не-

залежності дізнавача. Важливим є такий момент: 

як можна назвати посадову особу органу діз-
нання міліції в стадії порушення кримінальної 
справи, коли вона здійснює перевірку заяв та по-

відомлень про злочин? Особою, яка провадить 

дізнання, не назвеш, бо дізнання в цій справі ще 

не розпочалося, але лише ведеться мова про те, 

розпочати чи не розпочати дізнаня. Тому термін 

“особа, яка провадить дізнання” ніби зайвий. По-

винен бути термін “дізнавач”. Запропонований те-

рмін не є новим, давно знайшов своє застосування, 

означає “дізнатися про щось, провести дізнання” 

[6, c. 454]. Та й проект КПК України встановив та-

кий термін.  

Не менш важливими у кримінальному про-

цесі є правовідносини дізнавача з працівниками 

галузевих служб міліції. КПК України не встано-

влює право дізнавача надавати доручення кримі-
нально-процесуального характеру працівникам 

галузевих служб, наприклад, дільничним інспек-

торам міліції чи іншим працівникам, які не здій-

снюють оперативно-розшукову діяльність. Тому 

дізнавачу доводиться в разі необхідної допомоги 

при виконанні процесуальних чи слідчих дій 

складати доручення, посилаючись на вимоги на-

казу МВС України № 880 від 1995 р. в якому пе-

редбачено, що дізнавачі вправі давати доручення 

оперативним працівникам міліції. Напевно, доці-
льно в КПК України закріпити право дізнавала 

давати письмові доручення не лише оперативно-

розшукового характеру для оперативних праців-

ників органу дізнання як у стадії порушення 

кримінальної справи, так і при провадженні діз-
нання, але й іншим працівникам органу дізнання 

доручення і вказівки, спрямовані на одержання 

допомоги при виконанні процесуальних і слідчих 

дій, тобто доручення кримінально-процесуально-

го характеру. 

Висновки. Викладене дозволяє зробити ви-

сновок, що кримінально-процесуальний статус 

особи, яка провадить дізнання, потребує вдоскона-

лення. Це, в першу чергу, стосується її процесуа-

льної самостійності: можливості безпосередньо 

приймати рішення в стадії порушення криміналь-

ної справи; оскаржувати вказівки начальника орга-

ну дізнання прокуророві; подавати справу проку-

ророві вищого рівня та давати доручення криміна-

льно-процесуального характеру. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 
 

1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового 

вісника Чернівецького університету”  перейшла  на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, 

які подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і 
роздруковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 

1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на тридюймовій дискеті) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 

1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих по-

шкоджень максимально жорсткою упаковкою. 

1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редак-

тор. 

1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

прямим шрифтом. 

1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-

нику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - 

суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допуска-

ються! 
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого бо-

ку. 

 
 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 

2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 
0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а ре-

цензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 

2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-

тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 

Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-

кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держ-

стандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну 

назву й офіційне  джерело,  у  якому  він опублікований. Наприклад: 

• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -

С. 141-158. 

2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора стат-

ті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збі-
рниках. Наприклад:  

• Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
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ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 

автори. Наприклад: 

• Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 

276с. 

2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 

 

3. ДОДАТКИ 

 
До рукопису повинні додаватись: 

- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 

учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з 
редколегією); 

- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, 

який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-

ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 

доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 

бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 

та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація з вказівкою,  кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів,  переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-

ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  

 
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-

колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 

були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати:        

а) початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжуваль-

ний лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-

йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор 

зобов'язаний попередити про це редакцію. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які 

винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редакто-

ром. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
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