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І. ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Т .  Андрусяк©  

“ПРОСВІТА” ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК  
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДУМКИ НА 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

Важко назвати ділянку національного життя українського народу, особливо на 
західноукраїнських землях, на становлення і розвиток якої не справила б суттєвий 
вплив діяльність товариства “Просвіта”. За своє понад сімдесятирічне існування 
(1868-1939) “Просвіта” тією чи іншою мірою давала поштовх до більш інтенсивного 
розвитку не тільки просвітницької діяльності серед найширших верств українського 
народу, але й сприяла піднесенню економічного та політичного життя, освіти, науки, 
культури в її найрізноманітніших проявах та інших аспектів суспільного буття 
українського народу. Та одним з головних наслідків її діяльності, безперечно, треба 
вважати піднесення національної самосвідомості українського народу, вплив на 
подальший розвиток української правової та політичної думки, формування у народу 
розуміння необхідності боротьби за власну державність. Особливу увагу варто 
зосередити на значенні діяльності “Просвіти” у розвитку української правової думки 
на західноукраїнських землях. 

Правова думка народу – це сукупність правових теорій, доктрин, уявлень, 
поглядів щодо права в цілому, окремих правових інститутів, ролі та значення права в 
суспільному житті, співвідношення права та справедливості, а також розуміння 
правових механізмів та шляхів вирішення завдань чи проблем, які постають перед 
народом у процесі суспільного буття і в історичній перспективі його розвитку. 
Правова думка охоплює як теоретичний рівень, який становлять теоретичні розробки 
мислителів, учених, громадських і політичних діячів, юристів-практиків, що знайшли 
своє втілення у формі певної завершеної правової концепції, теорії чи ідеї, так і 
практичний рівень, або, іншими словами, правове життя народу – правові традиції, 
правові звичаї (звичаєве право), а також правову культуру та правову свідомість. Цей 
другий рівень є основою для формування теоретичного рівня. Він визначає не тільки 
правову культуру та правову свідомість, але й життєздатність нації в суспільно-
політичному житті, її спроможність боротися та реалізовувати своє право на 
самовизначення. Саме тому діяльність, спрямована на піднесення та розвиток 
національної та правової свідомості народу, пробудження його до активного 
політичного життя завжди було і залишається головним завданням, що його ставлять 
перед собою творці теоретичного рівня правової думки. Активізація народних мас, їх 
свідома участь у політичному житті своєю чергою стають визначальним поштовхом 
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до подальшого розвитку правової думки в цілому, започатковують новий, якісно 
вищий теоретичний рівень. Розуміння цієї проблеми характерне для всіх національно-
визвольних рухів, партій, організацій, товариств, які за головну свою мету ставлять 
національне та політичне визволення свого народу, забезпечення йому належних 
умов для сучасного життя і подальшого розвитку.  

Сказане повною мірою стосується і товариства “Просвіта”. Про це 
красномовно свідчить виступ на установчих загальних зборах “Просвіти” студента 
Андрія Січинського, який підкреслив: “Кожен нарід, що хоче добитися 
самостійности, мусить передовсім дбати про те, щоб нижчі верстви суспільности, 
народні маси піднести до тої степени просвіти, щоби ця народна маса почула себе 
членом народного організму, відчула своє горожанське (громадянське – Т.А.) й 
національне достоїнство й узнала потребу існування нації, як окремішної народної 
індивідуальности; бо ніхто инший, а маса народу є підставою усього” [1, с.147]. 

Розглядаючи діяльність “Просвіти” в аспекті впливу на розвиток української 
правової думки, необхідно виділити такі види діяльності товариства, які мали 
головний вплив на цей розвиток: книговидавнича діяльність; створення системи 
економічних структур, які сприяли не тільки формуванню українського 
громадянського суспільства в межах Австро-Угорської монархії, але й стимулювали 
розвиток правосвідомості народу, правильного розуміння того чи іншого правового 
інституту в процесі суспільного розвитку; сприяння появі українських політичних та 
наукових організацій і товариств. Звичайно, названими видами діяльності не 
обмежується вплив та значення “Просвіти” в розвитку української правової думки, бо 
власне вся діяльність товариства в цілому сприяла піднесенню рівня свідомості 
народу, усвідомлення ним своїх прав і можливостей. Проте саме вищеназвані види 
діяльності мали найбільші, на нашу думку, вплив і значення. І в першу чергу це 
стосується видавничої діяльності, видання та розповсюдження літератури з 
найрізноманітнішої проблематики, в тому числі і з питань права. 

Уже в програмі Головної Руської Ради 1848 року, поряд з іншими, ставилося 
завдання розвивати і активізувати український народ до свідомого національного 
життя шляхом видавничої діяльності, розповсюдження корисної популярної 
літератури та періодики українською мовою. Це завдання, поруч з вимогою до 
державної влади видавати закони та інші нормативно-правові акти зрозумілою 
народові, тобто українською, мовою, давало можливість розпочати цілеспрямовану 
роботу в напрямі поширення серед народу правових знань, роз’яснення народові його 
обов’язків перед державою та прав, що їх законодавство надавало громадянам. Це, в 
свою чергу, повинно було дати можливість кожному українцеві не тільки відстоювати 
свої права перед зловживанням чиновників, але й формувало розуміння ролі та 
значення права, можливостей і потреби боротьби за свої права, їх захист та 
гарантованість. Характерно, що й на тих українських землях, які входили до складу 
Російської імперії, діячі українського руху розуміли значення та потребу поширення 
серед народу правових знань. Так Микола Костомаров, висунувши в журналі 
“Основа” цілісну програму популярно-просвітницьких видань для українського 
народу, зокрема, підкреслював, що “належало б зладити і таку книжечку, з котрої 
народ міг би дізнатися про свої повинності і права в державі” [2, с. 110]. 
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Популярна література українською мовою з правових, політичних та 
економічних проблем з’являється в Галичині одразу ж після 1848 року. Проте ці 
видання мали характер доброчинних проявів з боку окремих патріотів українського 
народу і не мали, при безперечній позитивній ролі, яку вони відіграли, ні цілісної 
програми, ні системності.  

Систематичне видання популярно-просвітницької літератури бере свій початок 
з 1868 року – після заснування товариства “Просвіта”. І вже з самих перших видань у 
них ставляться важливі правові, політичні та економічні проблеми. Треба зазначити, 
що у той історичний період з появою закріплених у законодавстві можливостей хоча 
б мінімальної участі у політичному житті для українського народу, в Галичині 
економічні та правові проблеми настільки тісно перепліталися, що інколи важко 
розмежувати суто правові проблеми від суто економічних. Тому, розглядаючи 
видання “Просвіти”, присвячені правовим питанням, важливо, на нашу думку, 
назвати і видання з економічної проблематики. 

Одним з перших видань “Просвіти”, яке привернуло увагу широких верств 
українського народу та наочно підкреслило потребу і необхідність діяльності 
товариства, була книга громадсько-політичного діяча священика Стефана Качали 
“Що нас губить, а що нам помочи може? Письмо для руських селян” [3]. У цій праці 
автор у формі діалогів зрозумілою для селян мовою переконливо доводив 
необхідність боротьби з пияцтвом, як з одним з головних чинників економічних 
негараздів українського селянства, закликав до створення самоврядних громадських 
економічних структур (шпихлерів та позичкових кас), говорив про важливість освіти 
серед народу. Про популярність й актуальність цього видання свідчить те, що 
протягом п’яти років воно тричі перевидавалося загальним накладом десять тисяч 
примірників.  

Увагу керівників товариства до правових проблем засвідчує той факт, що 
тільки за перші сорок років існування “Просвіти” (1868-1908) з 309 її видань 
правничих було 22, господарських (економічних) – 36, історичних – 34, біографічних 
– 15, промислово-торговельних – 6 [2, 112]. Зрозуміло, що не всі з цих видань 
стосувалися безпосередньо державно-правових проблем, проте усі вони тією чи 
іншою мірою сприяли формуванню правосвідомості українського народу, української 
правової думки. Пояснюється це тим, що, наприклад, історичні видання 
висвітлювали, головно, ті етапи української історії, коли український народ мав 
власну державу, починаючи від Київської Русі, або коли він боровся за її здобуття. 
Так само при висвітленні історії інших народів головна увага приділялася етапам їх 
боротьби за свою незалежність та державність [4]. Важливий внесок у формування 
національної самосвідомості українського народу як в Австро-Угорській монархії, 
так і поза її межами мала праця Л.Цегельського “Русь-Україна та Московщина-
Росія”, а також видання, в яких висвітлювалися біографії видатних діячів 
українського народу – Т.Шевченка, М.Шашкевича. 

Серед авторів правничих видань “Просвіти” виділяються такі визначні 
українські правники, як Є.Олесницький [5], А.Дольницький [6], В.Барвінський [7]. 
Особливо треба відзначити відомого українського політичного діяча довголітнього 
члена правління “Просвіти” Костя Левицького, перу якого належить переважна 
більшість видань з правових та економічних проблем [8]. “Просвіта” видавала й 
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окремі збірники нормативних актів, зокрема в 1915 році збірник “Мобілізаційний 
закон і розпорядки” [9], де були вміщені всі діючі нормативно-правові акти, що 
стосувалися воєнного стану, зобов’язань цивільного населення тощо. Це видання 
сприяло ознайомленню українського населення зі своїми правами та обов’язками в 
умовах війни і деякою мірою могло зупинити чи не допустити свавільні дії 
австрійської військової адміністрації, які мали місце в той період. 

Поруч з книговидавничою діяльністю “Просвіта” значну увагу приділяла 
вирішенню економічних проблем, свідченням чого стало перетворення товариства з 
просвітнього в просвітньо-економічне. Економічна діяльність “Просвіти” потребує 
окремого розгляду, зазначимо тільки, що саме економічна діяльність найбільшою 
мірою сприяла як поширенню її впливу, так і тій консолідуючій загальнонаціональній 
ролі, яку вона відіграла, зокрема на західноукраїнських землях [2]. Що ж до ролі 
“Просвіти” у створенні українських наукових та політичних інституцій, що стали 
осередками витворення теоретичних надбань української правової думки, то тут 
передусім треба зазначити, що власне “Просвіта” стала школою всієї української 
політичної та наукової еліти на західноукраїнських землях. 

Роль “Просвіти” в розвитку української правової думки полягає в тому, що 
своїми виданнями вона поширювала правові та політичні знання серед українського 
народу, підносячи рівень правової свідомості населення, даючи змогу кожному 
українцеві ефективніше використовувати та захищати надані чинним законодавством 
права і свободи. Більше того, ці видання сприяли появі цілого пласту популярної 
юридичної літератури українською мовою, що, в свою чергу, сприяло розвитку 
української юридичної термінології, української юридичної науки загалом. Як 
справедливо зазначає В.Янів, “Просвіта” стала для українського народу духовною 
державою в умовах недержавного життя в чужій державі” [1, с. 163]. “Просвіта” не 
тільки пробудила до активного політичного життя широкі верстви українського 
народу та дала початок творенню цілісної структури українських політичних, 
громадських, культурних, наукових інституцій, але й виховала плеяду громадсько-
політичних діячів, які у відповідних умовах не тільки очолили український 
політичний рух, але й творили та розбудовували власну державу. Українська правова 
думка, особливо на західноукраїнських землях, в діяльності “Просвіти” дістала 
могутній різновекторний імпульс для подальшого розвитку.  
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– Львів, 1893. – 45 с.; Наша свобода або які ми маємо права. – Львів, 1888. – 29 с.; 
Наш закон громадський або які ми маємо права і повинности в громаді. – Львів, 
1889. – 122 с.; Про права руської мови. -Львів, 1896. – 32 с.; Порадник 
торговельний. -Львів, 1905. – 84 с. (спільно з І.Петрушевичем) та ін. 

9. Мобілізаційний закон і розпорядки. – Львів, 1915. – 96 с.  

 T. Andrusiak 

“PROSVITA” AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT 
OF LEGAL THOUGHT IN WESTERN UKRAINE  

The article analyses the role and the meaning of the “Prosvita” organization in the 
development of the legal opinion on the West-Ukrainian lands. It also characterizes popular 
legal editions of the organization, their influence on the development of the legal awareness 
and the legal culture of the Ukrainian nation, the number of legal editions in the common 
structure of “Prosvita” editions. The article also gives us a definition of the term legal 
opinion. 

Стаття надійшла до редколегії 03.11.1997 
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ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ ЗУНР  
АКАДЕМІКА С. ДНІСТРЯНСЬКОГО 

Видатний український вчений-цивіліст, відомий громадський і політичний діяч 
Галичини першої чверті ХХ ст. академік Станіслав Северинович Дністрянський 
(1870-1935) залишив вагомий доробок у галузі конституційного (державного) права. 
Його ранні праці: “Про права української мови в навчальних та адміністративних 
закладах Галичини” (1901-1902), дослідження виборчого права Австрії (1906), серія 
наукових статей періоду української революції – “Самовизначення народів” (1919), 
“Статут для Галичини” (1919), “Україна і мирова конференція” (1919), “Зв’язок і 
сполука народів” (1920), “Нові проекти українських конституцій” (1920), “Теорія 
конституції” (приблизно 1920-22), низка пізніших праць – “Загальна наука права і 
політики” (1923), “Нова держава”(1923), “Погляд на теорії права і держави” (1925), 
“Боротьба народу за право”(1928), “Культура, цивілізація та право”(1926), 
“Демократія та її майбутнє”(1928), – безперечно зробили свій внесок у розвиток 
національної науки конституційного права[1].  

Своєрідним вінцем конституційно-правових досліджень академіка Станіслава 
Дністрянського можна вважати його авторський проект Конституції Західно-
Української Народної Республіки 1920 року. Зразу ж варто зазначити, що мова іде 
про другий відомий конституційний проект Станіслава Дністрянського – проект 
Конституції ЗУНР 1920 року [2], оскільки Станіслав Дністрянський в кінці жовтня – 
на початку листопада 1918 року у Відні (будучи ще депутатом нижньої палати 
австрійського парламенту – Державної Ради) підготував свій перший конституційний 
проект для Галичини – “Устрій Галицької Держави” [3].  

Умови та причини появи конституційного проекту 1920 року 

Через декілька днів після проголошення Західно-Української Народної 
Республіки, а саме – 13 листопада 1918 року Українська Національна Рада у Львові 
ухвалила Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських 
земель колишньої австро-угорської монархії. Однак у силу конкретних історичних 
обставин, насамперед військової агресії з боку Польщі, постійної Конституції ЗУНР 
так і не було підготовлено ні під час існування ЗУНР як окремої державної формації, 
ні після її возз’єднання з Українською Народною Республікою. У листопаді 1919 року 
Уряд ЗУНР разом з диктатором Євгеном Петрушевичем вимушено залишає 
територію Галичини і опиняється на еміграції. Перебіг політичних подій 1919-1920 
років навколо долі Галичини (позиція центральних держав щодо майбутнього Східної 
Галичини, факт та умови укладення Варшавського договору між УНР і Польщею та 
згодом Ризького договору між Радянською Росією і Польщею) суттєво змінюють 
становище Західної України. Характеризуючи становище, в якому опинилися Західна 
Україна та її державні провідники на початку 1920 р., відомий політичний діяч 
Галичини того часу Михайло Лозинський писав: “Держави Антанти, які на основі 

                                                 
© Стецюк П., 1999 
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мирового договору з Австрією приписують собі право рішати долю Галичини, стоять 
на тім, що вона поки що знаходиться тільки під окупацією Польщі та що її доля ще 
має бути вирішена. З другого боку, ті ж самі держави Антанти, віддаючи Галичину 
під окупацію Польщі, власним рішенням обов’язалися перед населенням Галичини 
дати йому змогу виконати право на самовизначення. Так представляється положення 
Галичини зі становища міжнародного права. На сій міжнародно-правовій основі 
опирає свою політику Уряд Диктатора Західно-Української Народної Республіки. 
Уряд Диктатора ставить на тім, що український нарід Галичини вже виявив свою 
волю, утворюючи Західно-Українську Народну Республіку, що сю волю знасиловано 
віддаючи Галичину під окупацію Польщі та що держави Антанти мають обов’язок 
направити зло і привернути попередній стан, а саме усунути польську окупацію і дати 
краєві змогу здійснити виявлену ним волю й утвердити самостійну державу у формі 
Галицької Республіки” [4]. Усе це логічно привело до зміни зовнішньополітичного 
курсу Уряду ЗУНР та поставило питання про відновлення державної незалежності 
Західної України. Станіслав Дністрянський з цього приводу згодом писав: “Диктатура 
повернула до правного становища з часів перед злукою обох українських республік та 
вивісила прапор самостійної “Галицької Республіки”[5]. 

Уряд ЗУНР, перебуваючи в еміграції, шукає виходу із становища, яке склалося. 
Він постійно апелює до країн Антанти з надією на справедливе вирішення долі 
Галичини. Важливим допоміжним елеметном у розв’язанні проблеми відновлення 
державної незалежності Західної України (Галичини) за допомогою Антанти Уряд 
ЗУНР вважав підготовку демократичного, цивілізованого проекту Основного Закону, 
який згодом буде представлений на “суд” країн Антанти. Це мало бути доказом 
намірів будувати Галицьку державу на загальновизнаних демократичних принципах – 
державу, в основу якої буде покладено природне право народу на самовизначення і в 
якій будуть забезпечені всі права національним меншинам. У зв’язку з цим уряд в цей 
час “прагне притягнути усі галицькі наукові сили до праці над виробленням основ 
державного ладу в Галичині” [6]. Саме за таких умов у кінці 1920 р. за рішенням 
Уряду ЗУНР професор Станіслав Дністрянський (пребуваючи у цей час також на 
еміграції в Празі – як один із організаторів Українського Вільного Університету) 
приступив до роботи над проектом Конституції ЗУНР, про що С. Дністрянський 
згадує сам, а також інші особи [7].  

Стуктура та характеристика основних положень конституційного 
проекту 

Структура конституційного проекту  

Проект Конституції Західно-Української Народної Республіки 
Ст. Дністрянського складається з 130 параграфів, логічно та змістовно об’єднаних у 
три глави:  

“Держава і право”, “Державна влада” та “Право народів на самовизначення”. 

Глава перша “Держава і право” складається з трьох таких розділів: “Правова 
держава”, “Людські та громадянські права” і “Права народу”. Своєю чергою розділ 
другий “Людські та громадянські права” – поділяється на підрозділи під назвами: 
“Свободи”, “Рівність”, “Охорона і старівля” (піклування. – П.С.). 
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Глава друга “Державна влада” складається з трьох розділів: “Основи державної 
влади”, “Організація народної волі” та “Виконання народної волі”. 

Другий і третій розділи, містять такі підрозділи: розділ “Організація народної 
волі” – “Народна Палата”, “Загальнонародна Рада”, “Народні Збори і Народні 
комори” та “Місцеве заступництво”; розділ “Виконання народної волі” – “Президент 
Республіки”, “Прибічна Рада”, “Державна Рада”, “Місцеве управління” та 
“Правосуддя”. 

Головні засади конституціійного ладу  

С. Дністрянський як учений був глибоко переконаний в тому, що Конституція 
повинна чітко окреслювати основи державного ладу, визначаючи водночас характер 
та сутність даної держави, принципи побудови її державного механізму, завдання 
держави тощо [8]. Аналізуючи комплексно конституційний проект С. Дністрянського 
1920 року, умовно можна виділити три блоки положень, які мали закласти основи 
конституційного ладу майбутньої ЗУНР, а саме:  

1) положення про ЗУНР як правову, самостійну (суверенну), демократичну, 
соціальну та національну державу; 2) положення про ЗУНР як державу, що визнає 
людину з її правами та свободами важливою соціальною цінністю; 3) положення про 
ЗУНР як державу, в якій влада побудована за принципом її розподілу на законодавчу, 
виконавчу і судову, а держава визнає місцеве самоврядування. Кожна з таких засад 
має пряме (безпосереднє) закріплення у тексті конституційного проекту (наприклад, 
положення §1 “Західноукраїнська Народна Республіка є самостійна правова 
держава”), або випливає з “духу”(сутності) даного проекту (наприклад, положення 
про ЗУНР як соціальну чи національну державу). 

Правове положення особи і громадянина  

В основу конституційного статусу особи і громадянина автором проекту 
покладено декілька фундаментальних засад (принципів). Насамперед мова йде про 
“принцип рівності”. Рівність як засаду правового положення особи і громадянина в 
державі вчений розглядає крізь призму декількох аспектів. По-перше, рівність між 
чоловіками і жінками (ч. 2.§ 25) [9]; по-друге, рівність усіх людей перед законом, у 
тому числі щодо виконання встановлених державою обов’язків та “соціальних 
тягарів”(ч. 1.§ 25, § 27); по-третє, рівність людей щодо правового захисту незалежно 
від громадянської приналежності (“Іноземці користуються тим самим правовим 
захистом, як і населення держави, з умовою взаємності” (ч. 3, §25). Серед інших 
принципів, які закладено автором в основу інституту прав, свобод та обов’язків 
громадян, можна також назвати принципи “єдності прав, свобод та обов’язків 
громадян”, “невідчужуваності прав та свобод особи’’ (§6), ‘‘гарантованості прав 
та свобод особи з боку держави’’(§7). 

§4 проекту визначав підстави набуття громадянства ЗУНР, а саме:  

1) проживання на території держави (“осілість”); 2) народження; 3) одруження; 
4) державна натуралізація (тобто набуття громадянства через вступ до нього). 
Конституційний проект передбачав неможливість видачі громадян ЗУНР іноземним 
державам для переслідування або покарання (§11).  
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Автор ні в наукових працях, ні в самому конституційному проекті не подає 
(прямо чи побічно) якихось відмінностей між поняттями “конституційна свобода” і 
“конституційне право”. Обидві категорії він розглядає переважно як тотожні. 
Свободи С. Дністрянський поділяв на такі категорії: свободу натуральну, особисту, 
політичну та економічну [10]. Принципово важливим у цьому плані є наявність 
положення про те, що “кожна людина вільна від природи. Рабство або кріпацтво та 
здійснення влади, що грунтуються на них, не дозволяються’’ (§6). Логічним і 
обґрунтованим наслідком цього положення є положення про недоторканість особи, 
недоторканість житла, свободу поселення і пересування, таємницю особистого життя, 
а також свободу совісті та свободу наукової творчості. Зокрема, в частині 
забезпечення таємниці особистого життя, проект містить гарантії збереження 
таємниці листів і телеграм (§12). Свобода совісті і віросповідання (§20 та §21) 
проголошується непорушною. Свободу совісті С. Дністрянський називає одним із 
найважливіших суб’єктивиних прав людини. Важливими є також положення про 
свободу ‘‘плекання’’ своєї національності та мови.  

Блок політичних прав та свобод оголошений положеннями про свободу зборів, 
про право на створення громадських спілок, на подання петицій, про свободу думки і 
слова, про виборче право громадян. Широко представлений у проекті блок 
економічних свобод (право на власність, доступність та свобода промислу, свобода 
промислової конкуренції). Ціла група конституційних положень про права і свободи 
об’єднана у підрозділі “Охорона і старівля”. Коментуючи саме цю частину свого 
проекту, С. Дністрянський писав, що “кожний чоловік має рівне право на державну 
охорну. По-друге стоїть під особливою охороною законів. Держава опікуватиметься 
зосібна малолітками та умовно-хорими...’’[11] В проекті проголошується право 
кожного, хто вважає себе скривдженим, на правовий захист держави (§ 28).  

Блок конституційних обов’язків включає в себе обов’язок війської служби, 
обов’язок сплачувати податки, обов’язок дотримуватись законів держави, обов’язок 
відвідування початкових шкіл.  

Організація публічної влади  

В основу організації органів державної влади покладено принцип її поділу на 
три гілки – законодавчу, виконавчу та судову. Однак автор проекту вважав, що для 
‘‘обґрунтування тривалої народної влади в державі слід скликати Установчі Збори. 
Для виборів на ці Збори існує загальне, пряме і таємне голосування без різниці в 
статі. Право обирати та обиратись мають громадяни, які досягли 21 року життя’’ (§ 
44). Одночасно з виборами Установчих Зборів мали б пройти і вибори першого 
Президента Республіки. Установчі Збори, переймаючи на себе функцію органу 
законодавчої влади, повинні затвердити Конституцію ЗУНР, поділити територію 
держави на адміністративно-територіальні одиниці, ухвалити закон про вибори 
депутатів парламенту та депутатів місцевих представницьких органів, розробити і 
прийняти необхідні фінансові та податкові закони. Після виконання цих завдань 
Президент Республіки розпускає Установчі Збори та призначає вибори парламенту – 
Народної Палати, а також нові президентські вибори. 

Законодавча влада належить парламенту – Народній Палаті, яка обирається 
строком на 4 роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права при 
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таємному голосуванні (з урахуванням “національного нормативного 
співвідношення”). Згідно з §56 проекту, ‘‘до сфери дії Народної Палати належить 
творення законодавства про всі ті предмети, які вимагають уніфікованого 
врегулювання в державі”. За своєю структурою Народна Палата – це однопалатний 
парламент. Проектом Конституції передбачено створення парламентських комітетів, 
зокрема комітету із законодавства (лєгіслятивної комісії). Загальне керівництво 
діяльністю парламенту покладається на Голову Народної Палати та двох його 
заступників, які обираються парламентом з числа його депутатів. ‘‘Для дотримання 
національних інтересів члени Народної Палати поділяються на три національні курії: 
перша курія об’єднює всіх українців, друга всіх поляків, третя – всі інші 
національності Народної Палати ‘‘ (§70). Усі депутати Народної Палати за свою 
працю в парламенті ‘‘винагороджуються з державної скарбниці’’ (§64) та на час своїх 
повноважень є особами недоторканими (ч. 2, §63).  

Для внесення змін і доповнень до Конституції ЗУНР з ініціативи парламенту 
чи за рішенням республіканського референдуму скликається спеціальний 
представницький орган – Загальнодержавна Рада. Крім ревізії Конституції держави, 
Загальнодержавна Рада приймає рішення про надзвичайні заходи в управлінні 
державою на випадок війни та про дострокове зміщення Президента Республіки. 

До системи органів державної виконавчої влади входить Президент 
Республіки, до уряду – Державна Рада та місцеві органи державної виконавчої влади. 
Відповідно до §94 проекту Президент Республіки обирається народом строком на 4 
роки. Обиратися може кожен громадянин української національності, який досяг 35-
річного віку. За характером повноважень Президент Республіки є водночас главою 
держави і главою виконавчої влади. Як глава держави Президент ЗУНР представляє 
державу у міжнародних зносинах, акредитує і приймає ‘‘посланників’’, є 
головнокомандуючим збройними силами держави, присвоює офіцерські військові 
звання та звільняє офіцерів, призначає і увільняє Голову Державної Юстиції, 
здійснює право помилування тощо. Як глава виконавчої влади Президент ЗУНР 
стоїть на чолі уряду, ‘‘піклується про єдність дій Уряду і слідкує за законністю 
управління’’ (§ 96), призначає та звільняє членів Уряду і впливових державних 
службовців тощо. 

Державну Раду визначено ‘‘верховним центральним органом для внутрішнього 
управління державою’’ (§105). Очолює його Президент Республіки. ‘‘Державна Рада 
складається з шістьох членів. Членів Державної Ради призначає Президент 
Республіки з врахуванням національного нормативного співвідношення (4 українці, 1 
поляк, 1 представник інших національностей) після заключення експертів 
національних курій Народної Палати” (§106). Передбачалося утворення шістьох 
міністерств: внутрішніх справ, фінансів, релігії і освіти, сільського та лісового 
господарств, торгівлі й промислу, сполучень. Державна Рада повинна ‘‘контролювати 
місцеве управлінням’’і при потребі вправі призупиняти дію актів місцевих 
представницьких органів, якщо вони перевищували свої повноваження. Про своє 
рішення призупинити дію таких актів уряд повинен повідомляти Державний Судовий 
Трибунал.  

Судова система ЗУНР згідно з положенням конституційного проекту мала 
охоплювати як окремі інституції суди, Державний Судовий Трибунал та Голову 
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Державної Юстиції. ‘‘Судді призначаються Президентом Республіки, або 
заступаючим його Головою Державної Юстиції, остаточно і на все життя” (§117). 
Вони є самостійні й незалежні у своїх діях і відповідальні тільки перед законом. 
Участь народу у судочинстві мала забезпечуватись мировими судами, судами 
народних засідателів або присяжних. На чолі загального управління юстицією стоїть 
Голова Державної Юстиції, якого призначає і звільняє з цієї посади Президент 
Республіки. Основні завдання Голови Державної Юстиції – “піклування про 
забезпечення порядку в правосудді’’ та експертна робота на чолі спеціального бюро 
над законопроектами парламенту. Верховне правосуддя належить Державному 
Судовому Трибуналу, який складається з 12 членів (шістьох – обирає парламент; 
шістьох призначає Президент Республіки за поданням Голови Державної Юстиції з 
числа професійних суддів або юристів ‘‘вільних професій’’). До повноважень 
Державного Судового Трибуналу також віднесено визначення законів з погляду 
предмета їхньої конституційності, скасування неконституційних законів, розв’язання 
конфліктів між представницькими органами, а також між установами стосовно меж їх 
компетенції, підтвердження або заперечення фактів невиконання обов’язків 
депутатами парламенту, ухвала рішень щодо політичних звинувачень, висунутих 
парламентом, тощо (§124). 

Крім цього, конституційний проект містить положення про організацію й 
основи діяльності предстаницьких органів та органів державної виконавчої влади на 
місцях, про статус державних службовців, а також про порядок організації 
проведення та компетенцію референдумів різного рівня.  

Окрема глава проекту присвячена сутності та змісту права народу на 
самовизначення. §126, зокрема, зазначає, що, “як політичний власник національної 
території український народ є носієм територіального верховенства в державі. Він 
користується повним правом самовизначення, яке витікає із його безпосереднього 
зв’язку з державною територією’’. Водночас чітко визначено: “...всі інші народи, які 
постійно проживають в державі, приймають пропорційну участь як в створенні і 
організації волевиявлення народу, так і його здійсненні. Три національні курії 
Народної Палати є правовими показниками права самовизначення окремих народів. 
Національне норматине співвідношення 4:1:1 ґрунтується на пропорційному 
співвідношенні українського населення (4) з польським населенням (1), з одного 
боку, і з іншими національностями (1), з другого боку. Його слід дотримуватись у 
виборчій системі, в національих куріях і секціях і по можливості також при 
визначенні частки представників інших національностей в Уряді” (§127). 

Доля конституційного проекту  

30 квітня 1921 року Президія Української Національної Ради подала на розгляд 
держав Антанти підготовлений урядом Диктатора ЗУНР конституційний проект під 
назвою “Основи державного устрою Галицької Республіки”. Цей проект складається 
з 42 атрикулів, об’єднаних у 12 розділів, і передбачав реорганізацію держави на 
взірець Швейцарії. У такій державі головними народами мали бути визнані українці, 
поляки і євреї. Усі народи визнаються рівноправними. За формою державного 
правління Галицька Республіка бачилась як парламентсько-президентська, в якій 
главою держави – президентом мали призначатися члени уряду, політико-правова 
природа якого мала визначатись на принципах “парламентської відповідальності’’. 
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Законодавча влада має належати парламенту держави – Державній Раді, обраній на 
основі загального, рівного, прямого, таємного і пропорційного виборчого права, 
причому кожен з трьох головних народів повинен творити під час виборів парламенту 
“окреме виборче тіло”. Статус офіційних мов мав бути наданий українській, 
польській і єврейській мовам [13]. Однак, незважаючи на старання уряду Диктатора 
ЗУНР, спроби відновлення державної незалежності Західної України винятково 
політичними методами не увінчались успіхом і два роки по тому, – 14 березня 1923 
року Рада послів Антанти визнала Східну Галичину без жодних застережень Польщі. 
У травні того ж року Євген Петрушевич розпустив уряд, дипломатичні 
представництва та інші державні установи ЗУНР.  

Порівняльний аналіз положень проекту Конституції ЗУНР С. Дністрянського і 
урядового проекту “Основ державного устрою Галицької Республіки” свідчить про 
те, що урядом ЗУНР (з невідомих причин) проект С. Дністрянського під час 
підготовки урядового проекту майже (а можливо, і зовсім) не використовувася. 
Восени 1923 року (тобто через два роки після представлення урядового проекту 
країнам Антанти) на це вказував М.Мельник [14].  

Нам невідомий характер взаємовідносин між С. Дністрянським і 
Є.Перушевичем та іншими предстаниками уряду ЗУНР після 1920 року, невідома є 
також реакція останніх на підготовлений С. Дністрянським проект Конституції ЗУНР. 
Проект не був опублікований. У 1923 р. у своєму підручнику “Загальна наука права і 
політики” (Прага, 1923) Станіслав Дністрянський у дуже стислій формі виклав 
основні положення свого конституційного проекту [15]. Згодом саме цей виклад в тій 
чи іншій формі був повторений в окремих наукових та науково-популярних 
публікаціях.  

Малоймовірно, що текст проекту Конституції ЗУНР С. Дністрянського у 20-х 
роках був переданий Музею визвольної боротьби України в Празі, фонди якого, як 
відомо, в 1945 р. вивезено на територію тодішнього СРСР. В опублікованій у 1992 р. 
бібліографії С. Дністрянського вперше в новітній період дано інформацію про 
наявність тексту цього конституційного проекту [16]. Нині документ у вигляді 
авторського рукопису (мова німецька) зберігається у фондах Державного історичного 
архіву вищих органів влади і управління України (м.Київ). 
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P. Stetsuk  

THE DRAFT CONSTITUTION OF ZUNR (WUPR)  
BY ACADEMICIAN S.DNISTRYANSKY 

The article gives a description of the Draft Constitution of ZUNR prepared by the 
famous Ukrainian scientist in civil law, outstending publik and political figure of the first 
quarter of the XXth century Academician Stanislav Dnistryansky (1870-1935). It 
emphasizes the conditions and the ressons for the appearance of the Draft Constitution, its 
structure and its future. Great attention is paid to the institutions of the constitutional 
system, rights and freedoms of man, organization of state power and local self-government. 
The author of the article stresses high professional level of the constitutional project 
accodihg to which the future state pover should be independent, democratic, legal and social 
state; the state power should be divided into three brenches – legislative, executive and 
judicial, and the state should recognize the right of local communities to self-government; in 
the system of state bodies of the future ZUNR S.Dnistryansky suggested creating the State 
Judicial Tribunal having the functions of constitutional jurisdiction. 

Стаття надійшла до редколегії 10.12.1997 
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Б .  Тищик ,  Н .  Лешкович©  

“НАКАЗИ” В УЛОЖЕННУ КОМІСІЮ 1767 р.  
ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА 
УКРАЇНСЬКОЇ ШЛЯХТИ ТА СТАРШИНИ У XVIII ст. 

14 грудня 1766 р. російська імператриця Катерина II видала Маніфест про 
скликання Комісії для “сочинения проекта нового Уложения” 4, с. 1092. Хоча 
“освічена монархиня” проголошувала, що вона бажає дізнатися від депутатів про 
“нужды и чувствительные недостатки нашего народа”, справжньою метою було 
посилення влади шляхом міцнішого згуртування дворянства навколо трону, певного 
усучаснення правової системи та поширення імператорських законів на регіони, які 
входили до складу Російської імперії. За Маніфестом, такі регіони, у тому числі й 
Малоросія (так називали Лівобережну Гетьманщину в офіційних актах царського 
уряду), були зобов’язані надіслати своїх депутатів для участі в укладенні проекту 
нового Уложення. 

Маніфест визначав “обряд” обрання депутатів, які мали представляти в Комісії 
інтереси окремих станів 4, с. 1095. Інтереси шляхти та козацької старшини були 
висловлені у так званих шляхетських наказах, укладених ними ж, що мали 
спрямовувати діяльність їхніх представників у Комісії. Ці накази є важливим 
джерелом, що характеризує правове становище, настрої та вимоги панівної верстви 
населення Лівобережної України під час підготовки і проведення Уложенної комісії. 

Передусім важливо визначити характер шляхетських наказів на підставі 
вивчення документів, які висвітлюють історію їх складання. 

Виконання Маніфесту Катерини II у Лівобережній Україні доручалось 
Малоросійській колегії (з 1764 р. ця імперська адміністративна структура була 
створена для управління Гетьманщиною) на чолі з генерал-губернатором графом 
Петром Румянцевим. У лютому 1767 р. він надіслав у полкові канцелярії циркулярні 
листи під назвою “Благодарным господам, шляхетству и рыцарству, в поветах 
вышеозначенных полков вотчины и поместья имеющим, гражданству и земству”, в 
яких згідно з визначеним у Маніфесті “обрядом”, передбачався певний порядок 
виборів та складання наказів. 

Для проведення виборів Гетьманщину поділили на 15 округів*, від яких у 
визначені строки мали бути обрані депутати. Вибори проводили окремо від 
шляхетства, козаків та населення міст. Усього треба було скласти і представити в 

                                                 
© Тищик Б., Лешкович Н., 1999 
* Округи в цілому відповідали військово-адміністративному поділові Гетьманщини. 
Вибори проводили в таких пунктах: Новгород-Сіверський, Стародуб, Чернігів, Ніжин, 
Глухів, Гадяч, Сорочинці, Полтава, Козелець, Остра, Переяслав, Лубни, Прилуки, Погара. 
Окремий регіон становила Запорізька Січ (3, с. 1). 
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Комісію 34 накази. Шляхетство мало 10 депутатських голосів (по одному від кожного 
полку) і зобов’язувалось скласти стільки ж наказів**. 

“Обряд” передбачав обрання шляхтою (в присутності представника 
адміністрації) головуючого, який протягом тижня мав визначити дату і місце зборів 
для обрання депутатів до Комісії. На цих зборах обирався й комітет з п’яти осіб для 
складання (в триденний строк) наказу. Згодом наказ затверджувався підписами всіх 
присутніх на зборах. Предводителі шляхетства та шляхетські депутати у Комісію 
обиралися більшістю голосів. Депутати могли займати або й не займати певні посади 
на державній службі. Обов’язковими вимогами були віковий і майновий цензи, 
зокрема: для предводителів не менше як 30 років, для депутатів – не менше як 25 
років, а також наявність маєтку у відповідному повіті чи полку 5, с. 4-5. Перевага 
надавалась власникам найбільших маєтків, котрі здебільшого (як це засвідчено, 
зокрема, порядком підписів під наказами) займали також і адміністративні та 
військові посади. 

Царський Маніфест та циркулярні листи П.Рум’янцева викликали серед 
шляхетства та козацької старшини певні сумніви щодо необхідності участі в Комісії. 
У своєму донесенні П.Рум’янцев писав: “Отзывы же у всех одни: зачем бы нам там 
быть? Наши законы весьма хороши, а буде депутатом быть, конечно, уже надобно, 
только разве б искать прав и привилегий подтверждения” 9, с. 39. 

Не дивно, що в процесі обрання депутатів та складання наказів помітно 
виявилися певні суперечності між шляхтою та козацькою старшиною, які намагалися 
залишити собі якнайбільше привілеїв, з одного боку, та імперською державною 
владою і представниками її уніфікаторської політики – з іншого. 

Відповідно до настанов з центру генерал-губернатор всіляко впливав на всі 
стадії виборчої кампанії та складання наказів, удавався й до неприхованого тиску. 
“Підчищалися” і навіть скасовувалися вже складені накази, які не задовольняли 
владу. Замість них видавались проурядові накази. 

Представники шляхетства та козацької старшини змушені були йти на 
компроміс з владою. Показовою у цьому відношенні є історія складання наказу 
чернігівського шляхетства. Виконуючи волю генерал-губернатора, предводитель 
цього шляхетства генеральний суддя Андрій Безбородько разом зі своїм сином 
Олександром, радником Петра Рум’янцева, спромігся відхилити такі вимоги, висунуті 
шляхетством, як надання гарантій щодо дотримання всіх “малоросійських” прав і 
привілеїв, скасування податків на утримання російських військ тощо, і змусили 
шляхетство затвердити проурядовий наказ. Цим вони викликали до себе неприязнь 
значної частини чернігівського шляхетства, але здобули щось значно важливіше для 
себе: П.Рум’янцев висунув О.Безбородька на посаду статського асесора у 
генеральний суд 10, с. 498-499. Недаремно Катерина II засвідчила, що у новому 

                                                 
** Були складені накази: батуринського, гадяцького, полтавського і миргородського 
шляхетства; глухівського; київського; лубенського; ніжинського; переяславського; 
погарського; прилуцького; стародубського; чернігівського шляхетства (3, с. 3-67; 8, 
с. 127-248). 
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чернігівському наказі “множество находится пунктов, кои честь делают сочинителям 
одного” 9, с. 44. 

П.Рум’янцев надавав цьому успіхові принципового значення. Вважаючи, що 
фактично продиктований ним наказ міг бути використаний як “типовий”, він 
зазначав: “ежели я там сделал начало, оттуда бы токмо копии списываемы были” 
цит. за: 10, с. 500. Не дивно, що чернігівський наказ був використаний для внесення 
змін у вже складені накази трьох інших полків (Стародубського, Ніжинського, 
Батуринського), що суттєво змінювало їхній зміст. Зокрема, предводитель шляхетства 
Стародубського полку земський суддя Петро Іскрицький, ознайомившись із 
чернігівським “зразком”, намагався змінити відповідно до нього вже складений у 
його полку наказ. Це викликало “обидные порицания” з боку шляхетства, але за 
підтримкою князя Юрія Хованського, якому був доручений нагляд за виборами у 
полку, вдалося примусити не згідних схилитися “буде не на все, то хотя на 
нужнейшие пункты” 3, с. 213-216. 

Внаслідок цього з наказу були усунені вимоги про гарантію збереження 
системи українського законодавства, про закріплення місцевих адміністративних 
посад за місцевою шляхтою та про скасування грошового податку. У той же час 
розділи про заснування вищих шкіл, проведення точних земельних обмірів, про 
вільне виробництво і продаж шляхтою алкогольних напоїв та про заснування 
шляхетського банку були слово в слово відтворені у новому тексті з чернігівського 
наказу 1, с. 119. 

Отже, у більшості наказів найкраще відображались інтереси тієї частини 
шляхетства і козацької старшини, яка взамін на підтримку своїх привілеїв була 
схильна до політичних поступок центральній владі. 

Однак у деяких полках значна частина шляхетства і старшини відмовлялася 
підписувати проурядові накази. Найбільшої гостроти зіткнення генерал-губернатора 
зі шляхтою відбулися у Ніжині і Батурині, де знову був використаний чернігівський 
“зразок”. Коли учасники повторних зборів у цих полках відмовились підписати 
проурядовий наказ, вони всі були заарештовані. 35 шляхтичів було засуджено до 
страти, стосовно 20 вироків затвердила Малоросійська колегія, а 5 позбавили рангу 
2, с. 173-174, 185. Незважаючи на це, ніжинсько-батуринський наказ підписали 
лише 16 шляхтичів (10 з них взагалі не брали участі у виборах), тоді як під 
попереднім, скасованим владою наказом стояло 55 підписів 2, с. 167, 171. 

Отже, накази складали в умовах жорсткої системи тиску та контролю, яка не 
давала змоги навіть привілейованому станові у Гетьманщині висловити в повному 
обсязі свої настрої та вимоги. Проте, з іншого боку, навіть у таких умовах в наказах 
вперше зроблено спробу висловити спільні побажання пануючої верстви українського 
суспільства і чинити тиск на центральну владу, наполягаючи на узаконенні своїх 
інтересів. 

Кожний наказ становив розгорнутий виклад побажань і вимог, які обрані 
депутати мали захищати в Комісії. Тому вони є важливим джерелом для вивчення 
правового становища панівної верстви Гетьманщини. Аналіз змісту шляхетських 
наказів показує, що на перший план у них висувались станово-правові вимоги. У 
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дев’яти (з десяти) наказах (крім лубенського) шляхетство і старшина просили 
зрівняти їх у правах з імперським дворянством. Наполягання на цьому було, як це 
випливає з наказів, не випадковим. Визнання російською державою шляхетного 
статусу було гострим і дражливим питанням, навколо якого виникали конфлікти 
поміж шляхтою і старшиною, з одного боку, та вищими російськими урядовцями в 
Гетьманщині, – з іншого. Так Малоросійська колегія схильна була відмовити у 
визнанні такого статусу всім, хто “примкнув” до цієї верстви і не міг підтвердити своє 
шляхетське походження відповідними документами 7, с. 218-237. Їм пропонували 
називатися земцями 7, с. 229. Але багатьом з них аж ніяк не хотілося позбутися 
права володіння землею і селянами, які мали дворяни, права на високі посади і чини, 
привілеї тощо. 

Тому для шляхти і козацької старшини дуже важливою була правова 
легалізація свого панівного становища. Отже, в накази вносили вимоги щодо 
узаконення вже набутих ними майнових, соціальних та адміністративних позицій. 
Накази містили нарікання і скарги пануючої верстви на відмови російських властей 
визнати досягнутий нею статус у суспільстві. Так стародубівський наказ містив 
скаргу на Сенат, який не визнавав за українською шляхтою дворянства [8, с. 190]. 
Погарське та переяславське шляхетство скаржилось, що воно від російських чинів 
терпить утиски та образи, позбувається “чести славы” та перебуває в явному 
“пренебрежении” 3, с. 38; 8, с. 205. Наполягаючи на прийнятті їх в “сообщество 
дворян российских” як “равных к равным, свободных к свободным”, шляхта та 
старшина аргументували ці вимоги по-різному. Стосовно цих вимог привілейований 
стан виглядає поділеним на три групи. Перша з них доводила, що українська шляхта 
здавна належала до шляхти Речі Посполитої і користувалася всіма відповідними 
правами і привілеями. Особливо наголошували на цьому у своєму наказі погарське 
шляхетство і старшина, заявляючи, що вони “суть уже прямо шляхта” 8, с. 205. 

Проте група вважала небезпечним для себе відшукувати документи, які б 
підтверджували її право на шляхетність, знала, що їх, здебільшого, взагалі не 
існувало. Представники цієї групи вважали, що доцільніше посилатися на свої 
службові заслуги, які, за правилами, впровадженими “Табелем о рангах” Петра I, 
давали їм право на спадкове дворянство. Прохання здобувати право на дворянство в 
такий спосіб містилося у чотирьох наказах 3, с. 68; 8, с. 138, 192, 206. Згодом його 
досить детально агрументував у Комісії депутат від Гадяцького, Миргородського та 
Полтавського полків Микола Мотоніс 5, с. 167-169. 

Представники третьої групи доводили свої права на провідне становище у 
суспільстві насамперед тим, що воно було здобуте участю у попередніх національно-
визвольних змаганнях, зокрема в боротьбі з Річчю Посполитою. Щоправда, їм не 
вдалося провести цю аргументацію у самих наказах, однак вона була висловлена у 
“Прошении малороссийских депутатов во время составления Уложения” 3, с. 178. 

Шляхта та козацька старшина просили також затвердити всі здобуті ними 
права і привілеї. Найяскравіше це виявилось у шляхетських наказах Чернігівського, 
Батуринського та Стародубського полків. У п’ятьох наказах (глухівському, 
ніжинському і батуринському, переяславському, стародубському, чернігівському) 
містилося прохання надати право вільного виїзду за кордон для проходження служби 
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і навчання 3, с. 5, 13, 38; 8 с. 136, 192; у чотирьох (ніжинському і батуринському, 
переяславському, стародубському, чернігівському) – прохання набути права щодо 
“принятия и составления военной и статской службы” 3, с. 13, 38; 8, с. 136, 192; в 
шістьох (глухівському, ніжинському і батуринському, переяславському, 
чернігівському, київському, стародубському) – прохання заснувати університет-
академію, шляхетський корпус, жіночий ліцей 3, с. 7, 14, 40; 8, с. 137, 194, 177. 

Водночас шляхта і старшина наголошували в наказах, щоб ніхто, крім них, 
зазначеними правами не міг користуватися. Зокрема, шляхетство чотирьох полків 
(Чернігівського, Ніжинського, Батуринського, Київського) закликало до “пресечения 
впредь простонародным похищать без заслуг преимущества и выгоды” 3, с. 13; 8, 
с. 136, 184-185. А в наказі київської шляхти та старшини навіть запропоновано 
згідно з переписом населення затвердити список козаків у Малоросії з метою 
припинити перехід селян у цей стан і заборонити козакам користуватися 
шляхетськими правами. У наказі також наголошувалося, що ніхто крім шляхти і 
козацької старшини не має права користуватися шляхетськими привілеями, бо це 
суперечить малоросійським правам 8, с. 184-185. 

Отже, в наказах виявились прагнення шляхти і старшини перетворити свій стан 
у закриту корпорацію. Висувалася також вимога скласти списки шляхти та подати 
відповідні відомості в герольдію 3, с. 4, 13, 86, 69; 8, с. 136, 175, 192. У 
чернігівському, ніжинському і переяславському наказах шляхта і старшина вимагали, 
щоб ніхто інший не мав права купувати млини, землі, угіддя, поки в “сообщество 
наше принят не будет” 3, с. 16; 8, с. 144, 153. 

Як свідчить аналіз наказів, одним з найважливіших своїх привілеїв шляхта і 
старшина вважали право на набуття, поширення та охорону матеріальних багатств. 
П’ять наказів (чернігівський, ніжинський і батуринський, погарський, прилуцький, 
переяславський) засвідчують, що земельну власність набували шляхом гетьманських 
пожалувань, скупки земель у козаків, земельного закладу 3, с. 16, 26, 39; 8, с. 136, 
139, 207. Однак, як зазначалося в наказах, шляхта була занепокоєна тим, що 
“владения яко до сего подвергаемы были разным насильным отборам” 3, с. 39, і 
тому просила “указать нарочным межевщикам и землемерам ограничить все земли и 
угодья и для прекращения споров и следующих неспокойств сочинить межевые на 
пергаменте книги” 3, с. 18. 

У такій ситуації однією з головних вимог української шляхти було 
затвердження “всех сих наданных, занятых и выслуженных маетностей, хуторов, 
пахотных земель, лесов, всякого дерева, сенокосов, мельниц и других угодий, в 
вечном и наследственном обоего пола владении, за кем что ныне находится” (3, 
с. 17). Тому аж дев’ять наказів містили вимогу підтвердити набуте (3, с. 6, 16, 18, 26, 
39; 8, с. 139, 154, 176, 194, 207). Стародубське та лубенське шляхетство просило й 
надалі жалувати його селами і надати право скуповувати козацькі землі 3, с. 57; 8, 
с. 194. 

Досить загадковим, на перший погляд, видавалося те, що в наказах немає чітко 
сформульованих вимог щодо селян. Більше того, у наказах Гадяцького, 
Миргородського та Полтавського полків навіть нагадується про те, що в свій час було 
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дозволено “посполитому народу свободный с места на место переход” і проти цього 
права шляхта не виступала 3, с. 63. 

Проте, мабуть, варто вбачати певний інтерес у цьому “благородстві”, яке так 
несподівано відрізняє це побажання від усіх інших вимог шляхти. Видається, що 
шляхта і старшина прагнули усунути російські власті від регулювання їхніх стосунків 
з земством. Шляхта та старшина просили також скасувати грошовий податок на 
селян: про це вказувалося в десяти наказах 3, с. 5, 19, 27, 41, 51; 8, с. 141, 199, 179. 
Вимогу припинити перепис населення по душах зафіксували три накази 3, с. 37, 49; 
8, с. 178. 

Далі шляхта і старшина просили, щоб “свободные в собственном каждого 
имении винокуренные делания всяких напитков, шинкование и продажа оптом всего 
того, обращение всякого рода внутренних продуктов, для лучше каждому прибыли, 
внутренние же промыслы нам без пошлины и без препятственны были навеки” 3, 
с. 18. 

Важливим також для шляхти було мати “свободу в привозе крымской соли, в 
отгоне скота, в вывозе пеньки и других всех, в их землях родящихся, товаров в чужие 
края” 3, с. 18. 

За підрахунками З.Когута, в сімох наказах були побажання стосовно гарантій 
необмеженого виробництва та продажу алкогольних напоїв, у шістьох – щодо права 
на експорт худоби та інших продуктів, чотири накази вимагали безмитного імпорту 
солі, особливо з Криму, чотири – створення шляхетських банків 1, с. 124-125. Тим 
самим можна стверджувати, що основою станової самосвідомості шляхти та 
старшини були насамперед спільність їхніх соціально-економічних інтересів. 

Державно-політичних вимог у наказах значно менше, ніж станово-правових і 
соціально-економічних. У сімох наказах (прилуцькому, переяславському, 
лубенському, гадяцькому, миргородському та полтавському, київському, 
погарському) є побажання залишити “малороссийский народ... при прежних их 
правах, вольностях, привилегиях и обыкновениях” 3, с. 4, 24, 37, 57, 64; 8, с. 174, 
205. У чотирьох наказах шляхта висловлювала згоду на уточнення своїх прав 3, 
с. 12, 27; 8, с. 135, 185, у двох просила включити свої права в загальноімперський 
звід законів 3, с. 12-13; 8, с. 136, у чотирьох – наполягала, щоб судові й 
адміністративні посади в Україні обіймали українська шляхта та старшина 3, с. 15, 
57; 8, с. 143, 174. 

Найсміливіша заява, зроблена шляхетством і старшиною стосовно 
підтвердження їх прав і привілеїв, містилася в “Прошении...”, коли депутати встигли 
переконатися, що імперська влада не поспішає ці права визнавати 6, с. 585. Тут 
обґрунтовувались вимоги автономії в управлінні Україною, зокрема історичними 
прецедентами. Шляхта та старшина намагалися довести імперській владі доцільність і 
корисність збереження територіально-адміністративної автономії України 3, с. 179. 

Отже, опинившись у складі Росії, українська шляхта і верхівка козацтва – 
козацька старшина намагались зберегти у суспільстві вже за дозволом і допомогою 
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російських властей своє привілейоване становище, свої володіння і права. Вони 
добивались “узаконення” цього в російському законодавстві, “привілеях” царів та ін. 

––––––––––––––– 
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NAKAZY TO THE 1767 CODIFICATION COMMISSION  
AS A STUDY SOURCE OF THE UKRAINIAN NOBILITY 

(SHLIAKHTA) AND THE COSSAK SENIORS LEGAL STATUS IN 
THE 18thc 

The article sheds the light on the problems in the legal status of the ukrainian nobility 
and seniority in the second half of the XVIII sentury. On the grounds of analysis of the 
“nobility orders” into the Codification comission of 1767, class-legal and social-economical 
a recquirements of the ukrainian nobility and seniority are being shown. Forming of nobility 
class in the Ukrainian society is described as a descrepant process, connected with the need 
to legalise this privileged state, rights and ownership by means of the russian imperial 
power. 
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І .  Бойко©  

ДО ПИТАННЯ ПРО СІМЕЙНЕ ПРАВО  
ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА КОДЕКСОМ 1743 року 

Одним з актуальних об’єктів досліджень української історико-правової науки є 
сімейне право Гетьманщини, якому присвячена Х глава Кодексу 1743 року – “Права, 
за якими судиться малоросійський народ”. Ця глава мала назву “Про весільні зговори, 
про придане і віно, про спадкування чоловіка після жінки і жінки після чоловіка, і про 
розлучення” [1, с. 173-202]. Сімейне право Гетьманщини регулювало: відносини, що 
виникли з шлюбу; визначало порядок, умови його укладення, розірвання; 
встановлювало особисті і майнові відносини подружжя, батьків і дітей; порядок 
усиновлення та ін. 

Сім’я починалася з шлюбу. Кодекс використовував термін “шлюб” у двох 
значеннях: шлюб як визначений законом та заснований на добровільній згоді договір 
між чоловіком і жінкою про спільне життя аж до смерті з метою створення сім’ї та 
продовження людського роду; шлюб як подружнє життя. 

Шлюбний вік у період Гетьманщини встановлювався для нареченої – 13, для 
нареченого – 18 років. Шлюбу передував весільний зговір, який укладався батьками 
майбутнього подружжя. Шлюбний зговір вважався дійсною шлюбною угодою після 
того, як майбутнє подружжя давало свою згоду: повнолітні відразу після зговору 
батьків, неповнолітні після досягнення повноліття (хлопці – 18 років, дівчата – 13 
років). 

У Кодексі передбачено лише одну перешкоду вільного вибору подружньої 
пари – це заборона укладання шлюбу між близькими родичами, причому близькість 
споріднення встановлювали на основі церковних правил. Якщо це правило 
порушувалось, шлюб не визнавали дійсним [2, гл. Х, арт.36, п.4]. Наприклад, указом 
Київської духовної консисторії від 16 листопада 1778 року було заборонено 
проживати у шлюбі козакові з с. Рогинці Роменської сотні Олексію Корноухову з 
родичкою Матроною Дяченко. Проведені розслідування (зокрема, свідчення батька і 
діда Корноухова) підтвердили їхню близьку спорідненість. Роменське сотенне 
правління ухвалило рішення визнати шлюб між Олексієм Корноуховим і Матроною 
Дяченко недійсним, Матрону Дяченко відправити в монастир і заборонити зустрічі з 
Корноуховим Олексієм [3, арк.1-13]. 

Важливою перешкодою для укладення нового шлюбу була нерозірваність 
попереднього шлюбу у нареченого чи нареченої на момент укладення другого 
шлюбу. Наприклад, Генеральним судом відповідно до указів ЇЇ Імператорської 
Величності і Малоросійських прав (тобто за Кодексом 1743 року. – І.Б.) було 
винесено декрет від 4 жовтня 1745 року про визнання шлюбу недійсним, укладеним 
Василем Говоруном з чотирма жінками, які жили в різних місцевостях [4, арк.6]. 
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Ніяких перепон для другого шлюбу після розірвання першого сімейне право 
Гетьманщини не передбачало. Розлучені особи мали право укласти новий шлюб, 
проте не раніше як після шести місяців від дня розірвання попереднього шлюбу [5, 
гл.Х арт.37, п.2]. 

Шлюб припинявся зі смертю одного з подружжя чи розлученням. До смерті 
прирівнювалася так звана політична смерть одного з подружжя (позбавлення 
цивільних прав, безчестя тощо). 

Офіційне розірвання шлюбу належало до компетенції церковних судів, які 
вирішували справи законності шлюбів і розлучень, а також питання віри і моралі [6, 
с. 56]. Однак питання про майнові спори розлучених вирішувалися в місцевих 
судових установах. У випадку розлучення сторони у присутності свідків та священика 
складали так звані розлучні листи, в яких визначали спільні права та обов’язки сторін 
[7, с. 11-24]. 

Вдова чи вдівець, як зазначалось, мали право укладати новий шлюб після 
закінчення траурного строку – шести місяців. Таке обмеження було виявленням 
поваги до пам’яті померлого. Для розлучених також встановлювали термін шість 
місяців, після чого вони мали право вступати у новий шлюб. Порушення 
шестимісячного строку в обох випадках передбачало втрату вдовою віна, а вдівцем – 
записаного йому померлою дружиною посагу або іншого майна [8, гл.Х, арт.24]. 

Відносини подружжя мали особистий і майновий характер. Особисті відносини 
між чоловіком та дружиною ґрунтувалися на тому, що, уклавши шлюб, дружина 
переходила під владу свого чоловіка як глави сім’ї. Вона прибирала його прізвище й 
користувалася пошаною, яка належала чоловікові з огляду на його соціальне 
становище, службу або заняття за його життя чи після його смерті [9, гл.Х, арт.22, 
п.3]. Чоловік був законним опікуном своєї дружини, розпоряджався її посагом та 
особистим майном, виступав від її імені в суді як у цивільних, так і кримінальних 
справах, не потребуючи для цього окремого уповноваження від жінки. Це є 
свідченням того, що дружина не мала повної юридичної самостійності. 

У суді інтереси заставної дівчини, крім батька, мав право представляти її 
наречений. За борги, які виникли під час спільного подружнього життя, однаково 
відповідало подружжя спільним майном. Вдова після смерті свого чоловіка ставала 
опікункою малолітніх дітей, якщо чоловік не призначав заповітом окремого опікуна, і 
набувала права розпоряджатися як своїм, так і майном дітей. 

Інакше складалися майнові відносини подружжя. Кожний з подружжя був 
самостійним суб’єктом майнових прав, кожен з подружжя міг мати своє власне майно 
(наприклад, майно, одержане у спадщину), відокремлене від майна іншого. Однак, 
починаючи спільне життя, подружжя повинно (якщо це було можливо) виділити зі 
свого власного майна (чоловік) або з майна батьків (дружина) певну частину для 
утворення майнового фонду, призначеного на покриття матеріальних витрат під час 
сімейного життя. 

Майно, яке давали батьки дочці, видаючи її заміж, називалося посагом, або 
приданим, а майно, принесене чоловіком, – віном. Посаг складався з рухомих речей, 
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що поділялися на дві групи. Першу групу становили п’ять предметів: гроші, золото, 
срібло, перли і дорогоцінне каміння. Друга група – це жіночий одяг, білизна, коні та 
інші рухомі речі. Мета приданого, з одного боку, – полегшити чоловікові утримувати 
сім’ю, а з іншого – забезпечувати непохитність шлюбного союзу. 

Віно – це третина нерухомого майна, яким забезпечувався посаг дружини. Для 
встановлення рівновартості посагу і віна проводили оцінку посагу за участю 
відповідних знавців. П’ять предметів першої групи оцінювалися вдвічі більше ніж їх 
реальна вартість. Додаткова вартість проти справжньої називалася “привінком” і була 
“шлюбним подарунком” нареченій. Це був подарунок за вінок, “вінець дівочий” – 
символ цнотливості нареченої [10, с. 24]. Друга група оцінювалася за фактичною 
вартістю і третина майна призначалася на забезпечення посагу. Акт, який засвідчував 
прийняття посагу, його вартість і забезпечення віном, називався “віновою”, або 
“віновим записом”. Він укладався письмово. 

Перелюбство або несправидливе обвинувачення дружини у порушенні 
подружньої вірності спричиняли втрату права чоловіка на посаг. Ця норма 
виховувала взаємоповагу між подружжям. 

Кодекс детально регламентував особисті і майнові відносини між батьками та 
дітьми, а також регламентував поділ дітей, що народилися у законному шлюбі й поза 
шлюбом. Діти, які народжувалися у законному шлюбі, мали повноту прав, 
встановлених законом для легальних дітей, інші діти цих прав не мали. При цьому 
“Права” поділяли нешлюбних дітей на дві групи: на “бенкартів”, які народилися від 
чоловіка і жінки, котрі не були пов’язані між собою шлюбом, і дітей, народжених від 
неодружених чоловіка і жінки, проте які згодом взяли шлюб і крім прижитих дітей до 
одруження народили шлюбних дітей. “Бенкарти”, згідно з “Правами”, за життя 
законних дітей не мали жодних прав у сім’ї і батьківського та материного майна не 
спадкували. Якщо шлюбних дітей не було, то “бенкарти” спадкували майно своєї 
матері і мали право на виховання за рахунок справжнього батька, за винятком знову 
ж таки дітей, незаконно прижитих одруженим чоловіком або одруженою жінкою. 
Брати і сестри, які народилися від одних і тих же батька і матері, Кодекс називав 
повнорідими. Неповнорідні брати і сестри були ті, які народилися від батька й різних 
матерів – це однокровні; діти, які народилися від однієї матері й різних батьків – це 
одноутробні. Однокровні мали рівні права з повнорідними у спадкуванні після батька, 
такі ж права мали одноутробні у спадкуванні після матері. 

Отже, сімейне право Гетьманщини, врегульване в Кодексі 1743 року, 
допомагає виявити сутність сучасного сімейного права України, сприяє глибшому 
розумінню його призначення в суспільному житті. 

––––––––––––––– 
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Я .  Гаєцька©  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ  
КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В УКРАЇНІ 

Кооперативна ідеологія прийшла в Україну із Західної Європи, де вже з 
початку ХІХ ст. робили спроби організувати господарське життя населення так, щоб 
його полегшити (це, зокрема, діяльність рочдельських робітників-ткачів, які 
заснували перший споживчий кооператив і кредитне товариство Райфайзена). 

На жаль, українське селянство не було ознайомлене з цими передовими ідеями 
найперше з причин низького освітнього рівня та за браком доступної інформації. 
Хоча такі форми співробітництва, як сусідська допомога у виконанні трудомістких 
сільськогосподарських робіт, спільне використання дорогого реманенту, купівля в 
складчину і таке інше були традиційними 1, с. 23. 

Першими селянськими організаціями з ознаками кооперативів в Україні були 
споживчі і кредитні товариства 2, с. 19, 24. Сільськогосподарська кооперація 
з’явилася згодом, і до її появи спонукали малоземелля, постійна потреба в грошах, а 
також голод на початку 90-х років у південних губерніях України, спричинений 
посухою. На думку професора К.Мацієвича, сільськогосподарська кооперація як 
організація суспільних зусиль та самодіяльності хбілоробського населення могла 
з’явитись лише там, де хліборобське населення зрозуміло значення та користь такого 
об’єднання своїх сил 3, с. 1-2. 

Відомий етнограф ХІХ ст. Ф.Щербина вважав, що відлік діяльності споживчої 
кооперації починається від 1863 р., коли в одному із сіл Сорокського повіту 
Полтавської губернії відкрилась перша кооперативна бакалійна крамниця 4, 
с. 299; проте вона незабаром припинила свою діяльність за браком коштів. 
Найбільшу згадку про себе залишили відомі харківські кооператори М.Баліна та 
В.Козлова, діяльність яких зосереджувалась на міській споживчій кооперації, а на 
село вона так і не поширилась, оскільки ця ідея видавалась утопічною. І лише 
починаючи з 90-х років ХІХ ст., кооперація з’являється на селі, до чого спонукав 
голод 1891-1894р р. і 1897 р. У 1897 р. з’явився взірцевий Статут споживчого 
товариства, що значно полегшувало справу становлення кооперативів 5, с. 117. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. роль споживчих товариств зростає, про що 
свідчать статистичні дані. Якщо у 1894 р. з 51 сільського товариства споживчих 
налічувалося лише 4, то на початку 1905 р. їх кількість дещо перевищувала половину 
– 265, або 52% до загальної кількості в Україні 5, с. 117. 

Майже водночас із споживчими кооперативами почали з’являтися і кредитні 
2, с. 23. Зокрема, в 1872 р. було створене одне з перших в Україні сільське 
ощадно-позичкове товариство в селі Сокиренецькому Прилуцього повіту на 
Полтавщині, засноване Г.Галаганом – українським громадським діячем, який 
проповідував ідею націоналізації кредиту 7, с. 8. 
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У 1895 р. уряд видав Закон “Про установи дрібного кредиту”. Відтоді поряд з 
ощадно-позичковими почали виникати й кредитні товариства. На відміну від перших, 
що діяли на паях, останні формували свій головний капітал з позичених коштів. 
Державний банк надавав кредитним товариствам позику. Її одержували й ощадно-
позичкові товариства під заставу, але під наглядом земств 5, с. 111. Перше 
кредитне товариство з’явилось у 1895 р. в селі Іванківцях Прилуцького повіту 
Полтавської губернії 5, с. 112. 

Проте все це були поодинокі випадки, і про ширший громадський рух мова не 
йшла. Вперше така думка виникла у М.Левитського: … “я на собі відчув всю вагу 
селянської роботи в полі, і у мене мимоволі виникла думка, чи не можна поліпшити 
умови цієї праці гуртовим хазяйнуванням. Мені здавалося, що можна” 8, с. 5. 
Перші спроби організації артілей, для яких М.Левитський навіть розробив Артільний 
договір, виявились настільки успішними, що слава про них поширилась далі, і на 
цьому ґрунті розгорнувся цілий рух.  

Артіль, згідно із статутом, нагадувала товариство спільного обробітку землі, у 
якому усуспільнення засобів виробництва було умовним, а колективна праця мала 
сезонний характер. Усуспільнення землі відбувалось в такий спосіб: один селянин 
виділяв – 2 дес., інший – 3, а третій – 5 дес. Домовлялись, скажімо, по 5 дес., різницю 
ж компенсували за ринковою ціною 2, с. 37. На цьому перший період – період 
становлення сільськогосподарської кооперації в Україні – завершився. Другий, більш 
плідний період, припав на часи перед першою світовою війною, головно після першої 
революції в Росії. Він набув надзвичайної інтенсивності і скерокувався у напрямках, 
аналогічних європейським.  

Однак справжня епоха українського кооперативного руху почалася за часів 
столипінської реформи, коли кооперація “офіційно була визнана як бажаний засіб 
збільшення хліборобської продукції та допомоги фаворизованому хуторному 
господарству” 1, с. 24. Відповідно до нового урядового курсу були прийняті 
закони і розпорядження, які спрощували формальності організації кооперативів та 
давали можливість громадським організаціям ширше працювати в цій сфері. Такими 
законами, що мали найбільше значення для сільськогосподарської кооперації, були: 
Закон 1904 р. “Про земські каси та союзи кооперативів”; розпорядження 1908 р. “Про 
сільськогосподарські товариства”; Закон 1910 р. “Про дрібний кредит”. 

Отже, найбільшого значення і поширення набули такі організаційно-правові 
кооперативні форми, як кредитні кооперативи. Вони мали значення 
сільськогосподарських, особливо в тій галузі їх діяльності, яка називалась 
“посередницькими операціями” 3, с. 14. Навіть перша світова війна не припинила 
їхнього зросту. Водночас виникає усвідомлення необхідності створення спеціальних 
товариств збуту та постачання. Рух за створення таких товариств розвивається у 
таких напрямах: організація загальних товариств і спеціальних, що мали 
обслуговувати окремі галузі сільського господарства. У даному випадку мова йде про 
зародження молочарської кооперації. Перша кооперативна молочарня була 
організована в селі Узині Васильківського повіту в 1910р 3, с. 52. З часом були 
створені молочарні на Харківщині, Херсонщинні, Поділлі, Волині.  

Окрім молочарських товариств, в Україні були кооперативи із збуту продукції 
птахівництва, городництва, рослинництва, садівництва. Загалом галузевою ознакою 
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напередодні 1917 р. було понад 15 видів сільськогосподарських кооперативів 9, 
с. 230. Революційні події 1917 р. створили досить сприятливі умови для розвитку 
самої кооперації. Тимчасовий уряд прийняв низку демократичних законів, інших 
нормативних актів, зокрема “Положення про кооперативні товариства та їхні спілки” 
від 20 березня 10, с. 11-12(і постанову “Про реєстрацію товариств, громад і спілок”, 
ухвалену 21.06.1917р 11, с. 5-12 . Ці нормативні акти мали юридичну чинність в 
Україні, вони закріплювали основні кооперативні принципи, проте розглядали 
українську кооперацію як складову всеросійської кооперативної системи. Тому перед 
українськими кооператорами постало питання про створення плавної кооперативної 
системи. Тим більше, що низова ланка кооперативних організацій на Україні була 
досить розгалуженою, і визріла потреба у створенні спілок кооперативів, а також 
спілок (центрів) кооперативів. За час революції та громадянської війни така 
самодіяльна українська селянська кооперативна система сформувалась. Її центром 
був Центральний український комітет (ЦУКК), а окремі форми кооперації мали 
власні центри: споживча – “Дніпросоюз”, кредитна – “Українбанк” та “Союзбанк”, 
сільськогосподарська – “Централ”. 

Окремо треба виділити таку організаційно-правову форму, як 
сільськогосподарська селянська кооперація – це головний вид селянської кооперації, 
яка мала сприяти дрібному товаровиробництву. Вже після заснування Централу на 
перших кооперативних з’їздах, на з’їздах українських агрономів ставилися завдання 
ширшої розбудови сільськогосподарської кооперації 12, с. 268. Для успішної 
діяльності були розіслані інструкції, зразкові статути, різні посібники з практичними 
порадами. Селяни, які виявили бажання заснувати сільськогосподарське товариство, 
повинні були розробити статут, який не міг порушувати Положення від 20 березня 
1917 р. Після ухвалення зборами засновників рішення про організацію товариства до 
окружного суду для реєстрації надсилались такі документи: заява з гербовою маркою, 
чотири примірники статуту, підписані засновниками кооперативу і посвідчення про 
сплату державного мита 13, с. 1. 

Як бачимо, успішний розвиток кооперативного руху сприяв становленню 
незалежної України, тому політичні сили, які прагнули зберегти імперію, намагались 
зупинити розвиток української кооперації. 

На території РСФСР на початку 1918 р. декретами Раднаркому російську 
кооперацію реорганізували відповідно до потреб системи “воєнного комунізму”. 
Встановлення радянської влади започаткувало руйнацію і української кооперативної 
системи. Йдеться, зокрема, про Декрет РНК від 27 січня 1920 р. “Про об’єднання усіх 
видів кооперації” в організаційних межах споживчих спілок 14, с. 146-149, який 
невдовзі було поширено і на Україну. 

Виданий ще до того, 20 березня 1919 р., Декрет “Про робітничо-селянські 
споживчі товариства” 15, с. 191(означав ліквідацію кооперації як добровільної і 
незалежної економічної організації. Згідно з цим, споживчі кооперативи повинні були 
об’єднатися в єдиний розподільчий орган – споживчу комуну. Всі громадяни 
зобов’язані були приписатися до одного з її розподільчих центрів. А для нагляду за 
виконанням декретів споживчими комунами місцеві продоргани могли вводити до 
складу їх правління по одному представникові з правом припинення виконання 
постанов правління. Ось в цю єдину споживчу комуну і повинні були влитися всі інші 
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види кооперації, передавши на підставі п. 11 Декрету споживчій комуні всі свої 
капітали. 

Такі заходи радянської влади відвернули населення від кооперації і тому в 
березні 1921 р. було проголошено нову економічну політику (НЕП). Х з’їзд ВКП(б), 
який ухвалив НЕП, забезпечив право приватної власності на предмети особистого 
користування й на засоби виробництва дрібних ненаціоналізованих підприємств, на 
вільну економічну ініціативу, вільний товарообмін 1, с. 28. За цих умов почали 
активно розвиватися різні організаційно-правові форми кооперативного руху і в 
Україні.  

Численні декрети протягом 1921 р. – серпня 1922 р. відновлювали майже всі 
форми кооперації: сільськогосподарську, промислову, кредитну та ін. Споживча 
кооперація України поступово відновила свою роботу, відродила свою триступеневу 
структуру: споживче товариство – районна спілка – Всеукраїнська кооперативна 
спілка.  

Особливо треба підкреслити, що за умов НЕПу найефективніше розвивалась 
сільськогосподарська кооперація. Декретом ЦВК і РНК РРФСР “Про 
сільськогосподарську кооперацію” від 16 серпня 1921 р. установлювалось, що 
“сільськогосподарські кооперативи і їх союзи здійснюють операції на свій страх і 
ризик”, тобто, за сучасною термінологією, діють на засадах підприємництва; “... не 
підлягають контролю робітничо-селянської інспекції і на них не поширюються 
правила Декрету про розрахункові операції” (п.6 Декрету), що було явищем 
позитивним і сприяло розвитку цієї організаційно-правової форми кооперації. 

Постанова ЦВК і РНК СРСР “Про сільськогосподарську кооперацію” від 22 
серпня 1924 р., конкретизуючи і доповнюючи декрет 1921 р., визначила правовий 
статус сільськогосподарських кооперативів більш детально. Їх завданням було – 
спільне ведення сільськогосподарського виробництва і підсобних у ньому 
підприємств, постачання господарств необхідними засобами виробництва, придбання 
і використання машин, інших технічних споруд, які застосовуються в сільському 
господарстві та селянському побуті тощо. 

Кооперативи створювалися явочним порядком. Для їхньої організації потрібно 
було додержуватись певних вимог, зокрема в сільськогосподарських кооперативах 
першого ступеня мало бути не менше як п’ять членів, а в кооперативах з кредитними 
функціями – не менш як 50. Союз міг бути утвореним не менш як трьома 
товариствами (парагр. 4 Постанови).  

Підпорядковуючись споживчій кооперації, сільськогосподарська кооперація не 
мала змоги набувати відповідних організаційних форм. Тільки з 1923 р. цей процес 
почав помітно розвиватися, і кількість спеціальних товариств швидко збільшувалась.  

Сільськогосподарські кооперативи України поділялися на три категорії 16І, 
с. 90, кожна з яких означала певну особливу організаційно-правову форму 
кооперування в галузі сільського господарства: 

1) Універсальні сільськогосподарські товариства – з кредитними функціями і 
звичайні (без них); 

2) Спеціальні: меліоративні, бджільничі, бурякові, садівничо-городні, такі що 
вирощували худобу, та ін.; 
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3) Колгоспи (нова форма): товариства, що спільно обробляли землі, артіль, 
комуна. 

Період, коли кооперація мала відносну свободу економічної діяльності, тривав 
в Україні недовго. Найшвидше ліквідували кредитну кооперацію. У процесі 
колективізації було знищено сільськогосподарську кооперацію. Майно стало 
власністю державних машинно-тракторних станцій і колгоспів або ж залишилося при 
сільській споживчій кооперації, яка і далі існувала і якою керувала Укоопспілка, а в 
союзному масштабі – Центросоюз. 

Незважаючи на те, що на початку 30-х років кооперацію в юридичному 
розумінні було, по суті, ліквідовано, залишилася кооперація “як складова частина 
планового соціалістичного господарства”, яка цілковито залежала від 
адміністративно-командної системи. Найважливіші господарські функції колишньої 
добровільної сільськогосподарської кооперації втискалися в колгоспну систему, яка 
паралізувала самодіяльну господарську ініціативу. Однак треба сказати, що 
здебільшого це було викликано не стільки антикооперативним характером 
законодавства про колгоспи, скільки практикою його застосування. Примірний статут 
сільськогосподарської артілі 1930 р. проголошував, що “батраки, бідняки і середняки 
добровільно об’єднуються в сільськогосподарську артіль...”. Отож вступ до членів 
артілі мав добровільний характер, хоча про добровільний вихід з членів артілі не було 
нічого сказано. Але із змісту 6-го розділу під назвою “Засоби артілі” виходило, що 
вихід з артілі був теж добровільний, оскільки зазначалось, що “з членом артілі, який 
вибував з її складу, правління проводить розрахунок”. Відповідало кооперативним 
принципам і положення Примірного статуту про те, що під час вступу в артіль треба 
було внести грошовий вступний внесок і пайовий внесок майном (останній при 
виході повертали), що взаємовідносини артілі з колгоспним об’єднанням базувалися 
на договірній основі, та інші демократичні положення. 

Отже, історію доколгоспних організаційно-правових форм кооперативного 
руху в Україні можна поділити на три періоди: 

перший – з 60-х років ХІХ ст. до березня 1917 р., коли виникли перші 
кооперативні товариства, які, однак, ще не мали в Україні власних спілок і 
центральних установ; 

другий – від березня 1917 р. до початку 1920 р. – період становлення власної 
української кооперативної системи, коли почали виникати спілки та центральні 
кооперативні установи;  

третій – з жовтня 1921 р. до кінця 20-х р. – “непівський”, найпродуктивніший 
період української кооперації, який характеризується значною різноманітністю 
організаційно-правових форм кооперативного руху. 

Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17 липня 1997 р. 
відродив демократичні кооперативні засади та вдосконалив їх стосовно сучасних 
умов розвитку кооперативного руху. 

––––––––––––––– 
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Y. Hayetska  

TO THE HISTORY OF THE LAW-ORGANIZATIONAL FORMS  
OF THE COOPERATIVE MOVEMENT IN UKRAINE 

Cooperative ideology came in Ukraine from the Western Europe where the attempts 
in organizing of the economical life of the people were done in the beginning of 19th 
century. It is the activity of the rochdel workers., who founded the first cooperative and 
credit-company of Raifaizen.  

The Ukrainian cooperation went through three stages of the formation.  

The first stage was characterized by the foundation of the cooperatives in the basic 
level. 

The second stage was characterized by the foundation of unities, and central 
institutions.  

The third stage was characterized by the variety of law-organizational forms of 
cooperation. 
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РОЗРОБКА, ПРИЙНЯТТЯ ТА СУТЬ АКТА ПРО 
 БРИТАНСЬКУ ПІВНІЧНУ АМЕРИКУ 1867 року 

Однією з семи провідних країн світу є Канада. Вивчення історії державно-
правового розвитку канадської державності дає змогу використовувати досвід Канади 
у процесі становлення державно-правової системи України. 

Колонізація Канади розпочалася ще на початку ХVІІ ст., коли Франція зробила 
перші спроби заснувати колонію Нова Франція. У 1760 р. Нова Франція перейшла під 
юрисдикцію Великобританії, її доля була остаточно визначена умовами Паризького 
договору 1763 р. 

У результаті соціально-економічного і політичного розвитку колоніальної 
Канади першої третини XIX ст. розгортається широкий народний рух проти 
колоніальної залежності та соціального гніту. Восени 1837 р. в Канаді виникла 
революційна ситуація, проте повстання проти колоніального режиму 1837-1838 рр. 
зазнало поразки. Колонія дістала право самоуправління лише в 1848 р., а у 1867 р. на 
політичній карті Північної Америки з’явилася нова держава – Канада. 

Юридичним оформленням державно-правової системи Канади є Конституція 
(основний закон), яка складається з низки правових актів і наказів, послідовно 
прийнятих з 1867 р. [1, с. 334]. Найважливішою частиною писаної Конституції 
Канади є Акт про Британську Північну Америку 1867 р.*, який юридично оформив 
створення Канадської конфедерації. Висвітленню соціально-політичних та 
економічних передумов прийняття та характеристиці Конституції Канади 1867 р. і 
присвячена ця стаття. 

У 50-х роках XIX ст. Канада досягла значного промислового розвитку. У 
1854 р. парламент ухвалив закон про скасування сеньйоріальної системи 
землеволодіння, що стримувала економічний розвиток країни. У 1853 р. Канада 
змінила свою грошову систему і перейшла з англійського фунта на канадський долар, 
як найбільш зручний для торгівлі з Сполученими Штатами Америки, з якими у 
1854 р. вона уклала Договір про взаємність. 

До зовнішніх факторів, які прискорили утворення союзу колоній Британської 
Північної Америки, належать ворожі акції феніїв (ірландців, членів таємної 
організації “Феніанське товариство”, які, емігрувавши у США, створили там свою 
легальну організацію і ухвалили рішення про формування ірландської армії з метою 
здійснити вторгнення у Канаду) та експансіоністська політика Сполучених Штатів. 
До того ж Англія, прагнучи зміцнити свої позиції на землях, розташованих на 
північному заході від Великих озер й на Тихоокеанському узбережжі, стала більш ло-
яльною щодо централізованого управління Британською Північною Америкою і 
об’єднання у федерацію її колоній. 

                                                 
© Качур В., 1999 
* Сьогодні Акт про Британську Північну Америку 1867 р. називають просто 
Конституційним актом 1867 р. 
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Для обговорення питання про союз приморських колоній – Нової Шотландії, 
Нью-Брансуїка та Острова Принца Едуарда – атлантичними провінціями був 
розроблений план скликання конференції на Острові Принца Едуарда в м. 
Шарлоттауні у вересні 1864 р. На конференцію прибули також представники 
двоєдиної провінції Канада**. Вони запропонували створити більш широке 
об’єднання. Схваливши цю пропозицію, учасники зустрічі вирішили скликати у 
Квебеку всезагальну офіційну конференцію колоніальних провінцій Британської 
Північної Америки для досягнення остаточної домовленості. 

10 жовтня 1864 р. у Квебеку зібралось 33 делегати, щоб розробити проект 
конституції майбутньої конфедерації [2, с. 9]. На конференції знов була схвалена і 
підтверджена ідея створення всезагального федеративного союзу. Спільна згода була 
зафіксована у вигляді 72 резолюцій, які лягли в основу Акта про Британську Північну 
Америку 1867 р. 

У Квебекських резолюціях були сформульовані головні принципи об’єднаної 
канадської федеральної держави, а саме: створення федерального союзу під егідою 
Великобританії; побудови такої системи державного управління, в якій поряд з 
центральним урядом існуватимуть також і місцеві уряди, а також вироблення власної 
конституції за зразком англійської конституції [3, с. 154].  

33 учасники Квебекської конференції увійшли в історію країни як “батьки 
конфедерації”, їх політичні погляди відповідали вікторіанській епосі, її прихильності 
до монархії, до легалізму, до парламентських інститутів. Тому конституційна 
монархія британської моделі здавалася їм вершиною політичного розвитку. 
Громадянська війна у США 1861-1865 рр. розцінювалась ними як дискредитація 
республіканських ідей та інститутів. Причина війни, на їх думку, випливала з великої 
дози федералізму і занадто широких прав штатів. “Батьки конфедерації” намагались 
уникнути “недоліків” американської федеральної системи. Джон А.Макдональд на 
Квебекській конференції сказав: “Головна помилка у створенні їх конституції 
полягала в тому, що кожний штат зберіг за собою всі суверенні права, залишивши 
лише незначну частину для делегування. Ми повинні змінити цей процес, навпаки, 
шляхом посилення центрального уряду” [4, с. 479]. Однак не всі “батьки конфедерації 
“, а особливо представники французької Канади та приморських провінцій, були 
схильні підтримати ідею унітарного державного устрою, яку обстоював Джон 
А.Макдональд. 

У той час як провінційні уряди обговорювали і ратифіковували прийняті у 
Квебеку резолюції, у Британській Північній Америці пройшла хвиля 
антифедеративних настроїв. Лише асамблея об’єднаної провінції Канада схвалила 
проект Конституції. Виборці Нью-Брансуїка та асамблея Острова Принца Едуарда 
відхилили Квебекські резолюції. Уряд Ньюфаундленда, хоча і вирішив питання 
позитивно, зазнав поразки на виборах. Представники Нової Шотландії також 
відійшли від узгодженого у Квебеку курсу. 

                                                 
** Провінція Канада називається двоєдиною тому, що згідно з Актом про союз 1841 р. 
Верхня (англійська) і Нижня (французька) Kанада були знову об’єднані в єдину 
провінцію, а території колишніх провінцій стали називатися Західна і Східна Канада. 
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А тим часом міжнародна обстановка змушувала поспішати: наблизилась до 
закінчення громадянська війна в США, почастішали набіги феніїв, США оголосили 
про припинення Договору про взаємність. Не можна було відкладати її вирішення 
політичної кризи в об’єднаній Канаді, де під оболонкою, здавалося б, загальної 
політичної структури вже давно сформувались і діяли окремі урядові підрозділи, які 
займалися спеціально Верхньою і Нижньою Канадою.  

На цьому етапі відбулось енергійне втручання британських колоніальних 
властей, які були зацікавлені у створенні Канадської федерації. Для метрополії ліпше 
було погодитися з самостійністю Канади, зберігаючи з нею найтісніші зв’язки, ніж 
втратити її зовсім в результаті нових антиколоніальних виступів або ж анексії з боку 
США. Тому британський уряд порекомендував губернатору Нью-Брансуїка 
“застосувати усю повноту влади на користь союзу”. Губернатор оголосив про 
проведення нових виборів, на яких прихильники об’єднання здобули перемогу. За цих 
умов і в Новій Шотландії знову було винесено на голосування питання про створення 
конфедерації, і Квебекські резолюції були схвалені. 

На Вестмінстерську конференцію у грудні 1866 р. Квебекські резолюції були 
представлені як основа канадської конституції. Тут були внесені доповнення, зокрема 
про збільшення фінансової допомоги приморським провінціям і стосовно 
конституційної гарантії щодо побудови Міжколоніальної залізниці. 

У березні 1867 р. британський парламент ухвалив Акт про Британську 
Північну Америку 1867 р., який набув сили 1 липня 1867 р. 

Прийняття Конституційного акта 1867 р. стало початковим етапом у розвитку 
державності Канади. Цей закон складався з преамбули і 11 розділів, які були 
присвячені таким важливим питанням державно-правової системи, як порядок 
здійснення виконавчої, законодавчої та судової влади, розподіл повноважень між 
федеральним та провінційними урядами, порядок вступу інших колоній до складу 
домініону та ін. 

Найхарактернішою рисою Канадської конституції 1867 р. є те, що в ній 
закладено два головні принципи побудови держави, при чому “батьки конфедерації” 
спиралися на вікові традиції державного устрою Великобританії та уроки державного 
розвитку свого південного сусіда – США [5, с. 188]. Перший такий принцип – розпо-
ділу влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки, був найдавнішим політичним 
принципом, запозиченим ще з державної практики Великобританії ХVІІ ст., який 
нині став універсальним у структурі державного управління. Згідно з цим принципом 
в Акті 1867 р. були закладені фундаментальні основи державного механізму Канади і 
насамперед структури та регламентації діяльності центральних органів влади – глави 
держави і виконавчого апарату, парламенту, судових інстанцій та ін. 

Другим основоположним принципом Конституції Канади 1867 р. став принцип 
побудови канадської державності на федеративних засадах, який передбачав 
співіснування поряд з центральним рівнем влади і суб’єктів федерації, котрі мають 
власний апарат управління і певну частину самостійності (автономію). Межі 
автономії канадських провінцій були чітко окреслені ст.92 Акта про Британську 
Північну Америку 1867 р., яка встановила повноваження легіслатур членів федерації. 
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Отже, Канадська конституція 1867 р. об’єднала досвід побудови державних 
інститутів на федеративних засадах та з розподілом державної влади на законодавчу, 
виконавчу і судову. 

Конституційний акт 1867 р. забезпечував панівне становище англо-канадської 
нації. Франкомовний Квебек розглядався як одна з провінцій – і не більше. Єдина 
стаття, яка відображала двонаціональний склад новоутвореної держави, торкалася 
визнання права користуватись французькою мовою у парламентських дебатах. 
Визнання мовних і релігійних прав франкомовного населення у провінції Квебек 
створювало лише ілюзію національної рівності. 

––––––––––––––– 

1. Прийняття Акта про Британську Північну Америку у 1867 р. має неабияке 
політичне значення: саме цей історичний документ юридично оформив утворення 
домініонної Канади, став одним з основних документів писаної канадської 
конституції і першою сходинкою у розвитку як державно-правової системи 
країни, так і канадської державності загалом.  

2. Конституции зарубежных государств. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – С. 432. 
3. Термін “конфедерація” стосовно Канадського об’єднання 1867 р. вжито 

неправильно, оскільки форма державного устрою, встановлена Актом про 
Британську Північну Америку 1867 р., є зовсім не конфедеративною. Цей термін, 
який звичайно асоціюється з відсутністю міцного федерального уряду, навмисно 
неправильно застосовувався, щоб ввести в оману тих, хто виступав проти 
федерації, і розцінював такий проект небезпечним для подальшого розвитку 
Канади  

 // Stevenson G. Unfulfilled Union. – Toronto, 1985.  
4. Documents of the Confederation of British North America // Ed. by G.P.Browne. – 

Toronto, 1969.  
5. Preece Rod. The Political Wisdom of Sir John A.Macdonald. – CJPS, 1984.  
6. Van Loon R.J., Whittington M.S. The Canadian Political System. – Toronto, 1987.  
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А .  Кольбенко©  

НАДАННЯ СУДОВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
ВІРМЕНСЬКИМ ПОСЕЛЕННЯМ У ГАЛИЧИНІ  

(XIV – XVIII ст.) 

В історії вірменського народу особливе місце займають окремі вірменські 
поселення у різних країнах. Небагато народів світу в умовах масового переселення 
виявили таке вміння власного економічного самозбереження в певних життєвих 
умовах інших країн, розвивати в них широку економічну діяльність і зберігати свою 
культуру. 

Перші вірменські поселенці на Русі, згідно з давньоруськими літописами, 
з’явилися ще на початку ХІ ст. Тоді вірмени проживали переважно в Києві, де 
займалися ремеслом, брали участь у громадсько-політичному житті міського 
населення. Зокрема, відомий факт, коли польські феодали під проводом короля 
Болеслава Сміливого в 1018 р. заволоділи Києвом і почали грабувати місцеве 
населення, вірмени активно допомагали киянам у боротьбі проти нападників. 

Приблизно у цей же період великі групи вірмен переселились на територію 
Галичини в міста Броди, Кути, Львів, Самбір, Снятин, Станіслав, Тернопіль та ін. 

Більш активне переселення вірмен на територію українських земель припадає 
на кінець XIII ст. У той час Крим, де проживало багато вірмен, був захоплений 
татарськими ордами, які грабували місцеве населення, руйнували міста та села, що 
змусило вірмен покинути Крим і переселитися в Молдавію та Галичину. Джерела 
свідчать, що серед війська галицького князя Лева Даниловича траплялись вірмени, які 
діставали від нього певні права та привілеї [1, с. 185]. 

Вірмени охоче поселялися на західноукраїнських землях, оскільки ця територія 
була розміщена на перехресті важливих торговельних шляхів, що з’єднували схід із 
заходом, північ з півднем. З XIII до XVII ст. тільки на західноукраїнських землях 
виникло понад 20 вірменських поселень [2, с. 92]. 

Найпривабливішим зручним місцем для вірменських переселенців був Львів. 
Уже в ХIIІ ст. в ньому бурно розвивались ремесла, промисли і торгівля. Син Данила – 
князь Лев виділив для прибулих у Львів вірмен ділянку землі у північній частині 
міста, де з часом вони побудували монастир, декілька церков та інші споруди. 

З документальних джерел відомо, що в 1407 р. у межах міських стін Львова 
налічувалось 597 сімей, серед яких 63 сім’ї були вірменськими [3, с. 228]. 

Окупація польськими феодалами Галицької Русі в 1349 р. майже не змінила 
становища вірмен. Вірменські купці і в польських умовах зберігали свої провідні 
позиції в торгівлі із Сходом. 

Після захоплення Польщею західноукраїнських земель польський король 
Казимир III грамотою від 17 червня 1356 р. надав вірменським поселенцям право 
самоврядування. У цій грамоті зазначалося, що місту Львову надається магдебурзьке 
(німецьке) право, “а для інших народів, що живуть у цьому місті, а саме: вірменам, 
євреям, сарацинам, русинам та іншим будь-якого стану чи становища з особливої 
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нашої ласки дозволяємо користуватися відповідно до їх звичаїв, зберігати 
необмеженими їхні права, надаючи одночасно їм можливості, щоб будь-які 
кримінальні справи, які виникнуть між ними і іншими, вирішувати за магдебурзьким 
правом і при війті відповідно до їхніх прохань. А якщо відмовлятимуться за 
магдебурзьким правом, яким вищезгадане місто повинно користуватися, тоді вказані 
нації – вірмени, євреї, сарацини, татари, русини і всі інші нації, які є в цьому місті, 
мають можливість поставити і вирішувати будь-яке питання на суді своєї нації, але 
під головуванням міського війта” [4, с. 16]. 

Отже, національні громади, які проживали в межах міста, були все ж залежні в 
судових справах від міської управи, тобто судилися або на підставі магдебурзького 
права, або на підставі національного звичаєвого права у відокремлених змішаних 
судах, де суддями були представники їх громад, а головою представник міста – війт.  

Питання про межі компетенції міського правління над представниками різних 
національностей, що проживали в місті, часто викликало суперечки між 
національними громадами і міським магістратом. Тому на практиці судові справи 
представників однієї громади вирішувались на суді тільки її представників, а змішані 
суди відігравали головну роль у претензіях третіх осіб до членів якоїсь національної 
громади [3, с. 223]. 

Надаючи право самоврядування містам, польський король робив їх нібито 
відокремленими від передмість. Тому лише мешканці міста вважалися 
повноправними міщанами і користувалися перевагами магдебурзького права. 
Мешканці передмістя такими правами не користувалися, вони не підкорялись 
міському магістрату і незалежно від національності судилися за руським правом. 

Умови для здобуття пpaвa вважатися міщанинoм були такі: легальне 
походження, християнська віра, моральність, посвідчення якоюсь поважною особою 
або правлінням міста і володіння майном у місті вартістю не менше ніж 300 злотих. 

Самоврядування вірменської громади не завжди задовольняло львівську міську 
громаду. Кілька століть тривав процес Львівського магістрату з вірменами стосовно 
їх підсудності. Міська громада твердила, що в місті повинен бути один війт і його 
суду повинні підкорятися всі міщани незалежно від національності, домагалася 
скасувати посаду окремого вірменського війта (з архівних джерел відомо, що вірмени 
мали навіть двох війтів – в місті і в передмісті) [3, с. 229]. 

Вирішуючи ці суперечки, король був змушений підтримувати одну із сторін 
або займати нейтральну позицію, щоб шляхом компромісу примирити конфліктуючі 
сторони.  

Для здійснення правосуддя вірменські поселення керувалися своїм 
традиційним старовірменським правом, тобто “Судебником” Мхітара Гоша, з 
урахуванням нових умов життя. 

Склад вірменського суду визначався у кількості від 5 до 13 осіб (війт і 4-6 або 
12 засідателів, які мали відзначатися чесністю і знати вірменське право). Крім війта, 
обирався його заступник, а також нотаріус (секретар суду), в обов’язки якого входило 
ще тлумачення і роз’яснення правових норм. Усі справи вирішували колегіально, 
причому засідателі виконували свої обов’язки довічно. Засідання суду, як правило, 
відбувалося кожного місяця щовівторка, за винятком святкових днів. Строки розгляду 
справ не регулювались законом, за винятком справ, які стосувались приїжджих осіб 
(для них був встановлений строк – 4 дні). 
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Цивільні справи відкривали за позовною заявою, кримінальні справи 
порушувалися за заявою потерпілого. Однак у тому випадку, коли було знайдено труп 
вбитої людини, суддя повинен був з власної ініціативи проводити розслідування. 

Неявка в суд тягнула за собою грошовий штраф: перший раз – 3 гроші, другий 
– 6. Справу розглядали в присутності обох сторін або їх уповноважених. Жінок на 
суді могли представляти тільки їх чоловіки або найближчі родичі чоловічої статі. 

Суд зобов’язаний був уважно вислухати обидві сторони, а також свідків у 
справі, з’ясувати всі обставини справи і винести об”єктивне та справедливе рішення.  

За браком свідків з усіх справ допускалась присяга, яку складали в церкві у 
присутності війта, двох засідателів і нотаріуса (секретаря суду). Показання єдиного 
свідка до уваги не брали, свідків мало бути 2-3 і обов’язково вірменської 
національності. За порушення поведінки на суді сторін та свідків суддя міг покарати 
їх ув’язненням або штрафом. 

Рішення суду з цивільних справ та вироки з кримінальних називались 
декретами, їх приймали більшістю голосів і скріплювались печаткою.  

Незадоволеним рішенням суду надавалось право апелювати до польського 
короля. Виконання декрету входило до компетенції суду. Покараннями могли бути 
тільки штрафи, тюремне ув’язнення та ін. [5, с. 271]. 

Характерною рисою здійснення правосуддя у вірменських поселеннях на 
території Галичини було штучне поєднання питань кримінального і цивільного права. 

Як свідчать вірменські судові книги м. Снятина у практиці вірменських судів 
нерідко траплялися випадки, коли при виникненні цивільних правовідносин на 
вимогу зацікавленої сторони передбачався кримінально-правовий захист третьої 
особи. В одній із книг записаний випадок, коли снятинський вірменин дав своїй дочці 
в придане будинок. На його вимогу суд, оформляючи цю цивільно-правову угоду, 
передбачив кримінальну санкцію стосовно зятя, якщо б він, посварившись з 
дружиною, продав будинок, передав його під заставу чи пропив. У кожному з таких 
випадків зять без додаткового розгляду справи в суді повинен був відсидіти один рік і 
шість тижнів в ув’язненні і одержати 50 ударів палицею [6, с. 116-118]. 

У кінці XV та на початку XVI ст. міська влада Львова поступово почала 
обмежувати вірменську громаду в її правах. За королівською грамотою 1476 року 
кримінальні процеси стосовно зґвалтування, вбивства, поранення, що відбувалися 
між львівськими вірменами, були забрані із змішаного суду і передані судові міського 
війта та міських лавників. Згодом, у 1510 році, були забрані також всі процеси, що 
стосувались нерухомого майна. У цей час за розпорядженням міської влади 
вірменським будинкам заборонили користуватися, а також купувати нерухоме майно. 
Крім того, з будь-яких вірмен заарештовували і затримували їх купців з товарами. 
Отже, привілеї, які були надані вірменам польським королем Казимиром III в 1356 р., 
порушувались. У зв’язку з цим вірмени домагались перегляду наданих їм привілеїв 
стосовно торгівлі. В результаті впертого опору вірмени з допомогою українського 
населення домоглися деяких пільг, однак невдовзі міська рада почала обмежувати їх в 
продажу сукна та різних напоїв. Тоді вірмени порушили відкритий процес проти 
міської ради, який закінчився їх перемогою, і всі попередні права вірмен були 
відновлені [2, с. 92]. 

У 1519 р. за наказом короля Сигизмунда вірменське право було перекладене 
латинською мовою, а згодом затверджене як “Вірменський статут”. У своїх нормах 
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він відображав здебільшого положення “Судебника” Мхітара Гоша, хоч і 
встановлював деякі норми права, продиктовані новими умовами життя галицьких 
вірмен. 

У другій половині XVI ст. у Львові був складений “Порядок судів та справ 
вірменського права”, який регулював питання судового процесу [5, с. 271]. 

Вірменські суди на західноукраїнських землях здійснювали правосуддя 
упродовж тривалого періоду ще й після захоплення цих земель Австрією. 

Хоч у 1784 р. у зв’язку з реорганізацією судового самоуправління на вірмен, 
які проживали в Галичині, була поширена дія австрійського права, однак на практиці 
введення нової правової системи у вірменських поселеннях Галичини тривало аж до 
1790 року. 

––––––––––––––– 
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A. Kolbenko 

AUTHORIZING OF THE ARMENIAN SETTLEMENTS WITH 
THE JUDICIAL SELF-GOVERNMENT IN GALYCHYNA  

(XIV-XVIII CENTURIES) 

The issue considers the authorising of the armenian settlements with the judicial self- 
government in Galychyna in the XIV-XVIII centuries. 

After Poland’s occupation of the West-Ukrainian lands, the polish King Cazymyr III 
empowered the armenian settlers with the right to self-government according to his Deed of 
June 17, 1356. 

In 1784, because of the reorganization of the judicial self-government, the Austrian 
law effected the Armenians, who lived in Galychyna. Although in practice the 
implementation of new legal system into the armenian settlements of Galychyna was 
delayed till 1790. 

Стаття надійшла до редколегії 19.03.1999 
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ОРГАНИ СУДОЧИНСТВА ЗА “ПРАВАМИ,  
ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД” 

“Права, за якими судиться малоросійський народ” – найвидатніша пам’ятка 
кодифікації законодавства Лівобережної України XVIII століття. Розробка збірника 
розпочалась у 1728 р. на підставі царського указу і тривала майже 15 років. Провівши 
довготривалу і кропітку роботу із систематизації джерел права, спеціально створена 
комісія у 1743 р. подала на розгляд імператриці проект Кодексу Гетьманщини, який 
складався з 30 глав (розділів), розділених на 532 артикули, які у свою чергу – на 1607 
пунктів. Найбільша за обсягом і найдетальніша за викладом частина, а саме – 7, 8, 9, 
25-й та окремі артикули 6, 26, 28-го розділів, – присвячена судочинству і судоустрою. 

Судова система, відображена у правовому збірнику, цілком відповідала 
реальній, існуючій у державі. Передбачалось дві категорії судів – загальні і спеціальні 
[1, с. XXVIII, XLI]. До першої належали: 1) сільські, 2) ратушні, 3) магістратські, 
4) сотенні, 5) полкові, 6) полкові канцелярії, 7) Генеральний військовий суд та 
8) Генеральна військова канцелярія (розд.7, арт.1, п.3; розд.26, арт.2). До другої: 
1) Третейський (розд.7, арт.1, п.3; арт.24, п.1), 2) полюбовний або мировий (розд.7, 
арт.25, п.1), 3) духовний (розд.6, арт.1) і 4) ярмарковий, або торговельний (розд.28, 
арт.5, п.2) [2]. 

Найнижча ланка – сільський суд – діяв у селах (розд.7, арт.1, п.3). Отаман, війт 
і декілька козаків та посполитих (розд.7, арт.1, п.4) розглядали незначні питання, що 
виникали з приводу крадіжок, випасу худоби, бійок між жителями підвідомчої 
території (розд.7, арт.1, п.5), а інколи і між сторонніми людьми (розд.29, арт.1, п. 2). 
Деколи вони видавали іншим судовим установам так звані атестації – характеристики 
на обвинувачених мешканців села. 

Треба зазначити, що низовий сільський суд був єдиним тільки тоді, коли 
сторонами виступали і козаки, і селяни. У таких випадках до його складу входили 
представники місцевої влади від обох цих верств. Насправді він поділявся на суд для 
козацтва і суд для поспільства. Спір винятково самих козаків вирішував отаман з 
декількома знатними козаками, а аналогічні проблеми посполитих – війт разом з 
кількома посполитими.  

У важливих випадках сільські суди звичайно проводили початкове дізнання, а 
в разі схоплення злочинця “на гарячому” – затримували його. Отаман і війт завжди 
запрошувались до складу сотенного і полкового судів, коли ті розглядали складні 
справи безпосередньо на місці у сільській місцевості або коли позивач і відповідач 
проживали в одному селі [3, с. 24-25]. 

Будучи в основному словесним, цей суд практично ніякого діловодства не вів. 
Оскаржити його рішення козакам дозволялось до сотенного суду, а посполитим – до 
ратушного (розд.7, арт.1, п.6), який існував у непривілейованих містах (розд.7, арт.1, 
п.3). 

                                                 
© Макаренко А., 1999 
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Апарат ратушного суду складався з сотника, отамана, писаря, війта, трьох 
бурмистрів, межового комісара або межовщика чи підмежовщика, городничого і 
одного-двох возних (розд.7, арт.1, п.4; розд.26, арт.1). Засідання визнавалось 
правомочним, якщо були присутні не менше ніж троє перелічених осіб, але з 
обов’язковою участю війта (розд.26, арт.2, п.1). Однак якщо скаржником був сам 
війт, то до складу суду входити йому заборонялось (розд.26, арт.2, п.6). 

Компетенція передбачала вирішення кримінальних і цивільних справ (розд.26, 
арт.2, п.1) міщан та “тамошних” посполитих (розд.7, арт.1, п.5), а також перегляд 
рішень сільських судів (розд.7, арт.1, п.6). У разі необхідності слідство проводилось 
поза межами міста, у селах. 

Ратушний суд не мав права виконувати власні вироки у кримінальних справах. 
Вони надходили для розгляду у вищу інстанцію (розд.26, арт.2, п.1). Незадоволені 
вчинками ратушних чиновників могли поскаржитися до одноіменного суду (розд.26, 
арт.2, п.6). Скарги на судові декрети та війта подавали до полкового суду або 
полкової канцелярії (розд.7, арт.1, п.6; розд.26, арт.2, п.5, 6). 

Інший міщанський суд – магістратський у складі війта, бурмистрів, райців, 
лавників, писаря, межового комісара або межовщика чи підмежовщика, городничого 
та одного-двох возних (розд.26, арт.1, 2, п.1), відрізнявся від ратушного лише за 
місцем розташування. Магістрати знаходились у привілейованих містах з 
самостійним самоврядуванням (розд.7, арт.1, п.3). За всіма іншими ознаками ці судові 
ланки є однакові.  

Наведені дані свідчать про фактичну узурпацію міського судівництва 
старшинською адміністрацією. Хоч номінально у Кодексі 1743 року закріплювались 
окремо суди козацькі і міщанські, функціонально вони репрезентували одне і те ж 
судочинство, оскільки козацькі суди, по суті, перейняли повноваження міських [4, 
c.41]. 

На території сотні судовим органом був сотенний суд (розд.7, арт.1, п.3). До 
нього входили сотник, отаман, міський писар, осавул і хорунжий (розд.7, арт.1, п.4). 

На відкритих засіданнях розглядали цивільні і кримінальні справи місцевих 
жителів у першій і другій інстанціях (розд.7, арт.1, п.5, 6). При потребі суд проводив 
слідство через своїх представників або виїжджав на місце злочину чи знаходження 
предмета спору. Коли вирішувались питання мешканців села, розташованого у даній 
сотні, то для участі у суді викликали представників сільської влади. Інколи до його 
складу полковник делегував старшин, найчастіше – полкових суддів, які здійснювали 
загальний нагляд за сотенними судами. Кожну справу заносили до протокольної 
книги, за яку відповідав писар. 

Усі права у процесі належали сотнику і сотенній старшині. Скарги на їх 
рішення надсилались до судових органів полку (розд.7, арт.1, п.6). 

Полковий суд, що діяв на землях полку (розд.7, арт.1, п.3), ніс основний тягар 
діловодства [5, c.26]. У ньому працювали полкові судді та частина полкової старшини 
і представники значкових знатних товаришів (розд.7, арт.1, п.4). Однак головну роль 
відігравав полковник.  
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Компетентний над полковою старшиною, сотниками і значковими товаришами 
(розд.7, арт.1, п.5), цей суд слугував і апеляційною інстанцією щодо сотенних, 
ратушних і магістратських судів (розд.7, арт.1, п.6). 

У засіданні звичайно головував полковий суддя або, у разі присутності, 
полковник. За відсутності полковника суд заочно діставав керівні вказівки. 

Полковий суд практикував виїзди на місця: у сотні та села. Його уповноважені 
неодноразово брали участь у роботі нижчих ланок для проведення слідства або 
завершення попереднього огляду і складення відповідного протоколу – основи 
подальшого рішення. 

За дорученням гетьмана або Генерального суду полковий суд вів розслідування 
і видавав так звану атестацію, що відігравала роль доказового матеріалу. 

Оскарження на вироки даного суду надсилали до полкової канцелярії (розд.7, 
арт.1, п.6), яка теж діяла у межах полку (розд.7, арт.1, п.3). Як зазначав А.Й. Пашук, 
важко відрізнити діяльність одного органу від іншого, оскільки різниця між ними 
зовсім незначна [6, c.34-35]. 

У полковій канцелярії на відміну від суду засідали полковник і декілька 
представників полкової старшини (розд.7, арт.1, п.4). Апеляції ж на її декрети 
адресували Генеральному військовому суду (розд.7, арт.1, п.6). 

У досліджуваному правовому збірнику відзначено, що у Генеральному 
військовому суді “обыкновенно присутствуют” генеральні судді та інші особи від 
генеральної старшини або знатних бунчукових товаришів – фахівці з права (розд.7, 
арт.1, п.4). Однак чітко склад ніколи не визначався і упродовж XVIII ст. раз у раз 
змінювався. 

Генеральний суд розглядав усі справи, що торкалися генеральної старшини, 
полковників і бунчукових товаришів (розд.7, арт.1, п.5). Здійснював він і касаційне 
провадження (розд.7, арт.1, п.6; арт.24, п.2). 

Як вища судова інстанція цей орган давав інструкції нижчим судам, а для 
участі у їх роботі посилав довірених осіб. Інколи генеральний суддя виїжджав 
особисто і за дорученням гетьмана вів досудове слідство. 

Безпосередній нагляд за Генеральним судом покладався на Генеральну 
військову канцелярію (розд.7, арт.1, п.6), яка складалась з гетьмана та декількох 
представників від генеральної старшини (розд.7, арт.1, п.4). Переглядати їх рішення 
міг тільки глава Російської імперії (розд.7, арт.1, п.6). 

Практично збігаючись за компетенцією, Генеральний військовий суд і 
Генеральна військова канцелярія (розд.7, арт.1, п.5) були, по суті, своєрідними 
формами кабінетної юстиції [3, c.14-15]. 

Особливий Третейський суд, компетентний винятково у цивільних та деяких 
незначних кримінальних справах (розд.7, арт.24, п.1), закріплювався при 
Гетьманському правлінні (розд.7, арт.1, п.3). Він вів процес на прохання позивача, 
котрий бажав прискорити провадження і укласти мирову угоду або за вказівкою 
Генеральної військової канцелярії, яка і формувала цей суд. До нього входили 
обізнані з законодавством добросовісні знатні особи різних звань (розд.7, арт.24, п.1). 
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Незадоволений декретом або вироком мав право апеляції до Генерального суду 
(розд.7, арт.24, п.2).  

Близьким за характером діяльності до Третейського є полюбовний, або 
мировий, суд, який розглядав цивільні і нескладні кримінальні справи про злочини, 
вчинені з необережності (розд.7, арт.25, п.9). Проводився він двома способами: через 
примирювачів, обраних зацікавленими сторонами або шляхом безпосередньої 
мирової угоди (розд.7, арт.25, п.1). 

У першому випадку передача спору на мировий суд відбувалась на підставі 
письмового запису про подальше неухильне виконання судового рішення з 
зазначенням розміру штрафу у разі недотримання цього положення (розд.7, арт.25, 
п.2). 

Мировими суддями вибирались сумлінні, ознайомлені з законодавчими актами 
повнолітні “персони” без фізичних вад, окрім “невільників” (розд.7, арт.25, п.5). 
Постанови приймались більшістю голосів (розд.7, арт.25, п.3) і оскарженню, за 
загальним правилом, не підлягали (розд.7, арт.25, п.5). 

Проте, якщо не було 1) обов’язкового запису про передачу справи на 
примирення або зазначення розміру штрафу; 2) підписів усіх суддів; 3) письмової 
форми рішення або 4) виявлено перевищення суддями своїх повноважень, потерпілий 
міг звернутися у загальний суд (розд.7, арт.25, п.10). 

У другому випадку, коли позивач і відповідач узгоджували конфлікт особисто, 
без судового втручання, вони обмінювались відповідними розписками за підписами 
власними і свідків. До того ж на них покладався обов’язок підтвердити факт 
домовленості показаннями двох-трьох свідків (розд.7, арт.25, п.6). У разі укладення 
такої угоди з застосуванням фізичного або психічного примусу, або у безпорадному 
стані чи неповнолітнім, або якщо виявлено підлог, то вона визнавалась недійсною 
(розд.7, арт.25, п.11). 

На Лівобережній Україні була розгалужена мережа духовних судів: 
протопопські, вищі єпископські (владичі) суди в єпархіях, очолювані найвищою і 
остаточною інстанцією – консисторським судом Київської митрополії [3, c.42-43]. 

Їх компетенція поширювалась на питання шлюбу і розлучення (розд.10, арт.37, 
п.1), провини світських осіб перед вірою, аморальних вчинків та порушення 
церковних правил священнослужителями, а також на випадки заподіяння шкоди 
представниками духовенства, окрім кримінальних справ (розд.6, арт.2, п.2). Усі інші 
спори підлягали козацькому судочинству (розд.6, арт.2, п.1). 

Особливо зроблено наголос на недопустимості порушення підсудності у 
системі козацьких – духовних судів під загрозою неправомочності винесеного 
рішення (розд.6, арт.1, п.1, 2).  

Останній судовий орган, передбачений Кодексом гетьманської України 1743 
року, – ярмарковий, або торговельний, суд, правочинний на ярмарках, торгах і 
“собраниях праздничных” (розд.28, арт.5, п.1). 

Цей суд чинила за місцем виникнення цивільного спору місцева адміністрація 
у присутності (при потребі) купців (розд.28, арт.5, п.2). 
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Кримінальні ж справи після арешту і перших допитів винного обов’язково 
надсилали до полкового суду (розд.28, арт.5, п.1). 

Охарактеризувавши судові органи за “Правами, за якими судиться 
малоросійський народ”, можна зробити висновок, що коли вісім перших 
вищеописаних установ – це, так би мовити, головні судові інстанції, то інші суди 
можна назвати, швидше, винятком з правил – адже створювались і діяли вони у 
виняткових випадках, чітко передбачених законом. 

––––––––––––––– 
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COURTS AFTER “LAWS REGULATING THE LIFE  
OF LITTLE RUSSIA PEOPLE” 

The article is on, a topical issue of investigating historico-legislative development of 
Left Bank (Livoberezhna) Ukraine in the XVIII th century. Law bodies have been given 
detailed description according to “Laws regulating the life of Little Russia people”, the 
Hetman Code of 1743. The copetence of oll court elements has been analysed in detail and 
their activity has been evaluated. 
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СКАСУВАННЯ КРІПОСНОГО ПРАВА В ГАЛИЧИНІ 

Західноукраїнські землі, перебуваючи під гнітом Австрії, протягом першої 
половини XIХ ст. були вкрай промислово відсталими. Цей стан зумовлювали майже 
необмежене панування кріпосників, а також свідоме гальмування промислового 
розвитку країни, особливо її окраїн, австрійським абсолютизмом, який намагався 
зберегти кріпосні порядки. 

Селяни були зовсім безправними, за найменшу провину поміщики жорстоко 
карали їх: заковували в кайдани, морили голодом, навіть убивали. Чимраз тяжчими 
ставали феодальні повинності, небувалих розмірів набувала панщина. Розширення 
сфери поміщицького виробництва відбувалось головно в результаті посилення 
експлуатації. 

Жорстокий економічний і соціальний гніт переплітався з національним 
гнобленням, духовним спустошенням, що викликало заворушення серед широких 
народних мас Галичини і потяг до визвольної боротьби. Значного розмаху набули 
селянські виступи, які відігравали велику роль у загальному русі народного протесту 
проти кріпацтва. 

Під впливом визвольних рухів на галицьких землях зростали опозиційні 
настрої в середовищі шляхти, інтелігенції, студентів і професорів, чиновників і 
військових, які поставали проти кріпосництва та абсолютизму. Настрої, які панували 
в суспільстві, підтвердили події, що розгорнулися на галицьких землях під час 
революції 1848-1849 років. 

Революції, що спалахнули в багатьох країнах Європи на початку 1848 р., 
охопили своїм полум’ям і Австрійську монархію, викликали збудження в усьому краї. 
У центрі політичного життя було селянське питання. Селяни, невдоволені мізерними 
поступками уряду, після повстання 1846 р., зокрема так званим врегулюванням 
панщини, яке не принесло очікуваного результату, становили велику загрозу і для 
поміщиків, і для австрійських властей. Як перші, так і другі мали всі підстави 
побоюватися нового повстання. У зв’язку з цим Центральна рада народова звернулася 
з закликом до шляхти негайно добровільно звільнити селян, проте поміщики на цей 
заклик не регували. 

Губернатор Стадіон у донесеннях до Відня попереджав, що австрійське 
панування в Галичині під загрозою, селянство не може бути опорою уряду, а в його 
ненависті до шляхти криється небезпека повторення подій 1846 року. Австрійський 
уряд після обговорення становища в Галичині 17 квітня дав вказівку губернатору 
негайно оголосити про скасування панщини за викуп. 

22 квітня в Галичині був оголошений циркуляр губернського управління про 
те, що з 15 травня 1848 р. “всі панщинні роботи і підданські данини скасовуються за 
винагороду в майбутньому за рахунок держави” [1, c.14]. Отже, страх перед 
можливістю нового селянського повстання примусив правлячі кола Австрії скасувати 
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панщину в Галичині “зверху” майже на п’ять місяців раніше, ніж в інших провінціях 
монархії. Скасування панщини запобігло повстанню, проте повністю не заспокоїло 
селянства, яке дедалі рішучіше відстоювало свої права. 

Улітку 1848 р. аграрне питання постало з новою силою. За найрадикальніші 
шляхи його розв’язання виступило галицьке селянство, позиція якого знайшла 
яскравий вираз під час виборів до першого австрійського парламенту та в дні його 
роботи. 

Галичина й Буковина відрядили до парламенту численне селянське 
представництво з усіх провінцій монархії, що свідчило про велику політичну 
активність сільського населення. 

22 липня відбулось урочисте відкриття парламенту. Переборюючи різні 
перешкоди, селянські депутати розгорнули активну діяльність. Деякі з них постійно 
листувалися зі своїми виборцями і подавали до рейхсрату та інших центральних 
органів численні скарги на поміщиків.  

Селянські депутати взяли активну участь в дискусії, що розгорнулася в 
парламенті з приводу умов скасування кріпацтва. Думки і настрої кріпосного 
селянства Австрійської монархії висловив у своїй промові селянин зі Станіславщини 
Іван Капущак. Він заявив, що поміщики не мають права вимагати викуп за звільнення 
селян, бо вони взяли від них все що можна, і замість 100 днів панщини примушували 
працювати по 300 днів на рік. Отже, повинні пани заплатити, а не навпаки. “Тут є сто 
наших доказів, як нас вважали не людьми, не селянами в Галичині, а лише 
панщинними машинами, рабами, найнижчим класом людей”, – говорив депутат Іван 
Капущак [1, c. 22]. Його промова була гнівним звинуваченням всій феодально-
кріпосницькій системі, стала значною подією політичного життя і мала широкий 
відгук у пресі європейських країн. Його позицію підтримали всі селянські депутати 
Галичини й Буковини, які разом з іншими депутатами голосували проти виплати 
викупу поміщикам. 

Проте більшістю голосів рейхсрат ухвалив скасувати феодальні повинності за 
викуп, дві третини якого мали виплатити селяни, а одну третину – держава. 7 вересня 
закон був затверджений імператором Австрії. Селянам надавали право громадян 
держави, право власності на землю, якою вони користувалися. З метою впровадження 
реформи в життя згодом було видано низку додаткових законодавчих актів. 

За законом від 7 вересня 1848 р. у власність галицького селянства перейшло 
менше половини земельних угідь краю. Більшість селян залишалася малоземельними 
та економічно неспроможними, а значну частину (халупники, комірники) звільнили 
зовсім без землі і вона відразу потрапила в економічну кабалу до поміщиків. У їх 
власність перейшли майже всі ліси і пасовища, за користування якими селяни тепер 
були змушені відробляти або платити. Внаслідок реформи поміщики зберегли і 
зміцнили свої панівні економічні та політичні позиції, що стало значною перешкодою 
для економічного розвитку краю, спричинило консервацію цілої низки феодальних 
залишків у сільському господарстві, зокрема відробіткової системи [3, c. 185].  

Половинчастий характер реформи поглибив суперечності між селянством і 
поміщиками, класова боротьба в галицькому селі загострилась і набула особливого 
розмаху на останньому етапі революції в Австрійській імперії навесні та влітку 
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1849 р. Випадки самовільного захоплення селянами втрачених громадських земель, 
лісів, пасовищ почастішали. За неповними даними, виступами селян було охоплено 
близько 100 сіл і маєтків Східної Галичини. Власті відрядили значні військові загони, 
які силою примушували селян збирати врожаї на панських ланах. 

Наступ поміщиків на розкріпачених селян викликав водночас з активними 
селянськими виступами хвилю колективних скарг у різні інстанції, особливо у 
Головну руську раду та її філії. Проте правлячі кола залишались глухими до цих 
вимог. Вони і надалі орієнтувались на поміщиків і захищали їхні інтереси. 

Визвольний рух на Галицьких землях у період революції 1848-1849рр. у 
Європі, хоч і зазнав поразки, проте найголовнішим його наслідком було скасування 
кріпацтва в Галичині. Звільнення від панщини, як писав І.Франко, “перетворило 
селянина в самостійну суспільну силу, якої не можна було вже недооцінювати” [4, 
c. 146]. 

І.Франко, оцінюючи український національний рух 1848 року, справедливо 
зазначав, що “розмах до правдивого, широкого і всестороннього національного життя 
в тім часі дуже добрий, що пізнішим поколінням майже на кожнім кроці приходиться 
нав’язувати до того, що вже було розпочато або бодай задумано у 1848 році” [5, 
c. 661]. 

––––––––––––––– 

1. Стеблій Ф.І. Революції 1848-1849 років у Європі і Україна. – К.: Наук. думка, 
1973. – С. 14. 

2. Там же. – С. 22. 
3. Історія Української РСР: У 10 т. – К.: Наук. думка, 1972. – Т.3.- С. 185. 
4. Франко І. Збір. твори. Т. 18. – С. 146. 
5. Франко І. Збір. твори. т. 19. – С. 661. 

I. Nastasyak 

THE ABOLITION OF SERFDOM IN HALYCHYNA 

Revolutions, flamed out in some countries of Europe at the beginning of 1848 
reached Austria as well, whisch had included the territory of Halychyna since 1772. 
Working people brought pressure to bear on the government to hold a set of reforms 
conserning peasants’ affair. Halychian deputies got a chence to stand for their interests in 
the Austrian parliament. But the main result of those events was the adoption of the law of 
the abolition of serfdom.  

Стаття надійшла до редколегії 24.02.1999  
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ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ 

Запорізька Січ як військово–політичне утворення зародилася і протягом усього 
свого існування розвивалася на підставі своєрідних традицій. (Де три козаки, там два 
третього судять, – такі були основи запорізького звичаєвого права) [1, с. 158]. 

За Д.І. Яворницьким, відсутність на Запоріжжі писаних законів можна 
пояснити такими причинами: по-перше, досить короткочасна тривалість історії 
запорізьких козаків, упродовж якої вони не були спроможні виробити писане право, 
систематизувати та оформити його письмово; по-друге, життя козаків здебільшого 
проходило у походах та війнах, що аж ніяк не сприяло складанню писаних законів; 
по-третє, козаки боялися, що писані закони можуть значно обмежити існуючі права 
та свободи [2, с. 149]. Як відзначає М.Костомаров, козаки завжди були ворогами 
всякого писаного закону, всякого історичного і родового права. На то в них вільність, 
рівність, спільний присуд. Вони ненавиділи те що підтримувалось привілями – 
походження і право дворянської влади над людьми [3, с. 153]. 

Протягом усього існування в Запорізькій Січі писаного закону не було, і козаки 
користувались звичаєвим правом, що було “результатом правових переконань” [4, 
с. 2], яке з часом сформувалось у так зване козацьке право. Козацьке право – це 
сукупність звичаєвих норм (приписів), переважна більшість яких виникла саме в 
Запорізькій Січі. Звичаї та порядки предків були занесені на Запоріжжя з усієї 
України. Разом з переказами та традиціями все це становило основу козацького 
життя. Вони і далі передавались з покоління в покоління в усній формі. 

Норми звичаєвого права затверджували ті суспільні відносини, що склалися 
серед козацтва, закріплювали військово-адміністративну організацію Січі, 
встановлювали правила військових дій, діяльність судових органів, порядок 
землекористування, укладання договорів, визначали види злочинів і покарань. На 
підставі тих же звичаїв і традицій чітко регламентувалися права і обов’язки старшин. 
Варто зазначити, що звичаєве козацьке право визнавалося іноземними державами, в 
тому числі польським урядом [ 5, с. 34] і царизмом [6, с. 612]. 

За порушення ж січових звичаїв, які дбайливо зберігали у пам’яті козаки-
ветерани, карали суворо, іноді і смертю. Ці звичаї були логічними та продуманими, 
ідеально узгоджувалися ладом християнської козацької республіки, з суворими й 
небезпечними умовами життя на кордоні, хоча для стороннього ока вони видавалися 
дивними [7, с. 27]. 

Військовий суддя, що був другою після кошового отамана особою в 
Запорізькому війську, якого обирали на Військовій раді з простого товариства, мав 
обов’язки пильно охороняти ті предківські звичаї і одвічні порядки, що були базою 
для козацького життя. 
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Система злочинів і покарань запорізького козацтва, яка склалася відповідно до 
старовинних звичаїв (словесним правом; здоровим глуздом), були за межами 
польсько-литовського законодавства. 

Суди ж, ухвалюючи вироки, нерідко посилалися на давні права і звичаї козаків, 
а найпоширенішою в адміністративних та судових органах під час розв’язання 
конкретних питань вважалася формула “за попередніми правами та звичаями”. 

Покарання у запорізьких козаків залежало від ступеня тяжкості вчиненого 
злочину. З покарань найпоширенішими були прив’язування ланцюгами до гармати на 
майдані (за непослух начальників), биття канчуками під шибеницею, калічення, 
розграбування майна. Кари, спрямовані безпосередньо проти честі й прав, 
застосовували шляхом докору, позбавлення певних прав, наприклад забороною бути 
обраним на керівні посади. 

Найсуворішим покаранням у козаків була смертна кара, яка мала здебільшого 
кваліфікований характер: закопування живими у землю, посадження на кіл, 
повішання на залізному гаку, забивання киями біля ганебного стовпа. 

До найбільш вагомих джерел права належать універсали, які видавала козацька 
старшина. Вони мали характер письмового розпорядження, адміністративно-
політичного акта. Найпоширенішими були ті, що регулювали питання про розподіл 
земельних володінь, підтверджували права власності на маєтки, універсали про 
встановлення повинностей і податків, а також з військових питань та про призначення 
на посади.  

Система звичаєвого права – історично сформована сукупність правових 
традицій і звичаїв, якими регулювалися стосунки та поведінка козаків у різних сферах 
їхнього життя: земельні, майнові й особисті відносини – одна з важливих ділянок 
народної свідомості та народних знань. Підґрунтям звичаєвого права були правові 
традиції та звичаї часів Руської Правди. 

Із Запорізької Січі звичаєві норми в XVІ-XVІІ ст. поширювались по всій 
Україні. Норми звичаєвого права знаходимо в “Правах, за якими судиться 
малоросійський народ (1743)”, “Екстракти малоросійських прав” (1767). Звичаєве 
право Запорізької Січі, доповнене правовими актами військово-адміністративної 
влади, вважалося правом, користувалося великим авторитетом, охоронялося 
державою та народними традиціями і навіть одержало своєрідну назву – козацьке 
право. Норми козацького права становили основу правової системи Гетьманщини, що 
проіснувала до 1840-1842 р. 

На нашу думку, справедливо вважають звичаєве право козаків основою 
національного духу, оскільки воно має консервативний характер та слугує одним із 
видів соціального джерела права. Стабільність, консервативність, деяка застиглість 
пояснюється еволюційним розвитком звичаєвого права, оскільки новаторство у 
даному випадку не знаходить свого відображення, або для цього повинен пройти 
певний час. Ця консервативність здебільшого позитивно впливала на козаків. 

Важливість звичаєвого права підкреслює той факт, що царською грамотою від 
27 березня 1654 р. надавалося Війську Запорізькому право судитися у своїх старшин 
за їхнім давнішнім правом [8, с. 94], тобто на підставі звичаєвого права. 
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У процесі історичного розвитку звичаєве право не розвинулось у систему у 
зв’язку з тим, що перемогла рецепція (запозичення) чужого права. Уже поверхове 
дослідження судового права Запорізької Січі, зокрема права кримінального, виявляє, 
крім впливу власного звичаєвого, ще й великий вплив Литовського статуту та 
поширеного на той час по всій Україні права німецького, або магдебурзького. Крім 
того, простежуються впливи права орієнтального, зокрема татарського, що 
виявлялось на фоні застосовуваних січовими судами покарань, які за своєю 
жорстокістю не були властивими традиційно людяній українській духовності та її 
кримінальному праву [9, с. 112]. У XVІІІ ст. були намагання кодифікувати українське 
право, але російський уряд його не затвердив, і кодекс залишився неофіційним 
підручником, яким користувались юристи [1, с. 244]. 
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THE CUSTOMARY LAW OF ZAPOROZHE KOSSAKS 

The subject under investigation is devoted to the customary law of Zaporizhya 
kossaks. The author analysis the reasons of absence of written laws in Zaporizhya Sitch. 
Some aspects of judicial system and system of punishment are investigated in the article. It 
is admitted the influence of the customary law on the Ukrainian law of the 18 century as a 
whole. 
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ 
ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ ПОЛЬЩІ 1935 року 

У травні 1926 р. Ю.Пілсудський з допомогою відданих йому військових 
з’єднань здійснив у Польщі державний переворот. Під час вуличних боїв у Варшаві 
вбито 400 чол. і понад тисячу поранено [1, с. 187]. Було повалено уряд В.Вітоса, від 
посади президента відмовився С. Войцеховський, новостворений уряд очолив 
професор Львівської політехніки К.Бартель. 

Внаслідок травневого перевороту 1926 р. у Польщі був запроваджений 
тоталітарний режим, який зводив нанівець основні принципи, що лежали в основі 
Березневої конституції 1921 р. Травневі події започаткували процес фашизації Поль-
щі, який проводила санація (від лат. sаnаtіо – оздоровлення), тобто табір 
прихильників Пілсудського. Під демагогічним лозунгом “морального оздоровлення” 
політичного і економічного життя країни санація сприяла зміцненню виконавчої 
влади і обмеженню громадянських прав, боролася з будь-якими проявами 
національнo-визвольного руху, проводила політику пригнічення національних 
меншин. Політика санації завершилася крахом Польщі й загарбанням її гітлерівською 
Німеччиною у вересні 1939 р. 

Вже в 1928 р. розпочалася робота з перегляду Березневої конституції 1921 р., а 
23 квітня 1935 р. президент підписав нову конституцію, що дістала назву Квітневої. 
За своєю структурою вона складалася з 14 розділів і налічувала 81 статтю. На її 
принципах та змісті відбилися теоретичні концепції і практичні зразки тоталітарної 
держави, що склалася в Італії, Німеччині, Португалії. Тому небезпідставним є 
твердження, що Конституція 1935 року формально закріпила встановлення в Польщі 
фашистської диктатури за зразком гітлерівської Німеччини [3, с. 5]. 

Нова концепція держави містилася в статті 1 конституції, яка оголошувала, що 
“Польська держава є спільним благом усіх громадян” [4, с. 265]. Держава 
розглядалася як надкласова цінність, як благо суспільства в цілому. Цим автори 
конституції намагалися затушкувати справжні цілі держави – захищати інтереси 
пануючих верств. 

Встановлюючи відносини між особою і колективом, Квітнева конституція 
надавала перевагу колективним інтересам над індивідуальними, до того ж посилено 
підкреслювались обов’язки особи перед державою, а не її права. Право громадян бра-
ти участь у громадському житті ставилося в залежність від заслуг “в ім’я спільного 
блага”. Тим самим конституція відкидала принцип загальних рівних політичних прав. 
Державі конституція забезпечувала керівну роль у суспільстві, відкриваючи перед 
нею широкі можливості для втручання в галузь суспільних і культурник відносин. 

Джерелом і носієм державної влади Квітнева конституція визнавала 
президента. В статті 2 записано: “На чолі держави стоїть Президент Республіки... В 
його особі зосереджується єдина і неподільна державна влада” [4, с. 265]. Президент 
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не ніс ні конституційної, ні політичної відповідальності. На ньому лежала тільки 
“відповідальність перед Богом та історією за долю держави”. 

Принцип концентрації державної влади в руках президента не означав, що 
тільки він один з допомогою чиновницького апарату повинен здійснювати всі функції 
держави. В статті 3 Квітневої конституції перелічувались такі державні органи: уряд, 
сейм, сенат, збройні сили, суди, державний контроль. Усі вони були, однак, підлеглі 
президентові республіки. Кожен з них мав чітко визначене конституцією коло 
повноважень, причому повноваження, не закріплені за іншими органами, належали 
урядові. 

Конституція 1935 року ввела складну систему виборів президента. У виборах 
брали участь як сам президент, так і спеціально створене зібрання виборців 
(Zgromadzenie Elektorуw), яке складалося з 80 чоловік, у тому числі 50 обраних 
сеймом, 25 – сенатом і 5 так званих вірилістів (маршалки, тобто голови сейму і 
сенату, прем’єр-міністр, перший голова Верховного суду, генеральний інспектор 
збройних сил). Зібрання виборщиків обирало кандидата в президенти. Колишньому 
президентові надавалося право назвати власного кандидата, причому він міг висунути 
і свою кандидатуру. Якщо президент користувався цим правом, питання, хто з двох 
кандидатів стане президентом, вирішувалося загальним голосуванням. Якщо ж 
президент не висував ні себе, ні когось іншого, то пост президента посідав кандидат 
зібрання виборців. 

Строк повноважень президента становив сім років. У випадку війни після 
укладення миру його продовжувався на три місяці. Право заступати президента 
надавалося маршалкові сенату, який діставав усі повноваження президента. 

Повноваження президента поділялися на законодавчі, конституційні, 
виконавчі, контрольні, надзвичайні (на випадок війни). 

У галузі законодавства повноваження президента полягали у виданні декретів, 
які мали силу закону (ст.57 конституції). Він користувався правом відкладного вето 
на закони, прийняті сеймом та сенатом, призначав третину сенаторів, скликав сейм і 
сенат, відкривав і закривав сесії законодавчих палат, переносив строки їх засідань, 
забезпечував офіційне опублікування законів. 

У галузі конституційних повноважень президентові належало право 
переважної ініціативи в питаннях зміни конституції, а також право вето щодо 
депутатського проекту зміни конституції, затвердженого сеймом і сенатом. 
Конституційні повноваження президента були встановлені так, що всупереч його волі 
не допускалась зміна конституції. 

До важливих виконавчих повноважень президента належали: ухвала рішень, 
пов’язаних з виборами президента (скликання зібрання виборців, висунення канди-
дата в президенти, розпорядження про загальне голосування); призначення голови 
Ради міністрів і міністрів, суддів, першого голови Верховного суду, членів 
Державного трибуналу, голови і за його поданням членів Найвищої контрольної 
палати; право помилування; призначення верховного керівництва збройних сил; 
призначення генерального інспектора збройних сил; представництво держави назовні. 

Контрольні повноваження президента визначали право розпуску сейму і сенату 
до закінчення строку їх повноважень, право відкликання голови Ради міністрів, 
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голови Верховної контрольної палати, верховного головнокомандуючого, 
генерального інспектора збройних сил і міністрів, а також право притягання міністрів 
до конституційної відповідальності перед судом Державного трибуналу, до складу 
якого входили перший голова Верховного суду як головуючий та шість суддів. 

На період війни визначались надзвичайні повноваження президента: 
призначення наступника; призначення головнокомандуючого; оголошення воєнного 
стану; видання декретів в обсязі всього державного законодавства, крім зміни конс-
титуції; продовження строку повноважень законодавчих палат; скликання сейму і 
сенату у звуженому складі (ст.79 конституції). Такі повноваження надавали 
президентові майже абсолютну владу. 

Президент призначав за поданням глави уряду всіх міністрів. Становище 
голови Ради міністрів у кабінеті порівняно з конституцією 1921 р. було зміцнено – 
голова, а не Рада міністрів, установлював загальні принципи державної політики, які 
визначали діяльність міністрів. До компетенції Ради міністрів належали: право 
законодавчої ініціативи, видання виконавчих постанов, а також вирішення питань 
згідно з встановленими законами. 

Квітнева конституція 1935 р. встановила різні види відповідальності міністрів: 
а) політичну відповідальність міністрів перед президентом, який міг відкликати 
міністра, якщо вважав це доцільним; б) парламентську відповідальність перед сеймом 
і сенатом (президент міг не погодитися з вотумом недовір’я, але в такому випадку він 
повинен був розпустити законодавчі палати); в) конституційну відповідальність перед 
Державним трибуналом. 

Квітнева конституція відводила законодавчим палатам другорядну роль у 
системі центральних державних органів. Передбачені Березневою конституцією 
переваги сейму перед сенатом були зведені нанівець шляхом розширення 
повноважень сенату. 

Виборче право, встановлене Квітневою конституцією і положенням про 
вибори від 8 липня 1935 р., визначало склад сейму і сенату та систему голосування [5, 
с. 452–453]. Сейм складався з 208 депутатів, які обиралися на підставі загального, 
рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Кандидатів у депутати 
висували спеціально створені окружні зібрання, склад яких повинен був гарантувати, 
що на них не будуть чинити тиск опозиційні політичні партії. Активне виборче право 
до сейму надавалося громадянам, яким виповнилося 24 роки, за винятком військових, 
що перебували на дійсній військовій службі; пасивне – громадянам, які досягли 30 
років. 

Сенат складався з 96 сенаторів, третина яких призначалася президентом 
держави, а 2/3 обиралися шляхом непрямого голосування невеликої кількості 
громадян – так званої еліти. До неї належали громадяни, які досягли 30 років, мали 
високі державні нагороди, вищу або середню спеціальну освіту, офіцерське звання, 
займали виборні посади в органах самоврядування. Пасивне виборче право до сенату 
надавалося громадянам, яким виповнилося 40 років. Строк повноважень сейму і 
сенату становив п’ять років. 

Сейм і сенат виконували конституційні, законодавчі й контрольні функції в 
обсязі, обмеженому повноваженнями президента. Конституція містила застереження 
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про те, що функції управління державою не належать сеймові (ст.31 конституції). 
Конституційні компетенції були встановлені так, що законодавчі палати не могли 
вносити змін до конституції всупереч волі президента. З числа законодавчої 
компетенції були зняті питання організації уряду, адміністрації і збройних сил. Решта 
повноважень обмежувались тим, що президент мав право видавати декрети і 
користувався правом вето. Крім того, сейм був позбавлений законодавчої ініціативи в 
питаннях бюджету, призовного контингенту до збройних сил, ратифікації 
міжнародних договорів (ст.50 конституції). У цих питаннях законодавча ініціатива 
належала винятково урядові. В порядку контрольної компетенції сейм і сенат могли 
вимагати відставку уряду або окремого міністра. Проте така вимога задовольнялася 
лише за згодою президента, який в іншому разі розпускав парламент до закінчення 
строку його повноважень. Сейм і сенат також мали право: притягати прем’єра і 
міністрів до конституційної відповідальності, вносити запити (інтерпеляції) до уряду, 
щорічно затверджувати звіт про виконання бюджету. 

Розширення компетенції сенату виражалося, зокрема, в новому порядку 
голосування під час прийняття його поправок до проектів законів. Сейм міг відкинути 
ці поправки більшістю в 3/5 голосів (ст.53 конституції). Була обмежена депутатська 
недоторканість. Наприклад, за виступи, в яких вбачалися ознаки нелояльності або 
злочину, депутат за рішенням законодавчої палати на вимогу маршалка або міністра 
юстиції міг бути відданий до суду Державного трибуналу. За порушення прав третьої 
особи під час засідання сейму чи сенату депутата можна було притягнути і до судової 
відповідальності (ст.41 конституції). До того ж депутатам заборонялося займатися 
бізнесом і обіймати високі державні посади (ст.43 і 44 конституції). 
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In this scientific article are analysed the basic the regulations of the Polish 
Constitution of 1935, that belonged Central State Authorities. Wide Latitudes Lent to 
President, a second-rate role in the system of Central Organs of State Authority took aside 
to the Parliament. In detail shown the forming procedure, composition, Saim’s and Senate’s 
competence. 
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ІІ. ТЕОРІЯ ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО,  
ПРАВА ЛЮДИНИ 

В .  Нор ,  В .  Грищук©  

ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Демократизація організаційних засад українського суспільства викликала 
масштабні зрушення в свідомості людей і привела, зокрема, до значного піднесення 
ступеня їх політизації. Активізація особи як учасника суспільних відносин 
спостерігається практично на всіх рівнях політичної організації суспільства. 

Традиційно у вітчизняній науці і практиці повсякденного життя було прийнято, 
що до виключного відання держави належить примусове забезпечення виконанням 
норм права і тим самим захист прав і свобод громадян, прав людини. Держава в особі 
її компетентних органів і сьогодні виконує правоохоронну функцію. Громадяни ж 
залучались і залучаються до цієї діяльності у відомих формах: народний засідатель, 
дружинник, член громадської комісії чи ради тощо. 

Ускладнення суспільних відносин з причин об’єктивного й суб’єктивного 
характеру, різке зростання злочинності та інших правопоушень і обмеженість 
сучасної держави в засобах боротьби з порушеннями норм права призвели до того, 
що права і свободи громадян, права людини в багатьох випадках порушуються. 
Останнє, зокрема, згубно впливає на формування гуманної моделі моралі і 
правопорядку в суспільстві, встановлення соціальної справедливості. Усе це спонукає 
до пошуку нових суспільних правохоронних структур, нових можливостей захисту 
прав людини.Відомо, що правосуспільний феномен – суспільна цінність, форма 
захисту природних прав людини, і з огляду на це громадяни не можуть бути 
позбавлені можливості брати активну участь у проавоохоронній діяльності. Світова 
демократична суспільна практика виробила форми такої участі. У багатьох державах 
світу для посилення ефективності боротьби з правопорушеннями і охорони прав і 
свобод громадян, прав людини практикується часткове роздержавлення 
правоохоронної діяльності. Здійснюється це через приватні бюро (агентства), які 
створюються громадянами, та приватні служби безпеки, які утворюються 
зацікавленими фірмами, установами та організаціями. Ці та інші громадські 
правоохоронні структури не фінансуються за рахунок державного бюджету і тому 
можуть бути названі недержавними. За своїми організаційними принципами вони є 
госпрозрахунковими підприємствами і працюють на засадах самофінансування через 
контракти з зацікавленими приватними та юридичними особами. 

Зародження недержавних правоохоронних організацій сягає в історію більше 
ніж на 200-річну глибину, а такі з них, як приватні розшукові бюро (фірми) та служби 
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безпеки вперше в широких масштабах почали використовуватись на початку 30- х 
років у США. В той час рівень злочинності в цій країні значно зріс і набув 
загрозливих розмірів. Неочікувано високі результати в захисті прав та інтересів 
громадян, досягнення в боротьбі з правопорушеннями та злочинністю зумовили 
швидке поширення приватних детективних фірм на всю територію США. Сьогодні в 
них працює понад 1,2 млн. кваліфікованих співробітника, в той час як у державних 
правоохоронних організаціях – понад 600 тис. чол. 

Після другої світової війни практика застосування приватних детективних 
бюро і служб безпеки як захисників прав і інтересів громадян та юридичних осіб, 
прав людини поширились у цілому світі, і тепер налічується десятки тисяч різних 
приватних розшукових утворень, які виконують окремі функції правоохоронних 
органів. 

Ці утворення, функціонуючи за договорами, виконують такі головні завдання: 
охороняють різноманітні об’єкти, патрулюють окремі райони та квартали в населених 
пунктах, підтримують належний порядок під час масових видовищних заходів, 
проводять розслідування, пов’язані із страховою діяльністю та фінансовими 
підлогами, перевозять та охороняють цінні вантажі, обслуговують контрольно-
пропускні системи. Вони забезпечують особистий захист політичних діячів, 
бізнесменів та інших громадян, захищають від шантажу, домагань, анонімних погроз, 
розшукують безвісно зниклих, збирають та подають здобуті докази в кримінальних та 
цивільних справах. До їх компетенції належать і такі послуги, як захист від 
промислового шпигунства та підробок фірмових знаків, боротьба з корупцією, 
здобуття інформації про надійність ділових партнерів, кредитоздатність і 
забезпечення конфіденційності ділових переговорів, охорона й захист авторських 
прав та права власності фізичних і юридичних осіб. 

Розвиток ринкових відносин у західних країнах породив і такі види послуг, як 
збір економічної інформації та проведення економічних аналізів про перспективу 
розвитку господарських об’єднань, закордонних промислових і фінансових 
угруповань, про доцільність придбання цінних паперів тощо. 

Приватні детективні бюро (агентства) надають значну допомогу і 
безпосередньо державній правоохоронній системі, зокрема, й тим, що за рахунок 
діяльності цих бюро та агентств уряди скорочують витрати на боротьбу з крадіжками 
з магазинів, кишеньковими крадіжками, хуліганськими проявами і підтриманням 
порядку в громадських місцях. 

Умови створення та діяльності приватних розшукових бюро і служб безпеки в 
різних країнах регулюються по-різному. 

У США ці питання віднесені до юрисдикції штатів. У 35 штатах діють закони, 
які безпосередньо регулюють порядок створення та діяльності приватних розшукових 
бюро та служб безпеки. Згідно з цими законами, головною умовою діяльності 
розшукових бюро та служб є їх реєстрація та одержання ліцензії, яку видають 
спеціально визначені органи виконавчої влади штату або їх представники, при цьому 
громадянство США є обов’язковою умовою в 16 штатах з 35. 

У 22 штатах для реєстрації особи як приватного детектива або охоронця 
необхідні: характеристика, порука або рекомендаційний лист. Перешкодою для 
одержання ліцензії можуть бути раніш перенесені психічні хвороби, фізичні або 
психічні дефекти розвитку, зловживання алкоголем або наркотиками, звільнення з 
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державної або військової служби за вчинки, які компрометують державного 
службовця. 

Ліцензія видається звичайно строком до 2 років, за видачу ліцензії кандидат 
вносить на рахунок штату держмито в розмірі від 10 до 400 доларів. 

У штаті Нью-Йорк приватною розшуковою та охоронною діяльністю мають 
право займатися як окремі особи, так і групи осіб, які об’єдналися в бюро та 
агентство. Попередньо ці особи повинні дістати дозвіл у губернатора штату на 
здійснення слідчої, охоронної, патрульної та розшукової діяльності. Відповідно до 
закону особа, яка має намір займатися приватною розшуковою діяльністю, повинна 
подати до апарату губернатора докладну анкету, з детальною інформацією про себе, 
про місце проживання за останніх три роки, попереднє та теперішнє місце праці. До 
анкети додаються фотографії та відбитки пальців обох рук. Необхідною умовою є 
вимога, щоб хоч один співробітник створюваного бюро чи агентства мав не менш ніж 
три роки стажу в поліцейських, слідчих або інших відповідальних службах державної 
правоохоронної служби. 

Згідно із законом приватні розшукові бюро та служби безпеки самостійно або 
разом з правоохоронними органами мають право збирати інформацію про 
підготовлювані або вчинені злочини чи погрози стосовно громадян, уряду, та 
державності США, встановлювати і здобувати в різних організаціях дані на окремих 
осіб, господарські товариства, приватні фірми та громадські оганізації, якщо їх діями 
порушується конституційні права та законні інтереси громадян, юридичних осіб або 
якщо в їх діях вбачаються ознаки злочинів. Ці агентства займаються розшуком 
безвісти зниклих осіб, встановлюють місце зберігання викраденого або втраченого 
майна, збирають докази та знаходять свідків для правоохоронних та судових органів, 
забезпечують охорону фірм та приватних осіб тощо. 

Приватні служби своєю чергою, приймаючи на роботу співробітників, 
вимагають від кандидата на посаду детектива або охоронця заповнення анкет, в яких 
необхідно вказувати про життя та діяльність, стан здоров’я, додавати документи, які 
свідчать про освіту, відгуки та рекомендації з попередніх місць служби чи праці. В 
окремих штатах кандидат на посаду детектива чи охоронця проходить іспит на 
детекторі брехні. Загальною вимогою для всіх приватних служб безпеки є обов’язкове 
психологічне тестування кандидата на посаду з метою визначення його придатності 
працювати в складних умовах та приймати правильні рішення в неординарних 
ситуаціях. 

Приватні детективні бюро та служби безпеки охоче приймають на роботу 
колишніх поліцейських, співробітників ФБР, ЦРУ, міністерства юстиції, які були 
звільнені з державної служби без дисциплінарних стягнень, а також колишніх 
військовослужбовців, особливо тих, що пройшли спеціальну підготовку в морській 
піхоті, парашутно-десантних частинах та підрозділах рейнджерів (військова 
розвідка), мають певну психологічну і професійну підготовку та можуть приймати 
самостійні рішення в особливо складних ситуаціях. 

Потреби приватних служб безпеки в співробітниках, які мають спеціальну 
підготовку, сприяли тому, що окремі американські коледжі та університети ввели у 
свої навчальні програми спеціальні курси з різних аспектів забезпечення розшукової 
діяльності та безпеки і організували заочне навчання осіб, які вже працюють у 
приватних детективних (розшукових) бюро та службах безпеки. 
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Американський уряд, віддаючи належне високій якості послуг, які надаються 
приватними детективними агентствами, рекомендував усім державним організаціям 
та установам, які користуються їхніми послугами, укладати з ними договори з тією 
умовою, що ефект від їх послуг буде не менш ніж на 10% вищий від послуг 
аналогічних державних служб. 

У своїй діяльності приватні детективи в США не мають права: проводити 
обшуки та заарештовувати, засуджувати та приводити вироки до виконання, 
утримувати приватні пенітенціарні заклади. Проте їм дозволяється затримувати осіб, 
на яких впала підозра про вчинення злочину і передавати їх поліції та іншим 
державним спеціальним службам. 

Приватні детективні агентства та окремі детективи зобов’язані дотримуватися 
Конституції США і законодавства штатів, на території яких вони проводять свою 
діяльність. У випадку порушення чинного законодавства вони позбавляються ліцензії, 
а в особливо серйозних випадках можуть бути притягнуті до кримінальної 
відповідальності. 

У Канаді діяльність приватних детективних бюро регулюється спеціальними 
актами, які входять складовими частинами в законодавство провінції. Кожна 
провінція, враховуючи свої умови, розробляє і приймає нормативні акти, які 
передбачають порядок утворення, реєстрації, одержання дозволу (ліцензії) на 
приватну детективну діяльність та умови, за яких ця діяльність може бути припинена. 
Зокрема, головні напрями діяльності приватних детективних агентів провінції 
Онтаріо такі: 

 охорона окремих громадян охоронцями; 
 охорона посольств та іноземних представництв; 
 рухоме патрулювання населених пунктів та приватних шляхів; 
 боротьба з крадіжками;  
 проведення розслідувань; 
 здійснення зовнішнього спостереження; 
 боротьба з шахрайством; 
 теле- та відеоспостереження через замкнений канал; 
 установлення та обслуговування електронної системи охоронної 

сигналізації. 
Усі ці послуги надаються на конфіденційній основі. 

У Португалії окремі приватні детективні бюро діють згідно із Законом від 5 
жовтня 1986р., який суворо забороняє їм проводити попереднє слідство при вчиненні 
злочинів, установлювати такі системи охорони, які могли б ставити під загрозу життя 
людини, використовувати технічні засоби чи агентуру з метою усунення та шантажу 
кого-небудь. 

Разом з тим співробітниками приватних служб безпеки дозволено збирати 
докази, подавати їх до суду, мати і застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні 
засоби. Під час виконання службових обов’язків вони повинні мати службове 
посвідчення приватного детектива та спеціальний жетон, а виконуючи обов’язки, 
пов’язані з охороною об’єктів, мають бути у формі встановленого взірця. Діяльність 
приватних служб безпеки та детективів перебуває під контролем Національної 
республіканської гвардії та Поліції громадської безпеки. 
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У Федеративній Республіці Німечинні від осіб та агнтств, які утворюють 
приватні розшукові бюро, не вимагають ні спеціальних знань та освіти, ні 
відповідного досвіту роботи, а основною умовою є наявність на банківському 
рахунку капіталу від 50 до 100 тис. марок. Служби безпеки в ФРН поділені на дві 
групи, а саме: приватні бюро та агентства, які за контрактом з громадянами і 
юридичними особами, в тому числі і державними установами, забезпечують захист 
цих осіб та надають їм інші послуги, передбачені чинним законодавством, та 
підрозділи відомчої охорони, що створюються зацікавленими фірмами та 
організаціями. 

До приватних служб безпеки, які уклали контракти на охорону військових 
об’єктів з бундесвером або військовими частинами НАТО, розташованими на 
території країни, відповідно до федерального Закону від 12 серпня 1965р. “Про права 
військового персоналу караульної служби” та Закону від 2 березня 1974р. “Про права 
цивільних службовців охорони військових об’єктів” пред’являють особливі вимоги. 
Персонал цих служб зобов’язаний підпорядковуватись вказівкам начальника караулу 
військової частини, дії якого не підлягають правовим обмеженням, які торкаються 
приватних служб безпеки. 

Особливістю законодавства Австрії є те, що в Законі про підприємництво від 
29 листопада 1973р. є спеціальний розділ, який регулює діяльність приватних 
детективних бюро та визначає їх основні завдання, а саме: 

1) надання зацікавленим особам даних про взаємовідносини приватних осіб; 

2) проведення розслідувань; 

3) збирання доказів в інтересах зацікавлених осіб з метою подання їх у 
правоохоронні чи судові органи; 

4) встановлення авторів та відправників анонімних листів, наклепників та ін.; 

5) захист громадян від злочинних посягань; 

6) забезпечення конфіденціальності ділових переговорів та стосунків тощо. 

Щоб дістати дозвіл та ліцензію на утворення розшукового бюро, необхідно 
скласти спеціальні іспити, на яких продемонструвати тверді знання в галузі 
державного, цивільного та кримінального права, а також уміння володіти зброєю. 
Особливі вимоги висувають до керівників цих бюро та агентств, а саме: вища 
юридична освіта і стаж роботи службовцем в поліції не менш як 4 роки, а також вища 
освіта незалежно від фаху або стаж роботи у підрозділах поліції не менше як 8 років. 

У Бельгії відповідно до “Закону про регламентацію професій детектива”, який 
діє з січня 1990р., приватною розшуковою діяльністю має право займатися кожний 
громадянин Бельгії, який досягнув 21-річного віку, а також громадянин іншої країни з 
умовою, що вона входить до країн Європейської співдружності. Дозвіл на право 
займатися детективною діяльністю видає Міністерство внутрішніх справ. Через 
кожних 5 років за визначену платню в державний бюджет строк ліцензії 
продовжується. Згідно з законом, колишнім співробітникам спецслужб забороняється 
упродовж 5 років після звільнення з державної роботи займатися приватною 
розшуковою діяльністю чи працювати в приватних розшукових бюро, фірмах та 
агентствах. 

У Японії провідною організацією в галузі приватних розслідувань є 
“Всеяпонська асоціація розшукової справи”, до складу якої входить понад 500 бюро, 
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фірм та агентств і якій Кабінет Міністрів доручив розробляти та контролювати 
виконання правил, що регламентують їх діяльність. Двічі на рік асоціація проводить 
для своїх співробітників симпозіуми та атестації, де вивчають відповідні інструкції та 
роз’яснюють їх права та обов’язки, а також приймають відповідні кваліфікаційні 
іспити. 

Викликає інтерес досвід використання приватних служб безпеки в Китаї, де їх 
кількість протягом двох років – з 1988 по 1990 – зросла з 99 до 700. 

Положення про правовий статус цих служб було розроблене та затверджене 
Держрадою КНР у 1988 р. Згідно з положенням, приватні служби безпеки є 
госпрозрахунковими підприємствами, які працюють на засадах самофінансування і на 
підставі контрактів, які укладаються з фізичними та юридичними особами. Вони 
охороняють окремих гомадян та особисте майно, підприємства й організації, 
забезпечують інженерно-технічну та протипожежну охорону об’єктів і місць 
зберігання матеріальних цінностей, безпеку масових заходів, а також за згодою 
муніципальної влади здійснюють патрулювання в містах та селищах. 

Цим службам дозволено купувати, встановлювати і експлуатувати спеціальну 
та розмножувальну техніку, засоби оперативного радіо-телефонного зв’язку, фото-, 
кіно-, аудіо- запису. У необхідних випадках їх співробітники мають право на 
застосування спеціальних засобів (кайданки, засоби зв’язування, гумові кийки, 
сльозоточиві речовини тощо). Представникам цих служб також надано право 
затримувати та доставляти в органи громадської безпеки осіб, які вчинили 
правопорушення обо відмовляються виконати законні вимоги цих працівників, 
пов’язані з додержуванням громадського порядку або захистом прав та свобод особи. 
Водночас співробітникам цих служб забороняється використовувати такі засоби, 
застосування яких може привести до загибелі людей. Також їм заборонено проводити 
арешти, обшуки, допити та інші слідчі дії, які можуть застосовувати тільки 
правоохоронні органи. 

Контроль за діяльністю приватних служб безпеки в КНР покладений на органи 
Міністерства громадської безпеки за місцем реєстрації цих служб. 

Останнім часом, як відзначають китайські фахівці, внаслідок послаблення 
вимогливості до професійного відбору, почастішали випадки проникнення в ці 
служби громадян, які не мають відповідних професійних знань та моральних якостей. 
Проте в цілому керівництво органів громадської беспеки КНР дає високу оцінку 
діяльності приватних служб у забезпеченні правопорядку в країні. 

Діяльність приватних детективних бюро у Франції регулюється спеціальними 
законом від 28 серпня 1942р. з подальшими змінами. Згідно з цим законом 
власниками приватних детективних бюро можуть бути лише французи або вихідці з 
країн Європейського товариства, котрі відповідають таким вимогам: 

1) не мають судимостей у зв’язку з порушенням кримінального законодавства; 

2) не мають суворих адміністративних чи дисциплінарних стягнень; 

3) не перебувають під слідством. 

Колишні співробітники поліції можуть стати власниками приватних 
детективних служб тільки за письмової згоди міністра внутрішніх справ. Закон від 23 
грудня 1980 р. встановив, що порушення названих вимог карається позбавленням волі 
на строк від одного до трьох років і штрафом від 6 до 40 тис. франків. Такому 
покаранню підлягає також керівник приватного детективного бюро, якщо він 
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користується послугами приватних детективів, що не відповідають встановленим 
вимогам. Якщо ж порушення закону допущене самим керівником бюро, то суд може 
винести рішення про закриття бюро на строк від трьох місяців до п’яти років. Крім 
того, якщо хоча б один з агентів бюро переслідується з боку кримінальної юстиції, 
компетентні адміністративні органи можуть винести рішення про тимчасове закриття 
детективного бюро. 

Розвиток системи приватних служб безпеки за кордоном пояснюється не 
тільки економічними вигодами, які мають організації, що користуються їх послугами, 
але і високою якістю послуг, наявністю у приватних службах добре підібраного та 
спеціально підготовленого персоналу, в тому числі і з вищою спеціальною освітою, 
застосуванням сучасних технічних засобів та вмінням ними користуватися. 

З метою координації зусиль у боротьбі зі злочинністю, а також вирішення 
проблем забезпечення правопорядку та захисту прав особи приватними детектвними 
бюро та агентствами проводяться міжнародні конференції та конгреси. Так у 
листопаді 1988р. в м. Страсбурзі відбулась 28-ма наукова конференція з проблем 
кримінології. В роботі конференції поряд з науковцями брали участь і практичні 
працівники, судді та інші урядові високопоставлені чиновники, що працюють у 
правоохоронних системах різних країн. На конференції були представлені країни, які 
входять до складу держав європейської співдружності, а також Канада, США та 
Японія. Обговоривши досвід країн, які брали участь у роботі конференції, її учасники 
дійшли висновку, що залучення приватнопідприємницької діяльності до сфери 
правоохорони веде до розширення стратегічних можливостей урядів у боротьбі з 
правопорушеннями. Використання такої діяльності викликане тим, що державна 
правоохоронна діяльність не повною мірою відповідає сучасним вимогам суспільства 
щодо охорони цих інтересів, тим часом приватні розшукові бюро та служби безпеки 
виявили себе як більш гнучка, ефективна та менш витратна для суспільства 
правоохоронна система. В резолюції конференції з цього питання зазначено: держава 
несе виняткову відповідальність перед суспільством за підтримування правопорядку, 
притягнення до відповідальності та покарання осіб, винних у вчиненні злочинів. 
Приватнопідприємницька діяльність у правоохоронній галузі має здійснюватись 
тільки в межах, встановлених законом, і не повинна порушувати гарантованих прав 
особи. Ця діяльність не може суперечити принципу рівності всіх перед законом. 

В перші роки Радянської влади також були спроби налагодити недержавну 
правоохоронну діяльність. Так у квітні 1922 р. начальник карного розшуку РРФСР 
Канцельсон подав у Раднарком проект декрету Ради Народних Комісарів про 
розшукові бюро (див. ЦДАЖР СРСР. Ф.393, оп.38, спр. 2, арк.27-28). Проект декрету 
складався з десяти параграфів, у яких викладені такі основні положення. 

Право відкриття приватних розшукових бюро в кримінальних справах 
пропоновано надати організаціям приватних осіб за особливим дозволом щоразу 
Народного Комісара Внутрішніх Справ. Для одержання такого дозволу організатори 
повинні були подати в НКВС організаційний договір і розписку про додержання 
встановлених цим же декретом правил. Коло діяльності приватних розшукових бюро 
обмежувалося лише негласним спостереженням та інформацією для попередження й 
розкриття злочинів проти особи і майнових інтересів приватних осіб і майнових 
інтересів державних та приватних установ і організацій. Їм надавалось також право 
брати під охорону, шляхом спостереження, склади, торговельні приміщення, 
квартири, вантажі в дорозі, а також розшук безвісти зниклих осіб та втраченого 
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майна. Надання спеціальних прав та привілегій, в тому числі і в сфері 
відповідальності за правопорушення при виконанні обов’язків, для виконання своїх 
функцій організаторам та агентам приватних розшукових бюро не передбачалось. У 
разі необхідності проведення обшуку, арешту, вилучення та інших дій, що 
обмежують свободу громадян, їм належало звертатись до органів міліції чи карного 
розшуку, які мали право вирішувати звернення по суті. На приватні розшукові бюро 
покладався обов’язок вести облік проведеної роботи в спеціальних книгах, право 
ознайомлення з якими надавалось народному комісарові внутрішніх справ, 
начальнику карного розшуку республіки, а на місцях – начальникам управлінь 
карного розшуку. Оплата агентам мала визначатись окремими приватними угодами з 
ними. На жаль, з відомих причин ці та інші прогресивні ідеї з питань недержавної 
правоохоронної діяльності не були реалізовані. Лише в умовах демократизації 
з’явилася надія на використання історичного досвіду цієї діяльності в сучасній 
суспільній практиці.  

Перші недержавні правоохоронні організації в Україні почали утворюватись у 
другій половині 80-х років. У березні 1991 р. за дорученням комісії Верховної Ради 
України з питань правопорядку та боротьби зі злочинністю проведено вивчення 
організаційних питань діяльності 43 діючих недержавних охоронних формувань. Усі 
ці формування діяли на засадах підприємництва та госпрозрахунку. Головним 
джерелом їх коштів були надходження за виконання роботи згідно з укладеними 
договорами. Серед них: три кооперативи, одне мале підприємство, 26 асоціацій 
охорони громадського порядку, шість робітничих загонів сприяння міліції, чотири 
розшукових бюро та три інші підприємства. Нині таких організацій налічується понад 
200. Попри наявні організаційні недоліки та труднощі, ця діяльність приносить 
суспільству значну користь. 

Отже, в суспільстві розпочався процес становлення нових правоохоронних 
структур, що ставлять собі за мету сприяння людині в реалізації її прав шляхом 
надання їй специфічних правових послуг. Ці структури, претендуючи на всеосяжне 
суспільне визнання, 25–28 червня 1991 р. провели в м. Києві першу конференцію 
недержавних правоохоронних організацій з 12 міст і областей України, в яких 
працювало близько 5 тис. чол. Конференція утворила “Асоціацію ділового 
співробітництва організацій і громадян України, які здійснюють детективну та іншу 
недержавну правоохоронну діяльність”, і затвердила її статут. 

Без сумніву, нові суспільні правоохоронні структури потребують правового 
захисту. Діяльність недержавних правоохоронних організацій і без здійснення 
передбачених процесуальним законом дій є правомірною. Однак відсутність 
детального правового регулювання створює ситуації, коли ця діяльність межує з 
порушенням законності. На цьому, зокрема, наголошувалося 11 квітня 1991 р. на 
засіданні Комісії Верховної Ради Української РСР з питань правопорядку та боротьби 
із злочинністю, де розглядалося питання про охоронні формування, які створені і 
діють на території України, і було відповідне рішення. Комісія виявила низку 
порушень чинного законодавства під час утворення окремих таких формувань, у 
визначенні головних принципів та напрямів їх діяльності, а також прав та обов’язків 
формувань і їх членів. Так деякі охоронні формування, не порушуючи закон, 
функціонували без реєстрації своїх статутів, а в окремих статутах помилково або 
нечітко визначалася правова основа їх діяльності. Окремі формування привласнювали 
собі або своїм членам права та функції, які не надано їм чинним законодавством. 
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Враховуючи це, Комісія рекомендувала уряду розглянути питання щодо 
доцільності розробки проекту Закону України про недержавну правоохоронну 
діяльність. Така робота вже ведеться. У зв’язку з цим видається доцільною наукова 
дискусія з питань концепції згаданого закону. Саме для цього і пропонується 
розроблений авторською групою в складі професорів В.Т.Нора, М.В. Костицького, 
В.К.Грищука та старшого прокурора відділу прокуратури Львівської області 
В.В.Кир’якова проект Закону України “Про охоронну та розшукну недержавну 
діяльність в Україні”, який наведено нижче. Проект надіслано уряду України у 
1991 р. Комісією Верховної Ради з питань правопорядку та боротьби зі злочинністю. 

Проект 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
“ПРО ОХОРОННУ ТА РОЗШУКНУ  

НЕДЕРЖАВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ” 

Стаття 1. Мета охоронної та розшукної недержавної діяльності і її засади. 

Охоронна та розшукна недержавна діяльність здійснюється громадянами 
України і організаціями з метою надання допомоги громадянам, підприємствам, 
установам і організаціям в охороні їх прав та законних інтересів на договірній основі. 

Ця діяльність здійснюється на засадах законності, гуманізму, поваги до прав і 
свобод людини, соціальної справедливості, взаємодії з державними і громадськими 
організаціями. 

Стаття 2. Законодавство про охоронну та розшукну недержавну діяльність. 

Організації та громадяни, які здійснюють охоронну і розшукну недержавну 
діяльність на території України, керуються цим Законом та іншими нормативними 
актами України, прийняті на його основі. 

Стаття 3. Дозвіл на охоронну та розшукну недержавну діяльність. 

Охоронна і розшукна недержавна діяльність здійснюється на підставі 
спеціального дозволу (ліцензії). 

Дозвіл на право займатись охоронною і розшукною недержавною діялністю 
видається громадянам України, які досягли 25-річного віку, раніше не судимі, за 
своїми моральними та діловими якостями, освітою і станом здоров’я здатні 
здійснювати цю діяльність. 

Забороняється видання дозволу на право займатися недержавною охоронною 
та розшукною діяльністю працівникам державних правоохоронних органів. 

Дозвіл (ліцензія) на право займатися охоронною і розшукною недержавною 
діяльністю видається Міністерством юстиції України за поданням обласного 
управління юстиції. 

Громадяни, які одержали дозвіл (ліцензію) займатися цією діяльністю, мають 
право створювати свої організації або діяти індивідуально. Організації, їх обєднання 
(асоціації), а також об’єднання окремих громадян є юридичними особами і діють на 
підставі статуту, який приймається їх засновниками і реєструється у районній Раді 
народних депутатів. 
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Громадяни і організації, які займаються охоронною і розшукною недержавною 
діяльністю, не мають повноважень державних правоохоронних органів. 

Порядок видачі дозволу (ліцензії) займатися хоронною і розшукною 
недержавною діяльністю, а також реєстрації громадян і організацій, які її 
здійснюють, визначається Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 4. Види охоронної та розшукної недержавної діяльності. 

Організації і громадяни, які одержали дозвіл займатися охоронною і 
розшукною недержавною діяльністю, вправі здійснювати такі її види: 

1) забезпечення особистої безпеки громадян; 

2) охорона майна громадян, підприємств, установ і організацій; 

3) сприяння розшуку осіб, які пропали безвісти, а також втраченого майна; 

4) збір і представлення відомостей, які мають значення для захисту прав і 
законних інтересів громадян, підприємств, установ і організацій; 

5) представлення інтересів громадян, підприємств, установ і організацій в 
державних і громадських структурах. 

Громадяни та організації, які займаються охоронною і розшукною 
недержавною діяльністю, не вправі здійснювати охорону дипломатичних 
представництв іноземних держав, а також функції органів державного управління, 
контролю, нагляду, дізнання і правосуддя. 

Стаття 5. Права організацій і громадян, які здійснюють охоронну і розшукну 
недержавну діяльність. 

Для виконання передбаченої даним Законом охоронної і розшукної 
недержавної діяльності громадяни і організації, які її здійснюють, мають право: 

1) робити запити і одержувати відкриту інформацію, копію документів від 
підприємств, установ, організацій і громадян; 

2) робити в необхідних випадках огляди будівель, приміщень, прилеглих до 
них територій зі згоди власника (законного володільця) і з його або його 
представником участю. 

3) робити з дозволу довірителя запит спеціалісту для з’ясування питань, які 
вимагають спеціальних знань; 

4) застосовувати відповідно до чинного законодавства засоби зв’язку, технічні 
засоби для фіксації та накопичення інформації (фото-, кіно-, відео-, аудіоапаратуру, 
комп’ютери); 

5) затримувати і негайно доставляти в органи внутрішніх справ осіб, яких 
застали під час вчинення злочину або після його вчинення; 

6) мати зброю і спеціальні засоби та використовувати їх у випадку загрози 
життю громадян та під час охорони цінного майна громадян, підприємств, установ і 
організацій. 

Порядок набуття, зберігання і застосування зброї та спеціальних засобів 
захисту визначається Міністерством внутрішніх справ України.  

Стаття 6. Обов’язки організацій і громадян, які здійснюють охоронну і 
розшукну недержавну діяльність. 
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Під час виконання охоронної і розшукної недержавної діяльності громадянин 
та організація зобов’язані: 

1) суворо дотримуватись вимог чинного законодавства і не допускати 
порушення прав та законних інтересів громадян, підприємств і організацій; 

2) не розголошувати відомостей про особисте життя громадян, а також 
відомостей, які становлять комерційну таємницю, та не використовувати їх у своїх 
цілях; 

3) відмовитись від укладення угоди про розшукну діяльність у випадках, якщо 
раніше ними виконувалось доручення особи, інтереси якої суперечать інтересам 
особи, яка звернулась з пропозицією виконати її доручення; 

4) негайно повідомити правоохоронні органи про виявлення ознак злочину. 

Стаття 7. Гарантії здійснення охоронної і розшукної недержавної діяльності. 

На громадян та організацій, які здійснюють охоронну і розшукну недержавну 
діяльність, поширюється законодавство про захист життя, здоров’я, честі і гідності 
працівників правоохоронних органів. 

Незаконне втручання державних і громадських організацій та службових осіб в 
охоронну діяльність, вимога надати відомостей про особисте життя громадян чи 
відомості, які є службовою та комерційною таємницею, забороняється. 

Кримінальна справа щодо осіб, які вчинили злочин в зв’язку з виконанням 
охоронної чи розшукної недержавної діяльності, може бути порушена лише 
прокурором або судом. 

Стаття 8. Соціально-правовий захист громадян, які здійснюють охоронну та 
розшукну недержавну діяльність. 

Громадяни, які здійснюють охоронну та розшукну недержавну діяльність, 
підлягають обов’язковому страхуванню на загальних підставах. 

Статутами організацій, які здійснюють охоронну та розшукну недержавну 
діяльність, можуть бути передбачені додаткові гарантії і пільги для своїх членів і їх 
сімей у випадках заподіяння шкоди здоров’ю, одержання каліцтва або втрати 
годувальника в зв’язку з виконанням ними своїх професійних обов’язків. 

Стаття 9. Об’єднання (асоціації, спілки) організацій і осіб, які здійснюють 
охоронну і розшукну недержавну діяльність. 

Організації і громадяни, які здійснюють охоронну і розшукну недержавну 
діяльність, на добровільних засадах можуть об’єднуватись в спілки (асоціації) в 
порядку, передбаченому чинним законодавством; вони вправі вступати в міжнародні 
професійні асоціації. 

Об’єднання (асоціації, спілки) відповідно до своїх статутів здійснюють 
представництво інтересів своїх членів в державних і громадських органах, захищають 
їх права і законні інтереси, надають методичну допомогу, створюють спеціальні 
фонди, у необхідних випадках здійснюють функції координації. 

Стаття 10. Контроль за охоронною та розшукною недержавною діяльністю. 

Контроль за охоронною та розшукною недержавною діяльністю здійснює 
орган, який видав дозвіл (ліцензію) займатись цією діяльністю. 
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Нагляд за додерженням законності в охоронній і розшукній недержавній 
діяльності на території України здійснюється прокуратурою України. 

Стаття 11. Відповідальність організацій і громадян, які здійснюють охоронну 
та розшукну недержавну діяльність. 

Організації та окремі громадяни, які здійснюють охоронну і розшукну 
недержавну діяльність, у випадку порушення прав і законних інтересів громадян і 
організацій несуть кримінальну, адміністративну і майнову відповідальність на 
загальних підставах. Їх дії можуть бути оскаржені в загальному порядку в орган, який 
видав дозвіл (ліцензію), прокуратуру або суд. 

Організації і окремі громадяни можуть бути позбавлені права займатись 
охоронною і розшукною недержавною діяльністю органом, який видав їм дозвіл 
(ліцензію), або за рішенням суду у випадку порушення даного закону, іншого чинного 
законодавства, а також втрати ділових, моральних або професійних якостей. 

Крім прийняття Закону, наведений вище проект лежить в урядових кабінетах 
більше чотирьох років, питання правового статусу недержавних правоохронних 
організацій та їх співробітників доцільно виділити окремо в кримінально-
процесуальному, цивільно процесуальному кодексах та в кодексі про адміністративні 
правопорушення. Делегуючи недержавним організаціям певні повноваження, 
держава тим самим частково роздержавлює правоохоронну діяльність, залучає їх до 
здійснення своєї правоохоронної функції, сприяє підвищенню ефективності 
забезпечення прав людини в Україні. 

V. Nor, V. Gryschuk 

HUMAN RIGHTS AND LEGAL PROBLEMS OF MAKING LAW  
ENFORCEMENT ACTIVITIES NON-GOVERNMENTAL 

The topic of the scientific article is urgent. The above mentioned material gives us a 
ground to state that the authors of the scientific article have fully described the main aspects 
of the topic. After the analysis of the foreign experience of establishing private detective 
subdivision V.Nor and V. Hryschuk raise the issue of necessity of legal regulation of 
activities of non-governmental law-enforcement organizations. The authors of the article 
render a draft of Law of Ukraine “On non-governmental security and investigation activities 
in Ukraine” which regulates security and investigation activities of non-governmental 
entities in Ukraine. 

I consider the article written by V.Nor and V. Hryschuk “Human rights and legal 
problems of making law enforcement activities non-governmental” corresponds to the 
demands of a serious scientific work and deserves to be published in the “Lviv University 
Law Review” 

Стаття надійшла до редколегії 10.12.1997 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  
ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄВРОПІ 

Інститут захисту прав і свобод людини здавна займає важливе місце в 
гуманістичних традиціях Європейського континенту. Ще давньогрецький мислитель 
Протагор (~ 481-411 рр. до н.е.) зауважив, що саме “людина є мірою всіх речей” [1]. 
Відтоді уявлення про права і основні свободи людини знайшли своє наукове 
обґрунтування в численних працях відомих філософів, набули юридичного 
закріплення у внутрішньодержавному законодавстві різних Європейських держав і 
нарешті стали чи не найважливішим інститутом сучасного міжнародного права.  

Еволюція утвердження інституту захисту прав і свобод людини в Європі 
характеризується кількома історичними періодами, які в цілому збігаються з 
історичними типами розвитку суспільства: 

І – від рабовласництва до феодалізму; 

ІІ – від феодалізму – до епохи буржуазних революцій; 

ІІІ – від епохи буржуазних революцій – до першої світової війни; 

ІV – від другої світової війни – до сьогодення. 

Розглянемо ці періоди більш детально і зробимо висновки про особливості 
становлення інституту захисту прав і свобод людини в Європі. 

Як свідчить історичний досвід людства, інтерес до людини як до індивіда, його 
життя, діяльності, місця в суспільстві вперше зародився ще в період рабовласництва, 
коли в умовах об’єктивно існуючої суспільної нерівності постало питання: чи є це 
природним і чи є це справедливим для людини? 

Відповіді на нього намагалися дати представники двох основних напрямів 
юридичної думки: природно – правового і позитивістського. 

Представники природної школи права вважали, що всі без винятку люди є 
вільними та рівними в правах від самого народження. “Бог дав усім свободу, природа 
нікого не зробила рабом”, – писав софіст Алкідам [2]. Подібну політико – правову 
позицію займав й інший софіст – Антифонт: “Усі ми від природи в усьому однаково 
народжені – і варвари, і греки”[3]. 

Однак ідея рівності всіх за народженням в умовах рабовласницького, а згодом і 
феодального суспільства в державах Європи була витіснена ідеєю так званої рівності 
за походженням, висунутою і розвиненою представниками позитивістської школи 
права. На їхню думку, принцип правової рівності поширювався не на всіх без винятку 
людей, а лише на представників певного привілейованого суспільного стану (класу), 
які згідно з діючим античним (римським чи афінським), а потім і феодальним правом, 
могли користуватися певними правами – привілеями.  

Так, згідно з Римським правом, найбільший об’єм прав мали вільні громадяни 
– представники класу рабовласників. У сфері публічного права вони могли нести 
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військову службу, брати участь і голосувати на народних зборах, бути обраними на 
посаду магістратів. У сфері цивільно – правових стосунків вони були вправі вільно 
укладати шлюб, а також мали так зване право торгувати, що охоплювало право 
власності, право бути стороною будь – якої цивільно – правової угоди (продавати, 
купувати, дарувати, обмінювати та ін.), право бути як спадкоємцем, так і 
сподкодавцем, право виступати від власного імені в суді тощо. 

На відміну від вільних громадян раб у Стародавньому Римі був не суб’єктом, а 
об’єктом права. Як стверджував відомий римський юрист Гай, “правовий поділ 
суб’єктів полягає в тому, що всі люди або вільні, або раби”. Такої ж думки 
дотримувався й Ульпіан, зазначаючи, що з погляду цивільного права “раби 
вважаються ніким” [4]. 

Отже, в Римському праві був юридично закріплений принцип “рівності за 
походженням”, а не за народженням. Його теоретичним підґрунтям стали праці 
Арістотеля, софістів Каллікла, Крітія, Тразімаха та інших мислителів античності [5]. 
Цей принцип знайшов своє втілення і в концепції ідеальної особистості “vir bonus”, 
висунутій римськими стоїками, і навіть у концепції ідеальної держави Платона. Проте 
саме Платон вперше заводить мову про рівноправність чоловіків і жінок, хоча й без 
допущення останніх до сфери управління державою (“Закони”) [6].  

В епоху середньовіччя права людини і далі визначалися відповідно до її 
приналежності до певного суспільного стану населення. Як відзначає професор 
В.С.Нерсесянц, “різні соціальні статуси зумовлювали різні кола (рівні) прав – 
привілеїв людей в загальній піраміді феодальної системи: права – привілеї “ [7]. 

Цей принцип знаходить своє юридичне закріплення в національних правових 
актах держав Європи. Наприклад, у відомому джерелі права феодальної Німеччини – 
“Саксонському зерцалі” зазначено, що “ніхто не може набути іншого права, окрім 
даних йому від народження” [8].  

Результат втілення такого принципу в життя спостерігаємо і на прикладі 
законодавства феодальної Франції, де об’єм прав і свобод панівних станів – 
дворянства і духовенства – був набагато більшим, аніж об’єм прав цензитаріїв – селян 
і міського населення (ремісників, купців та ін.). Так першим належало виняткове 
право власності на землю, право займати найвищі державні посади, а також право 
користуватися численними привілеями: податковим і судовим імунітетом, 
звільненням від військової служби тощо. Водночас цензитарії мали більше обов’язків, 
ніж прав, серед яких – сплата податків та відпрацювання повинностей на користь 
феодала. Єдине право, яке реально належало цензитаріям у Франції – це право на 
особисту свободу, на відміну, наприклад, від Німеччини, де більшість селян були 
кріпаками і особистої свободи не мали аж до періоду правління Іосифа ІІ (1780-1790), 
який скасував кріпосне право в Австрії в 1782 р. й Угорщині в 1785 р., проголосивши 
також і свободу совісті. 

Водночас цей період характеризується появою перших внутрішньодержавних 
політико-правових актів, що юридично закріпили деякі громадянські та політичні 
права людини. 

Серед них – англійська Велика Хартія Вільностей 1215 р., ст.39 якої 
передбачала, що “жодна вільна людина не буде затримана, або позбавлена майна, або 
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оголошена поза законом, або вигнана... інакше, як тільки за законним вироком рівних 
їй і за законами країни” [9]. 

Іншими важливими внутрішньодержавними актами феодальної Англії стали 
Петиція про права 1628 р. і Білль про права 1689 р., що регламентували свободу 
совісті, вільні вибори та заборону покарань, не передбачених законом.  

Не менш значущим юридичним документом була і Конституція Прусії 1849 р., 
яка проголошувала рівність громадян перед законом, свободу слова, зборів, союзів і 
недоторканість особи. 

І хоча нерідко нормативні положення даних внутрішньодержавних 
законодавчих актів мали декларативний характер або виконувалися не повною мірою, 
проте їх поява стала передумовою народження першого покоління прав людини – 
громадянських та політичних прав, а водночас і юридичною базою для подальшого 
розвитку цих прав та їх наукового обґрунтування на європейському континенті. 

У галузі політико–правових досліджень продовжується наукова дискусія з 
приводу природних і невід’ємних прав людини. Починаючи вже від Гуго Гроція, 
котрий намагався поєднати деякі ідеї позитивістського і природно–правового 
напрямів, висувається нова раціоналістична теорія, розроблена в працях Б.Спінози, 
Дж.Локка, Ш.Монтеск’є, за якою природні права, дані людині Богом від народження, 
повинні бути визнані й гарантовані публічною владою та законами [10]. До таких 
прав слід передусім віднести такі: 

 право на життя (Томас Гоббс); 
 рівність (Дж.Локк): політичну рівність і рівність перед законом і правом 

(Вольтер); рівність соціальну і майнову (Ж.Ж.Руссо); 
 свободу: особисту свободу і свободу підприємництва (Дж.Локк); свободу 

поведінки людини (Д.Юм); свободу совісті (Вольтер); 
 право громадян на участь в управлінні державою (Б.Спіноза); 
 право на охорону власної безпеки (Б. Спіноза) та ін. 
Ці теоретичні розробки разом з відомими теоріями “розподілу влад” і 

“суспільного договору” незабаром набули свого практичного застосування в епоху 
буржуазних революцій і встановлення демократичних республік в Європі, правовими 
актами яких було надано конституційні гарантії деяких прав і свобод людини. 

Першим таким правовим актом в Європі стала Декларація прав людини і 
громадянина, проголошена Установчими зборами Франції 26 серпня 1789 р., в 
преамбулі якої права людини характеризуються як “природні, невід’ємні та священні” 
[11]. 

У Декларації закріплені також такі громадянські та політичні права: рівність і 
свобода всіх від народження (ст.1), у тому числі рівність перед законом (ст.6); право 
брати участь в управлінні державою(ст.6); свобода совісті(ст.10,11); право приватної 
власності(ст.17) т ін. 

Низка статей Декларації присвячена захисту прав і свобод людини в 
кримінально-процесуальній сфері. Так визнається презумпція невинності (“Кожна 
людина вважається невинною, доки її не визнано винною” – ст.9), а також відомий 
нинішнім правовим системам процесуальний принцип, за яким “ніхто не може бути 
покараний інакше, ніж на підставі закону” (ст.8) [12]. 
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Незабаром після проголошення Декларації прав і свобод людини й 
громадянина та утвердження принципу поваги громадянських і політичних прав 
людини у внутрішньодержавному праві Франції починають з’являтися перші закони, 
що регламентують захист соціальних та економічних прав людини. Серед них – закон 
1871 року, яким заборонялось застосовувати на промислових підприємствах працю 
дітей, молодших за 12 років; закон 1890 року про скасування робітничих книжок, які 
ускладнювали робітникам зміну місця роботи; закон 1898 року про відповідальність 
за шкоду, спричинену робітникові в результаті нещасного випадку; закон 1884 року, 
яким дозволялось створювати профспілки, тощо. Разом з тим французьке 
законодавство забороняло страйки і передбачало тюремне ув’язнення за організацію і 
участь у їх проведенні [13]. Саме ці внутрішньодержавні правові акти, як і подібні 
закони, спрямовані на регулювання соціально-економічного життя суспільства, 
прийняті на той час в інших європейських державах, стали передумовою народження 
другого покоління прав людини – соціальних та економічних прав, яке фахівці в галузі 
міжнародного права традиційно відносять до появи ООН і прийняття Загальної 
декларації прав людини 1948року та Міжнародного пакту про соціальні та економічні 
права 1966року. 

Важливо також зазначити, що закріплені на той час у внутрішньодержавному 
праві Франції всі вищезазначені принципи та ідеї громадянських, політичних і 
соціально-економічних прав та свобод людини незабаром набули міжнародно-
правового визнання і поступово ставали об’єктом міжнародного співробітництва 
держав. 

Таке співробітництво розпочалося уже в ХVІ ст., коли в Європі з’явилися 
перші міжнародні договори, сферою дії яких стали права людини. До них треба 
віднести Аусбурзький мирний договір 1555 року, який передбачав рівність релігійних 
прав німців-католиків і німців–лютеран у межах Священної Римської імперії; а також 
Гентський (1713) і Паризький (1763) договори, що гарантували захист релігійних 
прав католиків французьких колоній Акадня та Квебек, які відійшли до 
протестантської Англії [14]. 

У ІХ ст. були зроблені перші спроби обмежити работоргівлю. 8 лютого 1815р. 
на Віденському Конгресі європейські держави підписали Декларацію про припинення 
торгівлі неграми, в якій работоргівля була визнана “соромом для Європи і образою 
для всього людства”[15], а в 1890 р. на ІІ Брюссельській конференції прийнято ще 
одну конвенцію, яка забороняла торгівлю невільниками [16]. 

Після першої світової війни під егідою Ліги Націй виникла ціла система 
договорів, які передбачали захист прав національних меншин [17], з’явилися перші 
міжнародні стандарти в галузі трудового права, розроблені Міжнародною 
організацією праці. 

Як відзначає правознавець Р.А.Мюллерсон, усе це передувало активній 
нормотворчій роботі в галузі захисту прав і свобод індивіда, яка розгорнулася в 
межах ООН та її спеціалізованих установ, а також на регіональному рівні після другої 
світової війни [18], коли інститут захисту прав і свобод людини остаточно 
затвердився в практиці міжнародного співробітництва як один з найважливіших 
інститутів міжнародного права. 
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Справді, коли держави-переможниці в другій світовій війні повною мірою 
усвідомили жахливі наслідки нехтування правами людини на окупованих фашистами 
територіях, було одностайно вирішено, що національних механізмів забезпечення 
прав людини недостатньо і що ці права повинні захищатися на рівні міжнародного 
права. Таке усвідомлення ознаменувало собою початок ІV періоду в історії 
становлення і розвитку інституту захисту прав і свобод людини, який 
характеризується такими рисами:  

1) закріплення принципу поваги прав і свобод людини як імперативного, що 
зафіксовано в Статуті ООН, де народи об’єднаних націй (у тому числі європейські) 
утвердили свою “віру в основні права людини” (преамбула), а також зобов’язалися 
сприяти “загальній повазі прав людини і основних свобод та їх дотриманню для всіх, 
незалежно від раси, статі, мови чи релігії” (ст.55) [19]; 

2) створення універсальної нормативної бази захисту прав і свобод людини 
(прийняті під егідою ООН міжнародно-правові акти: Загальна декларація прав 
людини 1948 року, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права і 
Факультативний протокол до нього 1966 року, Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права 1966 року, Конвенція про запобігання злочину геноциду і 
покарання за нього 1948 року, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації 1965 р., Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або принижуючих гідність видів поводження чи покарання 1984 року, 
Конвенція про права дитини 1989 року, Конвенція про примусову чи обов’язкову 
працю 1932 року, Конвенція щодо дискримінації в галузі праці і занять 1960 року та 
ін.); 

3) створення міжнародних імплементаційних механізмів контролю за 
дотриманням норм міжнародного права в галузі захисту прав людини (зокрема, 
Комітету по правах людини ООН); 

4) поява нових доктринальних розробок в науці міжнародного права, 
присвячених дослідженню окремих категорій прав і свобод людини (здебільшого 
громадянських та політичних прав), а також проблеми міжнародної 
правосуб’єктності індивіда; 

5) остаточне утвердження інституту захисту прав і свобод людини як 
ключового міжнародно-правового інституту.  

Цей період також характеризується створенням і декількох регіональних 
систем захисту прав і свобод людини. Найвідоміші з них – міжамериканська і 
африканська, засновані відповідно на Міжамериканській конвенції прав людини і 
Африканській хартії прав людини та народів. Проте найефективнішою серед 
регіональних систем по праву вважається система європейська, що століттями 
складалася в дусі гуманістичних традицій європейських держав як наслідок еволюції 
їх суспільного (політичного, соціально-економічного і культурного) розвитку. Як 
зазначає фахівець у галузі європейського права М.Л.Ентін, “достатньо високий 
ступінь гомогенності політичного, економічного і соціокультурного простору 
субрегіону пояснює, чому зусилля Ради Європи в галузі прав людини мали набагато 
більше шансів на успіх, аніж де-інде: в будь-якому іншому регіоні планети, скажімо, 
Латинській Америці чи в рамках Організації Об’єднаних Націй” [20]. 
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Європейська регіональна система захисту прав і свобод людини набула свого 
юридичного оформлення в 1949р. з прийняттям Статуту Ради Європи – міжнародної 
організації європейських держав, основними напрямами діяльності якої стало 
утвердження принципів плюралістичної демократії, верховенства права і надання 
всім особам, що перебувають під юрисдикцією держав – членів прав і основних 
свобод людини (ст.3 Статуту) [21]. 

З метою реалізації статутних цілей 4 листопада 1950 р. група європейських 
держав прийняла спільний “Основний Закон” – Європейську конвенцію про захист 
прав і основних свобод людини, що разом з 11 протоколами, підписаними пізніше, 
стала юридичним підґрунтям функціонування Європейської системи захисту прав і 
свобод людини. Початково конвенцію ратифікували лише 8 європейських держав: 
Данія, Ірландія, Ісландія, Люксембург, Норвегія, Велика Британія, ФРН, Швеція. 
Нині кількість учасників конвенції становить 41 державу [22]. Вони водночас є 
членами цієї міжнародної організації. Серед них є й Україна, яка в 1995 р. була 
прийнята до Ради Європи і 17 липня 1997 р. ратифікувала конвенцію. 

Характеризуючи в цілому Європейську систему захисту прав і свобод людини, 
можна зазначити, що її характерними рисами є наявність особливої нормативної бази, 
в основу якої покладена зазначена Європейська конвенція 1950 р., а також наявність 
особливих інституційних механізмів контролю, функціонування яких, на думку 
більшості сучасних юристів – міжнародників, зробило дану систему унікальною за 
своєю ефективністю [23], [24], [25], [26]. 

Важливо зазначити, що особливістю нормативної бази Європейської системи є 
подвійний характер джерел. З одного боку, це норми матеріального права у вигляді 
численних конвенцій, на обов’язковість яких держави – члени Ради Європи 
погоджуються шляхом підписання, приєднання, ратифікації, прийняття чи 
утвердження. З іншого боку – це норми прецедентного права у вигляді рішень 
Європейського суду по правах людини, обов’язкова юрисдикція якого визнана всіма 
державами – членами Європейської конвенції про захист прав і основних свобод 
людини (ст.53). 

До матеріальних норм Європейської системи захисту прав і свобод людини 
передусім відносяться: Європейська конвенція 1950 року та 11 протоколів до неї; 
Європейська конвенція про запобігання тортурам і нелюдському або принижуючому 
гідність поводженню чи покаранню; Європейська соціальна хартія; Рамкова 
конвенція про захист національних меншин; Європейська хартія про регіональні мови 
чи мови меншин; Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом; Європейська 
культурна конвенція тощо. 

Прецедентне право системи нині становить понад 500 судових рішень [27], 
прийнятих Європейським судом по правах людини внаслідок тлумачення і 
застосування норм матеріального права. Такі рішення покликані передусім 
заповнювати лакуни в матеріальному праві Європейської системи, причому їх 
імплементація у внутрішнє національне законодавство європейських держав, як і 
імплементація конвенційних положень, є обов’язковою. 

Треба також зазначити, що Європейський суд разом з Європейською комісією 
з прав людини та Комітетом Міністрів Ради Європи донедавна являли собою 3-
ступеневий механізм контролю за додержанням європейськими державами як 
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матеріальних, так і прецедентних норм, на базі яких функціонувала система захисту 
прав і основних свобод людини. Цей механізм забезпечував відновлення прав 
людини, порушених державою внаслідок прийняття до розгляду заяв по факту таких 
порушень не лише від імені держав – учасниць конвенції, неурядових організацій чи 
груп осіб, а й від конкретних індивідів. 

З підписанням і ратифікацією Протоколу №11 даний механізм зазнав 
реформаційних змін: замість 3-ступеневої процедури діятиме єдиний професійний 
суд по правах людини, рішення якого будуть і надалі спрямовані на відновлення прав 
і свобод людини, порушених на територіях держав – членів Ради Європи, проте 
провадження справ відбуватиметься оперативніше й ефективніше. 

Відзначимо ще одну особливість Європейської системи захисту прав і свобод 
людини, а саме можливість функціонування в її межах інших підпорядкованих їй 
правових систем, сферою дії яких виступають окремі категорії прав і свобод людини. 
До таких систем передусім належить Європейська регіональна система захисту 
соціальних та економічних прав людини, яка також має свою нормативну базу і 
свій інституційний механізм контролю. 

Основоположним документом, на базі якого почала діяти Європейська 
регіональна система захисту соціальних та економічних прав людини, поряд з 
Європейською конвенцією 1950 року, стала Європейська соціальна хартія, що була 
підписана 18 жовтня 1961р. в Турині і вступила в силу 26 лютого 1965 р. Хартія задає 
базисні орієнтири національній політиці в соціальній сфері та сприяє вирівнюванню 
рівнів соціальної захищеності особистості в державах – учасницях, встановлюючи 
разом з додатковими протоколами перелік з 24 соціально–економічних прав людини 
[28]. Серед них: право на працю, на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та 
гігієни; право на справедливу винагороду; право чоловіків і жінок на рівну оплату 
праці; право на об’єднання в організації та право на укладання колективних договорів 
(у тому числі право на страйк); право на соціальне забезпечення; право на соціальну і 
медичну допомогу і на одержання послуг з боку соціальних служб; право на захист 
інвалідів, трудящих-мігрантів та їх сімей, дітей, молоді тощо. 

Поряд з Європейською соціальною хартією в Європейській регіональній 
системі захисту соціальних та економічних прав людини діють й інші правові 
документи, зокрема: Європейський кодекс соціального забезпечення, Європейська 
конвенція про правовий статус робітників-мігрантів, численні резолюції та 
рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, сферою дії яких є соціальний захист 
незаміжніх матерів і непрацюючих жінок, захист дітей від жорстокого поводження, 
організація служб сімейних консультацій, політика щодо реабілітації фізично і 
розумово неповноцінних, полегшення доступу до соціального страхування по 
старості та непрацездатності, надання житла мігрантам тощо.  

Характерною рисою Європейської регіональної системи захисту соціальних та 
економічних прав людини є також наявність особливого інституційного механізму 
контролю за дотриманням європейськими державами своїх міжнародних зобов’язань 
у сфері забезпечення соціально-економічних прав осіб, що мешкають на їх 
територіях. Згідно з Європейською соціальною хартією та протоколами до неї цей 
механізм передбачає систему щорічних доповідей держав-учасниць, що 
розглядаються спеціально створеним Комітетом незалежних експертів та Урядовим 
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комітетом, на підставі висновків яких Комітет міністрів надає індивідуальні 
рекомендації зацікавленим сторонам щодо вирішення проблем їх соціально-
економічного розвитку в контексті політики Ради Європи.  

Отже, проаналізувавши деякі характерні риси Європейської системи захисту 
прав та свобод людини і особливості Європейської регіональної системи захисту 
соціальних та економічних прав людини як її складової, можна дійти висновку, що, 
функціонуючи в рамках єдиної міжнародної організації, яка об’єднує лише 
європейські країни, та маючи спільний правовий простір, обидві системи в своїй 
функціональній взаємодії доповнюють одна одну, забезпечуючи водночас належні 
гарантії реалізації принципу поваги прав і основних свобод людини на європейському 
континенті. 

Зазначимо, що сьогодні об’єктом прискіпливого аналізу політиків і фахівців у 
галузі міжнародного права в Україні стає саме Європейська регіональна система 
захисту соціальних та економічних прав людини. Це насамперед пояснюється 
тим, що в роки радянського тоталітарного режиму в Україні реалізація 
громадянських та політичних прав людини, продекларованих на конституційному 
рівні, не підлягала виконанню на практиці, тоді як соціально-економічні права були 
реально гарантовані державою. Науковці у своїх працях також зверталися 
здебільшого до аналізу громадянських і політичних прав людини, фактично нехтуючи 
дослідженням історії виникнення, юридичної природи та гарантій належної реалізації 
в економічно розвиненому суспільстві такої життєво необхідної категорії прав і 
свобод людини, як соціально-економічні права. 

Нині ж, в умовах економічних труднощів і негараздів, які переживає Україна, 
проблема соціально-економічної незахищеності громадян стала очевидною і значно 
болючішою, аніж колись. У цих умовах виникла об’єктивна потреба не тільки 
наукового аналізу можливостей забезпечення соціально-економічних прав людини, а 
й здійснення низки практичних дій, спрямованих на впровадження таких 
можливостей в життя. У зв’язку з цим 2 травня 1996 року Україна, поряд з іншими 
європейськими державами, підписала переглянуту Європейську соціальну хартію і, 
якщо ратифікує її, матиме змогу приєднатися до Європейської регіональної системи 
захисту соціальних та економічних прав людини. Це створило б можливості більш 
тісної співпраці України з державами Європи в питаннях соціального забезпечення 
громадян, сприяло б прискоренню укладання двосторонніх міждержавних угод про 
співробітництво в галузі соціального забезпечення, а також наближенню норм 
законодавства України з питань соціального захисту до європейських стандартів. 
Адже Україна як європейська держава по праву причетна як до європейських 
гуманістичних традицій в цілому, так і до конкретного процесу, що нині досить 
успішно відбувається у більшості держав європейського континенту – до процесу 
утвердження одного з імперативних принципів міжнародного права – принципу 
поваги прав і основних свобод людин, виплеканого європейцями протягом віків: від 
сивої давнини і до сьогодення.  

Автор висловлює щиру подяку кандидату юридичних наук, доценту кафедри 
міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського університету 
імені Тараса Шевченка Мицику Всеволоду Всеволодовичу за визначення напряму 
досліджень та наукові консультації в процесі роботі над статтею. 
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Р .  Бедрій©  

ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ 

Обсяг прав і свобод, якими людина може користуватися в конкретній державі, 
а також обсяг обов’язків, що покладаються на неї державою, перебуває у прямій 
залежності від наявності у неї відповідного громадянства. 

Громадянство – це стійкий правовий зв’язок людини із своєю державою, що 
зумовлює їх взаємні права та обов’язки. У демократичній державі воно забезпечує 
людині повноправне членство в ній, право на участь в управлінні державою, на захист 
з боку держави своїх прав. Таке розуміння громадянства знаходить чимраз більше 
поширеня. Воно не збігається з раніш існуючим поняттям громадянства як 
належності людини до держави. Громадянин на підставі свого статусу користується 
всіма правами, передбаченими законом, і несе відповідні обов’язки. Держава 
забезпечує права громадянина і контролює виконання ним його обов’язків. Навіть за 
кордоном громадянин зобов’язаний дотримуватись законів своєї держави, яка 
забезпечує йому дипломатичний захист. 

Термін “громадянство” в багатьох мовах походить від слова місто (наприклад, 
англійське – citi, cinizenship, німецьке – Burger). Це можна пояснити тим, що перші 
республіки переймали досвід міст, в яких існувало самоврядування. Сьогодні у 
документах для позначення громадянства використовують інші терміни – nationality 
(англ.), nationalite (франц.), nazionalita (італ.), що вживаються в цих випадках у 
розумінні належності до держави. У німецькій мові розуміння громадянства 
виражено буквально – Staatsangehorigkeit, тобто належність до держави. Колишній 
термін “підданство” не використовується навіть в ряді монархій. Наприклад, у 
конституціях Бельгії, Іспанії, Нідерландах його замінено терміном “громадянство” [1, 
c.14-15]. 

У преамбулі Закону України “Про громадянство України” дано таке 
визначення громадянства: “Громадянство України визначає постійний правовий 
зв’язок особи та української держави, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та 
обов’язках” [2, преамбула]. 

Отже, в новому Законі про громадянство України замінено формулу 
“громадянство – належність до держави”. До речі, така ж тенденція простежується і в 
законах про громадянство інших колишніх республік Союзу РСР, нині незалежних 
держав. 

У преамбулах або в перших статтях законів про громадянство Росії, 
Азербайджану, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану у визначеннях 
громадянства також вжито словосполучення “зв’язок особи з державою”. 

Формула “громадянство – належність до держави” збереглася, і то в 
реформованому вигляді, тільки в законах Білорусі і Туркменистану. 

В короткій преамбулі Закону “Про громадянство Грузії” вжито слово “союз” 
особи з державою, що виявлено вперше в офіційному визначенні громадянства 
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законами різних країн світу. Проте його смисл не можна вважати таким, що 
принципово відрізняється від слова “зв’язок” або “відносин” (Закон Молдови) особи з 
державою [3, с. 15]. 

Стійкість, постійність правового зв’язку між особою і українською державою 
виявляється у просторі й часі. У просторі вона виявляється в тому, що громадянство 
України зберігається і у випадку виїзду особи, яка його має, за кордон, а в часі – в 
безперервності громадянства України. Безперервність означає збереження 
громадянства з моменту його набуття, відповідно до умов, визначених 
законодавством України, аж до смерті. Отже, громадянство України, як і 
громадянство будь-якої держави загалом – це тривалий правовий стан. 

Постійність, стійкість – основна ознака громадянства. Вона не залежить від 
обсягу прав та обов’язків осіб, які його мають. На відміну від цього, комплекс прав та 
обов’язків іноземців щодо держави перебування і відповідних прав та обов’язків 
держави щодо них не утворює стійкого, постійного правового зв’язку, хоча низка 
прав і обов’язків іноземців може збігатися з правами і обов’язками громадян 
держави [4, c.70]. 

Оскільки зв’язок особи і держави завжди опосередкований правом, то 
громадянство є правовим зв’язком громадянина і держави, що й відображено у 
діючому законодавстві України. 

Закон СРСР про громадянство СРСР 1990 року визначав у преамбулі 
громадянство як політико-правовий зв’язок громадянина з державою. Це був 
яскравий прояв тоталітаризму, бо означало, що якщо людина перебуває в політичній 
опозиції до держави, точніше, до її правлячих кіл, не поділяє їхньої політики, її 
політичних поглядів, то вона нібито вже і не громадянин. На цьому, зокрема, 
будувалась антидемократична практика позбавлення громадянства і вислання 
“дисидентів”, яким важко було більш-менш переконливо інкримінувати скоєння 
злочину. Насправді ж громадянство – це саме правовий і аж ніяк не політичний 
зв’язок людини з державою [5, c.125]. 

Варто зупинити увагу ще на одному визначенні поняття громадянства України. 
У ньому сказано, що громадянство “визначає” постійний правовий зв’язок особи з 
державою, Характерно, що подібне визначення міститься у більшості законів про 
громадянство держав, які виникли на теренах колишнього СРСР. Питання полягає в 
тому, що являє собою громадянство – нормативний постулат, який “визначає” 
вищеназвані змістові ознаки, чи сукупність цих ознак та їх взаємозв’язок. 

В актах міжнародного гуманітарного права ніде не можна знайти офіційного 
визначення громадянства. Мабуть, вихідним є положення статті 15 Загальної 
декларації прав людини: “1. Кожна людина має право на громадянство. 2. Ніхто не 
може бути самовільно позбавленим свого громадянства, як і права змінити своє 
громадянство”. 

З цього тексту зрозуміло, що “громадянство” тут вжито як дещо належне 
людині, як зміст і об’єкт її суб’єктивного права. Чи може суб’єктивне право 
визначати зв’язок особи з державою? Чи не ясно, що власне це суб’єктивне право, 
його зміст і об’єкт становлять структуру зв’язку людини і держави? А вже держава 
зобов’язана через закон визначати, тобто фіксувати, закріплювати і захищати 
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правовий зміст цього зв’язку, що в кінцевому підсумку диктується потребами 
сучасного суспільства. 

Звернемось до практики здійснення законів про громадянство. Що означає 
“визнання громадянства”, “належність до громадянства”, “прийняття до 
громадянства”? Навряд чи ці поняття можна вважати як входження людини в щось, 
що визначає її зв’язок з державою. У законах країн Балтії використовують поняття 
“сукупність громадян”, тобто тих осіб, які мають громадянство даної держави. Ось 
така сукупність осіб, пов’язаних з державою взаємними правами і обов’язками, і є 
втіленням громадянства як особливого юридичного зв’язку між людьми і державою. 

А в чому ж полягає позбавлення громадянства? Саме в припиненні такого 
зв’язку для однієї особи, а не того, що цей зв’язок визначає, тобто закону про 
громадянство і гуманітарної політики держави [3, c.16-17]. 

Громадянство як основа правового становища людини в державі є об’єктом 
одного з найважливіших її прав. Власне, перебування в громадянстві надає людині 
змогу у повному обсязі реалізувати свої різноманітні права і свободи, включаючи 
участь в управлінні, і разом з тим тягне виконання в повному обсязі обов’язків щодо 
держави, у тому числі її захист. Громадянство людини створює стан ясності і 
визначеності. 

––––––––––––––– 
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R. Bedriy 

CITIZENSHIP OF UKRAINE 

Citizenship is a stable legal connection between a person with his/her state which 
conditions their mutual rights and duties. 

In the preamble of Law of Ukraine “About citizenship of Ukraine “the following 
determination of citizenship is given: “Citizenship of Ukraine expresses the permanent 
(constant) legal connection between a person and Ukrainian state, that is resulted in their 
mutual rights and duties”. 

Thus in the new law about citizenship of Ukraine the formula “citizenship – 
belonging to state” is replaced.  

Citizenship makes the situation of a person clear and determined.  
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А .  Паславська©  

ІДЕЯ СУВЕРЕННОЇ ВЛАДИ: РОЗВИТОК  
ТА ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Розвиток поглядів на державну владу, як і всі інші державницькі категорії, 
пройшов через раціоналізацію міфічних уявлень. Основною думкою міфів була 
божественність держави, всього правового порядку і влади зокрема. Божественність 
пояснює походження і є легітимацією існуючої влади, а також принципом її 
функціонування. 

В епоху середньовіччя в Європі точилась боротьба між світською і духовною 
владою за панування в суспільстві, міжусобна ворожнеча. За цих умов поставала 
об’єктивна потреба в централізації влади, в такій її організації, щоб ні Папа, ні дрібні 
феодали не мали змоги втручатись в управління державою.  

Виразником цих потреб епохи став Марсилій Падуанський (між 1275 і 1280 – 
бл. 1343), концепція народу-законодавця якого стала обґрунтуванням безпідставності 
зазіхань церкви на світське панування. Народ-законодавець обирає правителя та уряд, 
які зобов’язані діяти на підставі закону. Якщо ж народ передає правителеві 
законодавчі повноваження, то він стає ще й законодавцем [1, П, XVП, 15-18]. Таке 
твердження відповідало духові часу, коли першим завданням було централізувати 
державу, а отже, зосередити вищу владу в одних руках. 

Щодо ознак верховної влади, то в концепції М.Падуанського вона все ж 
обмежена законами, які мають на меті забезпечувати суспільство від свавілля влади 
[1, XI, 4]. М.Тулей в передмові до праці Ж.Бодена “Шість книг про державу” так 
визначає місце творчості Марсилія Падуанського: “Крім автора “Defensor Pacis” 
(тобто М.Падуанського – А.П.), жоден із середньовічних мислителів не задавався 
питанням “Що є держава і як вона сконструйована?”, а лише: “Хто є правителями і 
яка їх влада?” [3, с. ХIV]. 

Так само роздробленість Італії спонукала Н.Макіавеллі (1469-1527), який у ній 
жив, твердити у творі “Правитель”, що тільки єдина, сильна, незалежна, необмежена 
влада абсолютного монарха спроможна, застосувавши будь-які засоби для подолання 
міжусобиць, об’єднати державу” [2, гл.XV]. 

За словами цитованого М.Тулея, Жан Боден (1580-1596) відійшов від 
нескінченних суперечок стосовно взаємовідносин між світською та духовною 
владами і сформулював новий підхід, необхідний в новій ситуації, яка виникла у ХVI 
ст. Він більше не говорить про світську і духовну влади, Церкву, світського 
правителя, але про державу, la republique. [3, с. XIV-XV]. Ж.Боден на відміну від 
попередників, які вважали суверенітет сумою прав, тлумачить це поняття як цілість і 
суть державної влади. У його визначенні суверенітет – це абсолютна і вічна влада, яка 
не обмежена законом і є вищою від інших властей. Абсолютність державної влади 
означає її незалежність від будь-яких умов, а постійність – те, що вона не обмежена 
часом й існує за власним правом. Носій єдиної і неподільної суверенної державної 
влади, необмежено розпоряджаючись нею, тимчасово і на певних умовах може 
доручати виконання деяких своїх функцій службовим особам, що не є ні розподілом 
влади, ні втратою нею суверенітету [3, I, 8]. Заслугою Ж.Бодена є те, що серед 
роздробленості і міжусобиць він запропонував свою теорію державного суверенітету, 

                                                 
© Паславська А., 1999 



А. Паславська 

 

84 

в центрі якої ідея єдиної, неподільної, постійної, необмеженої законами суверенної 
влади. 

Державна влада в концепціях Г.Гроція (1583-1645) також наділена такими 
ознаками, як верховенство, необмеженість, незалежність, єдність і неподільність. До 
того ж пов’язаність чи непов’язаність правителя волею народу залежить від способу 
володіння верховною владою. Деякі царі володіють верховною владою на праві 
необмеженого панування [4, c.156], тому влада не завжди підпорядкована волі 
підданих [4, с. 127]. Тобто мислитель припускає і випадки, коли правитель має владу 
на праві володіння чужою власністю. 

У вченні Т.Гоббса (1588-1679) державна влада походить від народу, але 
суверен нікому не підзвітний і не несе відповідальності, влада правителя законами не 
обмежена. Влада має бути неподільною, а розподіл влади може привести до 
руйнування держави [5, с. 345]. 

В Англії XVІІ ст. зародились також інші погляди, протилежні уявленням 
Т.Гоббса. Так індепеденти вимагали підпорядкування короля законам, а левеллери 
вважали розподіл влади єдиним засобом запобігання узурпації влади і збереження 
свободи. Дж.Лок (1632-1704) задекларував верховенство закону, розробив ідею 
розподілу влади. Він заперечує абсолютність та необмеженість верховної влади, 
оскільки всі люди рівні перед законом, а над абсолютним монархом нема судді, 
оскільки він сам вищий суддя. У концепції Дж.Лока суспільний договір, а не 
завоювання, як це вважали раніше, є джерелом влади. А тому влада підконтрольна і 
підзвітна народові [6, c. 136]. Державна влада обмежена природним правом і 
законами, які сама видає. Природні права членів суспільства, які є найвищими 
цінностями в державі, може забезпечити певна структура влади, якою є її поділ та 
розмежування повноважень між органами. В ієрархії властей перше місце належить 
законодавчій владі, бо вона видає закони. Ця влада є верховною, але не абсолютною, 
оскільки законодавець діє в межах виданих ним законів [6, с. 71-78]. 

Викладені Дж.Локом засади діяльності державної влади поглибив і розвинув 
Ш.Монтеск’є (1689-1755) у своїй славнозвісній теорії розподілу влади. Крім 
розподілу повноважень між гілками влади для запобігання зловживань владою і 
функціонування влади в межах закону, він вважає необхідним також 
взаємостримування властей [7, с. 289]. 

Підсумовуючи висловлені М.Падуанським, Ж.Боденом, Дж.Локом, 
Ш.Монтеск’є та іншими мислителями погляди, можна констатувати, що необхідність 
обґрунтування верховенства світської влади над церковною, влади суверенної над 
правителями окремих земель породила ідею суверенітету влади, тобто ідею її 
верховенства серед будь-яких сил у державі, незалежності від інших держав, 
самостійності у вирішенні питань, що знаходяться в межах її повноважень. 

Такі ознаки вищої влади в державі, як її верховенство, самостійність і 
незалежність, не викликають заперечень. Натомість проблема єдності та 
неподільності суверенної влади виявилася спірною. Ще у XVIII ст. на основі поглядів 
Ш.Монтеск’є та на противагу Ж.Бодену у зв’язку із створенням США виникла теорія 
подільності суверенітету. Її прихильники вважають, що оскільки можливим є поділ 
влади, то допустимою є і подільність суверенітету. Представники ж теорії 
неподільності суверенітету вважають, що подільність суверенітету суперечить 
вимогам формальної логіки і філологічній природі цього поняття, що дві суверенні 
влади не можуть одночасно існувати в одній державі [8, с. 289-298]. 
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“Розподіл влади” не порушує, на наш погляд, принципу єдності політичної 
влади. Адже мова йде про розподіл компетенції між органами державної влади. А три 
гілки єдиної влади діють в одному напрямі і з однією метою, маючи свої окремі 
функції та повноваження, і в результаті становлять триєдність, цілісність. Саме так 
організована і функціонує державна влада в Україні, про що записано в Конституції 
України [9, с. 6]. 

Дискусійним залишається також питання про ієрархію властей. Посилаючись 
на авторитет Дж. Лока, професор Л. Кривенко висловлює думку, що парламент 
повинен займати перше місце в системі розподілу влад, яке йому належить як 
провідникові принципу народного суверенітету. “Адже всім відомо: вищий той, хто 
приймає закони, яким підкоряється і виконавча влада і судова” [10]. Навряд чи слід 
творити якусь ієрархію серед рівноправних гілок влади. Безсумнівно лиш те, що 
верховенство повинно мати право, а не якась із гілок влади. Верховенство права не 
руйнує такої ознаки суверенної влади як необмеженість. У різні часи це питання 
вирішувалось по-різному. Необмежена державна влада Ж.Бодена, Г.Гроція, Т.Гоббса, 
Ж.Ж.Руссо та інших стоїть над законом. У Ж.Ж.Руссо це обґрунтовано 
верховенством народу [11, с. 56]. Дж.Лок та Ш.Монтеск’є, навпаки, вважали, що 
державна влади повинна діяти в рамках закону. 

Ефективна діяльність сучасної правової держави має ґрунтуватися, крім 
принципу розподілу влади, також і на принципі верховенства права [9, с. 7], що не 
посягає на суверенітет державної влади. 
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A. Paslavs’ka 

THE IDEA OF SOVEREIGN POWER:  
DEVELOPMENT AND THEORETICAL SUMMARISING 

In this article the idea of sovereign power was analised from its conception till the 
appearance of clear theory in J.Boden’s concept. Scientific ideas of T.Grozyi, T.Gobbs, J.-
J. Russo and the others, that made an essential contribution in the development of this 
theory, were thoroughly researched. Review was made leaning on such characteristics of 
sovereignty as supremacy, indepedence and unlimitation. 
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ ТА ПРАВО НА 
СВОБОДУ СЛОВА: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМООБМЕЖЕНЬ 

Одним з найблагородніших завдань права є охорона таких важливих, 
притаманих кожній людині якостей, як честь і гідність. Слова, якими позначаються ці 
властивості, є полiсемантичними, тому слiд завжди визначати, про яке саме значення 
цих слiв йде мова. Вони можуть позначати як етичнi категорiї в цiлому, так i їхнi 
окремi сторони, а також вживатися i в iнших значеннях.  

Як зазначав О.Ф.Шишкiн, гiднiсть людини, якщо розглядати це поняття у 
найзагальнiшому його розумінні, виражає цiннiсть людини безвiдносно до її 
суспiльного становища, професiї, нацiональностi, кольору шкiри тощо [1, с. 235]. За 
словами В.А.Блюмкіна, “Ідея людської гiдностi означає визнання людини вищою, нi з 
чим незрiвнянною цiннiстю”, причому цiннiстю суспiльною, оскiльки поза 
суспiльством гiднiсть людини просто неможлива [2, с. 10]. Поважати, гарантувати та 
охороняти людську гiднiсть – означає поважати й охороняти основнi права людини, 
забезпечити їй достойнi умови життя, ставитися до неї як до найвищої цiнностi. 
Почуття гiдностi є, по суті, почуттям людини як особистостi. Гiднiсть – це внутрiшня 
самооцiнка власних якостей, здiбностей, свiтогляду, свого суспiльного значення. 
Іншими словами, гідність – це самооцінка особистості, яка ґрунтується на її оцінці 
суспільством [3, с. 14]. 

Почуття честi – важлива соцiальна риса особистостi. Це та властивiсть, через 
яку суспiльна думка чинить моральний вплив на людину. Вiд ступеня розвитку 
почуття честi залежить сприйнятнiсть людини до морального впливу суспiльства. 
Мотивуюче значення розвинутого почуття честi величезне. I.Кант писав, що думка, 
яку iншi можуть мати про нашу гiднiсть, i їхнi судження про нашi вчинки, є сильною 
пiдставою, яка примушує нас йти на багато жертв [4, с. 185]. Тобто людина при 
виборi поведiнки враховує, як ця поведiнка вплине на її репутацiю, оцiнює свої дiї 
цього погляду i прагне поводитись так, щоб заслужити схвалення оточуючих або, 
принаймнi, уникнути їх осуду. Отже, честь – це суспiльна оцiнка особистостi, певна 
мiра духовних, соцiальних якостей громадянина. 

Можна погодитися з твердженням про те, що внутрiшня (суб’єктивна) сторона 
честi включає в себе також i усвiдомлення (оцiнку) власної гiдностi, яка саме цим i 
вiдрiзняється вiд честолюбства [5, с. 13]. 

Проблеми захисту честi i гiдностi, обмеження iнших прав людини в iнтересах 
захисту честi i гiдностi надзвичайно актуальні і для сучасної України. Ст. 28 
Конституцiї України встановлює, що кожен має право на повагу його гiдностi, а 
ст.34, гарантуючи кожному право на свободу думки i слова, обмежує його здiйснення 
для захисту репутацiї або прав iнших людей. Передбачають обмеження щодо свободи 
слова й інші законодавчі акти України. Зокрема, ст.3 Закону України “Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні” вiд 16 листопада 1992 р. містить перелік 
підстав, які обмежують свободу слова. Згідно з цією статтею, забороняється 
використання друкованих засобів масової інформації для втручання в особисте життя 
громадян, посягання на їх честь i гідність. Встановлює обмеження на свободу слова і 

                                                 
© Панкевич І., 1999 



ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ ТА ПРАВО … 

 

87 

Закон України “Про інформацію” вiд 2 жовтня 1992 р., наводячи у ст.46 перелік тих 
відомостей, поширення та розголошення яких забороняється. 

Свого часу Н.I.Титова свободу слова визначала як гарантоване державою 
безпосереднє право вiльно i необмежено висловлювати, обговорювати i поширювати 
свої думки [6, с. 8]. Та час внiс свої корективи, i сьогоднi законодавство встановлює 
певні обмеження на здiйснення цього права в iнтересах забезпечення iнших прав 
людини, в тому числi i права на честь i гiднiсть. 

Нинішня правозастосувальна практика в Україні дає багато прикладів судового 
захисту громадянами їхніх порушених прав і свобод, зокрема права на честь i гiднiсть 
та права на свободу слова. Наведемо лише деякі з них. 

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з позовом до голови 
обкому Соцiалiстичної партії України Віктора Березки про захист честі і гідності 
звернувся лідер місцевої організації “Державна самостійність України” Андрій 
Якименко. Пiдставою позову стала публікація в обласній газеті соціалістів “Трудовое 
Приднепровье” невеликої замiтки пiд назвою “Местные фашисты розперезалися”. 
Опублiкувавши статтю, Вiктор Березка використав своє конституцiйне право на 
свободу слова. Однак Андрiй Якименко сприйняв це як образу i звернувся до суду за 
захистом своєї честi i гiдностi. В судовому засiданнi п.Березка заявив, що вiн прямо 
не звинувачував п. Якименка у фашизмi, однак подав суду цiлу низку документiв i 
заяв мiсцевої органiзацiї ДСУ, якi дають пiдставу для роздумiв з цього приводу. 
Натомiсть позивач стояв на тому, що вiн є глибоким нацiональним патрiотом, а не 
фашистом. За наполяганням сторiн питання про з’ясування змiсту термiнiв “фашизм” 
i “нацiоналiзм” було передано на експертизу до Днiпропетровського унiверситету. 
Експерт, професор кафедри iсторiї держави та права, Карло Марков визнав “близьку 
спорiдненiсть” фашизму та крайнього нацiоналiзму, зауваживши разом з тим, що 
перший – це система поглядiв, а другий виражає “у примiтивнiй формi iдеї 
нацiонального панування”. На пiдставi представлених вiдповiдачем документiв та 
спираючись на висновок експерта, суд ствердив, що позицiя мiсцевого лiдера ДСУ 
“не є чужою заходам i методам фашизму”, а тому вiдхилив позов як безпiдставний [7, 
с. 3]. 

Аналiз матерiалів цієї цивiльної справи наштовхує на роздуми про 
розшарування українського суспiльства за регiональним принципом. Можна із 
значною впевненiстю передбачати, що якщо б справа подiбного змiсту розглядалась, 
наприклад, у Львовi, то iнший експерт на запит суду дав би iнакше, нiж у першому 
випадку, визначення фашизму та нацiоналiзму. Тим бiльше що в Українi, на вiдмiну, 
скажiмо, вiд Росiї, досi нема юридичного визначення поняття фашизму. А за 
наявностi iншого висновку експерта iншим було б i рiшення суду. Слiд, однак, 
вiдзначити, що дана ситуацiя притаманна не лише Українi чи iншим пострадянським 
країнам. Подiбне спостерiгається й у практицi судiв iнших країн Європи та у практицi 
Європейського суду з прав людини; цей суд у схожих за фабулами справах виносить 
iнодi дiаметрально протилежнi рiшення, зважаючи на те, якої саме країни чи навiть 
регiону країни стосується справа, що рзглядається. 

Досить цiкавою, на наш погляд, є й справа за позовом Я. А. Лемика до редакцiї 
газети “Експрес” та М. А. Гредiля про захист честi, гiдностi та дiлової репутацiї, що 
розглядалась Франкiвським районним судом м. Львова. Позивач звернувся до суду у 
зв’язку з публiкацiєю у цiй газетi статтi, де його звинувачують у корупцiї. Стаття була 
побудована на даних, одержаних кореспондентом вiд працiвника управлiння у 



І. Панкевич 

 

88 

справах боротьби з органiзованою злочиннiстю управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх 
справ України у Львiвськiй областi. Однак згадане управлiння своїм листом на адресу 
суду повiдомило, що жодна офiцiйна iнформацiя стосовно позивача до газети 
“Експрес” не подавалась. Вiдповiдачi ж не довели суду, що iнформацiя стосовно 
позивача здобута з офiцiйного джерела чи з iнших достовiрних джерел. Тому позов 
Я.А.Лемика був судом частково задоволений. Рiшенням вiд 28 жовтня 1997 р. газету 
“Експрес” зобов’язано спростувати вiдомостi про те, що працiвники управлiння у 
боротьбi з органiзованою злочиннiстю виявили факт здiйснення корумпованих дiй з 
боку депутата мiської Ради, голови постiйної депутатської комiсiї у справах культури, 
молодi та спорту, президента “Галицької видавничої спiлки” Ярослава Лемика [8, 
с. 110]. 

Ризикнемо, однак, припустити, що якби вiдповiдач не задовольнився рiшенням 
суду першої iнстанцiї i, пройшовши всi нацiональнi судовi iнстанцiї, звернувся за 
захистом свого права на свободу слова до Європейського суду з прав людини, то, 
цiлком ймовiрно, що рiшення останнього було б iншим, анiж рiшення Франкiвського 
районного суду м. Львова. 

Пiдставою для такого припущення є вивчення практики Європейського суду з 
прав людини, зокрема справи Lingens v.Austria [9, с. 210]. Заявник у данiй справi був 
засуджнений в Австрії за те, що у двох статтях, опублiкованих у вiденському журналi 
“Профiль” 14 та 21 жовтня 1975 року, вжив деякi вирази (“аморально”, “недостойно”) 
стосовно особи, яка в той час була Федеральним канцлером Австрiї. Змiст i тон 
статей були цiлком зваженими. Однак щодо деяких виразiв Віденським апеляційним 
судом була висловлена думка, що вони можуть зашкодити репутацiї п. Крайського. 
Тому цей суд наклав на п. Лiнгенса штраф, а також постановив конфiскувати 
вiдповiднi номери журналу “Профiль” i опублiкувати рiшення суду. Заявник 
звернувся до Європейського суду, який своїм рішенням вiд 8 липня 1986 р. визнав, 
що втручання в здiйснення п. Лiнгенсом свободи виявлення своєї думки “не було 
необхiдним для захисту моралi в демократичному суспiльствi”- воно не вiдповiдає 
законнiй метi. Суд дійшов висновку, що вирок, винесений Лiнгенсу, може 
загальмувати в заявника та iнших журналiстiв бажання висловлювати аналогiчнi 
критичнi зауваження за iнших обставин. Тобто Суд ствердив, що висловлювання про 
полiтичнi проблеми та про полiтичних дiячiв вiдiграють центральну роль у 
функцiонуваннi демократичного суспiльства. 

Подiбнiсть двох вищезгаданих справ полягає у тому, що i Крайський як 
Федеральний канцлер Австрiї, i Лемик як депутат та член обласного проводу 
Конгресу українських нацiоналiстiв – полiтичнi дiячi (хоча i рiзних рiвнiв). Якщо ж 
полiтичний дiяч перестає бути досяжним для критики, то виникає загроза того, що вiн 
може певним чином iзолюватися вiд своїх виборцiв. І, отже, у нього може виникнути 
почуття безкарностi, яке стане ґрунтом для можливих зловживань своїм службовим 
статусом. 

У контекстi справи Лемика слiд зауважити, що законодавство України й iншi 
юридичнi акти ненормативного характеру, якими регулюються питання свободи 
слова, є на нинiшнiй день дещо суперечливим. Отже, до сьогодні Постанова Пленуму 
Верховного Суду України вiд 28 вересня 1990 року фактично обмежує право 
журналiстiв збирати свiдчення про публiчних полiтикiв, що суперечить новій 
Конституцiї України. Недолiком українського законодавства є й те, що законодавець 
не встановив якихось сталих критерiїв оцiнки ступеня моральних страждань та 
ступеня зниження дiлової репутацiї. Це призводить до того, що як сторонами у 
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справi, так i судом суми вiдшкодування моральних збиткiв визначаються досить 
довільно. 

Багата на приклади судового захисту громадянами своєї честi i гiдностi є i 
правозастосувальна практика Росiї. Газета “Правда” опублiкувала неперевiрену 
iнформацiю стосовно вiдомої голландської трастової компанiї GMM та її директора 
Антона Ненахова. Пiсля тримiсячного слухання справи Тверський мiжрайонний 
народний суд м. Москви визнав цю iнформацiю такою, що “не вiдповiдає дiйсностi”, 
а також зобов’язав “Правду” опублiкувати спростування [3, с. 45]. Крiм того, з газети 
у солiдарнiй вiдповiдальностi з її кореспондентом в Амстердамi С. Меньшиковим 
було стягнуто на користь директора GMM Антона Ненахова один мiльйон рублiв 
моральної шкоди. Таким чином, кореспондент “Правды”, використавши своє право 
на свободу слова, проте опублiкувавши неперевiренi вiдомостi, обмежив право А. 
Ненахова на честь i гiднiсть. 

Слід принагідно зауважити, що останнiм часом у Росiї зроблено спроби 
посилити державний контроль за пресою. Зокрема, у жовтнi 1997р. при Президентовi 
Росiї було створено комiсiю протидiї екстремiзму. Ця комiсiя, очолювана мiнiстром 
юстицiї РФ, покликана “стежити за iдеологiєю реєстрованих засобiв масової 
iнформацiї i покласти край тим з них, якi проповiдують фашизм або iншi радикальнi 
теорiї” [10, с. 2]. Тобто, на нашу думку, така комiсiя – це державний орган, який 
обмежує свободу слова в Росiї. Адже пiд приводом iдеологiї можна закрити будь-яке 
видання, яке з тих чи iнших причин є небажаним для влади. 

Судова статистика України чiтко свiдчить про те, що випадки, коли за 
публiкацiю вiдомостей, якi не вiдповiдають дiйсностi, ганьблять честь i гiднiсть 
людини, вiдповiдачами стають засоби масової iнформацiї, зокрема друкованi засоби i 
конкретнi автори, не є поодинокими. Таке взаємообмежування права на свободу 
слова i права на честь i гiднiсть є для правової держави нормальною практикою. Для 
пiдсилення об’єктивностi дослiдження цiєї проблеми ми аналiзували не тiльки 
внутрiшньодержавну правозастосувальну практику, але й практику iнших 
пострадянських країн, зокрема Росiйської Федерацiї. Оскiльки Україна є членом Ради 
Європи i прагне тiснiше спiвпрацювати з європейськими структурами, ми 
проаналiзували i деякi справи, що розглядалися в Європейському судi з прав людини. 

Спираючись на проведений аналiз, можна коротко пiдсумувати, що загалом 
існує тiсне взаємообмеження у використаннi права на честь i гiднiсть та права на 
свободу слова. Адже людина, виголошуючи промову, публiкуючи статтю в 
друкованих засобах масової iнформацiї чи просто спiлкуючись з iншою людиною, 
тобто реалiзуючи своє право на свободу слова, нерідко ризикує порушити право 
iншої людини на честь i гiднiсть. Тим бiльше, що кожна людина, зважаючи на її 
суб’єктивнi особливостi (свiтогляд, iдеологiчнi та цiннiснi установки, громадянську 
позицiю, моральнi орiєнтири) по своєму сприймає та тлумачить iнформацiю, 
отриману в процесi спiлкування, а отже, i реагувати на неї може по рiзному. Тобто, 
якщо одна людина може певну iнформацiю, висловлену на її адресу, вважати 
позитивною, схвальною, iнша людина – залишитися байдужою щодо неї, то третя 
може сприйняти її як таку, що ганьбить її честь i гiднiсть. 

Окремо варто висловити мiркування з приводу рiшення Європейського суду з 
прав людини у справi Lingens v.Austria. Видається, що приклад рiшення цього суду 
щодо полiтичного дiяча є лише одним з проявiв бiльш загальної залежностi мiж 
межею використання права на свободу слова та межею використання права на честь i 
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гiднiсть. Ця залежнiсть полягає у тому, що важливим чинником, зумовлюючим 
спiввiдношення цих меж, є соцiальний статус, громадська позиція тiєї особи, щодо 
якої iнша особа реалiзує своє право на свободу слова. 

У цiлому ж проблема взаємообмеження права на честь i гiднiсть та права на 
свободу слова є достатньо складною i значно ширшою від того обсягу, в якому ми 
розглянули її у цій статті. Отож зрозумiло, що зробленi нами висновки не можуть 
бути остаточними і потребують додаткового поглибленого осмислення. 
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I. Pankevych 

THE RIGHT FOR HONOUR, HUMAN DIGNITY  
AND FREEDOM OF SPEECH: DIALECTICS  

OF MUTUAL LIMITATIONS 

At todays stage of development of society the real progress is impossible without due 
security of human rights, including the right for honour, dignity and freedom of speech. The 
article deals with the problem of protection of honour, dignity, freedom of speech and 
limitation of other human rights in order to protect these rights. Great attention is paid to 
law-inforceing practice in Ukraine, as well as in other countries of Europe(Austria, Russia). 

On the basis of conducted analysis, the author summarises, that in general, there 
exists a tight mutual limitation in inforceing of the right for honour, dignity and freedom of 
speech. 

Стаття надійшла до редколегії 26.02.1999 
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЗАХИСТ ЯК ПРИНЦИП  
КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ 

В основах конституційного ладу, закріплених у Конституції України, 
українська держава визначається як правова. Однією з ознак правової держави є те, 
що вона забезпечує захист прав людини. П.М. Рабінович розцінює цю ознаку як таку, 
що характеризує правову державу в цілому: “Правова держава – це держава, в якій 
юридичними засобами реально забезпечено максимальне здійснення, охорону і 
захист основних прав людини” [1, c. 24]. Таких же поглядів додержуються і вчені-
конституціоналісти: “Правовою у формальному розумінні є така держава, яка визнає 
серед своїх незмінних особливостей... правовий захист громадян від порушення їхніх 
прав державною владою” [2, c. 57]. Обов’язок української держави захищати права 
людини, закріплений в загальній формі у частині другій статті 3 Конституції України: 
“Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.” 
У коментарі до цього положення мовиться: “Забезпечення прав і свобод людини – це 
створення умов для здійснення прав і свобод людини. Воно включає такі три 
елементи державної діяльності: сприяння реалізації прав і свобод людини...; охорона 
прав і свобод людини...; захист прав і свобод людини (відновлення порушеного 
правомірного стану, притягнення порушників до юридичної відповідальності)”. І 
далі: “Оскільки зазначена діяльність визнана обов’язком держави, то суб’єктом, який 
уповноважений вимагати його здійснення, є кожна людина...” [3, c.7]. Отже, людина 
на рівні основ конституційного ладу стає суб’єктом загальних правовідносин, 
оскільки набуває право на захист. 

Характеризуючи інститут конституційного становища особи, як генеральний 
інститут конституційного права, В.Лучін виділяє функції наділення права та захисту 
як такі, що є для нього визначальними [4, c. 32]. Власне нас цікавить остання, з 
приводу якої відомий німецький конституціоналіст Й.Ізензеє пише: “Право на захист 
та державний обов’язок захищати – це суперечливі, різновекторні функції основних 
прав, що забезпечують свободу” [5, c.188]. Отже, конституційний статус особи, 
складовою якого є конституційні права і свободи як об’єктивні права, виконує 
охоронну функцію. У даному випадку охоронну функцію треба трактувати у 
широкому розумінні як таку, що виконує й завдання захисту, тим більше, що 
конституційний статус особи містить низку конституційних прав, спрямованих тільки 
на захист інших прав і свобод. Ці конституційні права можуть бути конкретизовані і 
реалізовані як суб’єктивні. Свого часу між радянськими вченими-правниками велася 
дискусія з приводу того, чи мають конституційні права всі риси та ознаки 
суб’єктивних прав, чи вони є лише елементами загальної правоздатності, що існують 
поза правовими відносинами. Більшість учених все ж таки додержуються думки, що 
конституційні права можуть мати суб’єктивний характер, причому вирішальною 
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ознакою конституційних прав людини як суб’єктивних вбачали у можливостях їх 
юридичного захисту [6, c. 209; 7, c. 152, 167].  

Серед принципів конституційного статусу людини є принцип гарантованості 
конституційних прав і свобод, закріплений у статті 22 Конституції України. Це 
означає. що держава зобов’язана встановлювати і застосовувати гарантії [3, c. 23], 
серед яких учені виділяють, зокрема, певні, “найбільш раціональні організаційні 
форми захисту прав і свобод людини і громадянина” [8, c. 54]. А якщо існують певні 
органи, що захищають права громадян та форми такого захисту, то самі громадяни 
так чи інакше володіють певними правами, які дають їм змогу звертатися до цих 
органів за захистом, що здійснюється у цих формах. Б.Ю.Тихонова розглядає цю 
можливість як іманентну властивість будь-якого права: “Для визначення 
суб’єктивного права як гарантованих державою можливостей особливо важливо 
підкреслити наявність у володільця можливості домагання. Можливість домагання є 
обов’язковою умовою охорони прав громадян” [9, c. 7]. Якщо екстраполювати цю 
тезу на всі конституційні права і свободи, як суб’єктивні за своєю природою, то 
дійдемо висновку, що можливість домагатися захисту є властивою усім 
конституційним правам і свободам, і у концентрованому вигляді ці правові домагання 
можна назвати правом на захист, яке стає засадою конституційного статусу особи. 
Саме так трактують право на захист німецькі колеги із важливим застереженням 
щодо необхідності його процесуально-правового забезпеченя, а також відповідної 
цілеспрямованої діяльності держави [10, c. 197]. Такий принцип на рівні 
нормативного закріплення засад конституційного статусу особи корелює з обов’язком 
держави гарантувати права людини, а гарантування обов’язково передбачає і 
забезпечення можливостей особи щодо захисту своїх прав і свобод. 

У науці правові принципи розуміють як керівні, засадничі ідеї, закріплені в 
праві. Відомий учений Л.Воєводін, досліджуючи проблему правових принципів 
правового статусу особи, звертав увагу на певні труднощі, що виникають у зв’язку з 
необхідністю довести належність виявленої засади до головних принципів правового 
статусу, а також з потребою вказати правові форми закріплення цієї засади [11, 
c. 118]. Щодо першого завдання, то ми вказали на те, що на рівні засад 
конституційного ладу та основ правового статусу людини право людини на захист є 
елементом загальних правових відносин у системі “людина – держава”. Стосовно 
другого завдання відомо, що правові принципи не завжди отримують особливе 
закріплення в тій чи іншій конкретній нормі-приписі, більше того, “за загальним 
правилом, правовий принцип виявляється в багатьох або у всіх нормах певної галузі 
права” [12, c. 51].  

Треба сказати, що право на захист як правовий принцип не часто знаходить 
своє закріплення у певній нормі. Із конституцій держав Східної Європи лише у 
Конституції Естонської Республіки цей принцип відображений текстуально: “Стаття 
13. Кожен має право на захист з боку держави і закону. Естонська держава захищає 
своїх громадян і в іноземних державах” [13, c. 4].  

У Конституції України принцип права людини на захист знайшов своє 
відображення у багатьох дискретних правах людини на захист – це право на 
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звернення до органів публічної влади (стаття 40); право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів влади, посадових і службових осіб (частина друга статті 
55); право на звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини (частина третя статті 55); право на захист підозрюваного, 
обвинуваченого чи підсудного (частина друга статті 63) та в інших. Існування права 
людини на захист своїх прав, як принципу основ правового статусу людини, знайшло 
своє підтвердження і у такому документі, як проект Концепції державної правової 
політики захисту прав людини. У проекті в основу формування такої політики поряд 
із принципами верховенства права, конституційності, законності, невід’ємності 
основних прав і свобод людини покладено і принцип права людини на захист [14, 
c. 2]. 

Підсумовуючи сказане, беручи до уваги такі встановлені ознаки принципу 
права на захист, як його “дисперсне” відображення у різних конституційних правах, а 
також його гарантованість з боку держави на рівні засад конституційного ладу та 
принципів конституційного статусу людини, пропонуємо таке визначення: правовий 
принцип права людини на захист – це керівна ідея, яка означає, що кожен у будь-яких 
випадках посягання на свої права і свободи повинен володіти ефективними 
юридичними засобами захисту, забезпеченими відповідними організаційними та 
процесуальними гарантіями. 

За нашим переконанням утвердження принципу права людини на захист у 
доктрині конституційних прав і свобод людини та громадянина могло б позитивно 
вплинути на правову практику у цій сфері. Зокрема, на рівні конституційної 
юрисдикції це дало б підставу для утвердження правила, за яким будь-які санкції, що 
торкаються особи, її прав і свобод, не можуть застососуватись без спеціальної 
процедури, що передбачала б можливості особи захистити себе та свої права. У 
правотворчості ця засада сприяла б розширенню кола юридичних засобів захисту 
особою своїх прав і свобод та сприяла б їх законодавчому вдосконаленню. У 
правозастосовчій діяльності пропонований принцип спонукав би відповідні органи 
влади більше шанувати конкретні права особи на захист та толерантніше оцінювати 
випадки самостійного захисту особою своїх прав.  
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RIGHT OF PERSON ON DEFENCE AS PRINCIPLE  
OF CONSTITUTIONAL STATUS OF PERSON 

This article devoted problems of theory of human rights in constitutional law. Author 
grounds existence new principle of constitutional status of person. This principle named 
right on defence. It is reflected in grounds of constitutional system and a lot of separate 
constitutional human rights. 
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ІІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ВІДНОСИН, ФІНАНСОВЕ ПРАВО  

Г .  Ткач©  

ДО ПОНЯТТЯ НАУКИ УПРАВЛІННЯ 

Виникнення, розвиток і розмежування галузей наук – це тривалий і 
багатогранний процес. Проблема визначення предмета окремих наукових дисциплін 
та їх меж з огляду на суспільний поділ праці стає головною проблемою, яку доцільно 
розглянути кожному, хто має намір зайнятись науковим дослідженням. Тому і 
роздуми над наукою управління розпочнемо із з’ясування цього питання. 

Тривалий час у наукових колах ведеться дискусія навколо питання: що є наука 
управління – це організаторська діяльність чи мистецтво? Дослідження цього питання 
дає розуміння потреби і можливості виділення певної галузі знань (у даному випадку 
управління) в окрему загальновизнану галузь. 

Учасники дискусії висловлюють різноманітні, інколи прямо протилежні 
погляди. Самоврядування, організаційна діяльність, керівництво одними 
дослідниками розглядається не як наука, а як своєрідне мистецтво, а адміністратор – 
як свого роду артист, діяльність якого ґрунтується на його вродженому таланті. 
Адміністратор повинен мати власну концепцію процесу адміністрування і відповідно 
до неї творити, організовувати. Ці дослідники бачать тільки одну відмінність між 
адміністратором-артистом і артистом із інших сфер творчості. Адміністратор-артист 
на відміну від інших працівників повинен діяти постійно, спрямовуючи своєю 
діяльністю роботу усього колективу. Погодитись з такою думкою важко, оскільки 
закономірності ефективної організації діяльності інших працівників існують і вони 
досить важливі. Слушною у зв’язку з цим є думка професора Є.Старосьцяка, який 
вважає, що говорити про “мистецтво адміністрування” можна, але як про здатність 
застосовувати відомі принципи, про талант встановлення пропорцій переважаючого 
застосування в певних умовах тих або інших способів вирішення питання” [1, с. 26, 
27]. 

Інший погляд – це категоричне заперечення виділення науки управління у 
самостійну галузь. Ця думка ґрунтується на великому розмаїтті компетенцій і методів 
діяльності різних органів управління. Аналізуючи цю точку зору, Є.Старосьцяк пише: 
“Вона заперечує наявність рис і проблем, спільних для всіх галузей державного 
управління однорідного типу. А такі спільні питання існують: політика кадрів, 
ставлення керівника до підлеглого, концентрація витрат, організація обороту 
документів”. 
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З.Леонський з цього приводу висловився так: “Адміністрування є мистецтвом, 
а наука управління є системою обґрунтованих тверджень і гіпотез, а також знанням 
про спосіб дослідження /методи/” [2, с. 20]. Варто також пригадати концепцію Г. 
Лангро, який визнавав науку управління за комплексну дисципліну, де поєднуються 
елементи науки і мистецтва, які до кінця розмежувати не можна [3, с. 5]. Справді, 
здійснення управління, адміністрування є мистецтвом, яким дехто буде 
послуговуватись краще, натомість роздумування над управлінням може стати наукою 
про виконання додаткових передумов. Мистецтво управління є для науки джерелом 
досвіду, наукове ж пізнання управління дає для практики знання про те, як 
відбуваються процеси і явища. Наука є методологічним пізнанням, застосуванням 
логічних правил. Як бачимо, підходи до визначення науки управління, трактування її 
сутності були і залишаються неоднозначними. На початку свого виникнення /друга 
половина XVIII ст. / вона зводилась до універсального опису управління через 
доповнення і розширення науки адміністративного права і адміністративної політики, 
що мало б давати певні знання про реально існуючу адміністрацію. Подальший 
розвиток різних галузей знань, які займалися вивченням організації та управління, 
призвели до розширення меж досліджень науки управління і в результаті до кризи її 
правової концепції. Спеціалізація науки зробила неактуальною думку про можливість 
створення уніфікованого опису управління. 

Можна назвати кілька головних напрямів розвитку науки управління. У 
соціологічному напрямі підставою виділення науки управління є метод, який полягає 
в описі і зіставленні фактів, що піддаються дослідженню. Окрім методу, 
представники цього напряму вказують на своєрідний предмет дослідження, який 
охоплює явища, пов’язані з назвою управління. Управління є предметом дослідження 
тріади адміністративних наук : науки управління, науки адміністративного права і 
адміністративної політики. Однак при єдності предмета завдяки соціологічному 
методові наука управління стає описовою наукою. 

На розуміння науки управління та її завдань мав значний вплив на розвиток 
наук про організацію і керівництво, зокрема праксеологія – наука “про методи 
правильної, ефективної та раціональної людської діяльності”. Йдеться про техніку 
хорошої роботи як такої, про вказівки і застереження, які зберігають своє значення 
для будь-якої діяльності, аби б ця діяльність була найбільш ефективною. 
Праксеологія є загальною теорією, яка може застосовуватись до явищ, пов’язаних з 
управлінням. Є.Старосьцяк зазначає, що предмет науки управління обмежується 
проблемами раціональної організації роботи адміністративного апарату, тому науку 
управління, у певному сенсі, можна назвати “логікою адміністрування”. 

Досить чітке бачення науки управління та її предмета у французького вченого 
Бернара Гурнея [4, с. 25]. На його думку, наука управління може бути визначена як 
галузь суспільних наук, яка намагається дати опис і пояснення структури і діяльності 
органів, що становлять апарат держави і публічних колективів. Вона є наукою тому, 
що її предмет становлять не чисті випадковості і спеціаліст у галузі науки управління 
може давати пропозиції узагальнюючого характеру. Як соціальна наука вона вивчає 
думки, позицію і поведінку людей і груп, які становлять державну машину або 
пов’язані з нею. Спеціаліст у галузі науки управління використовує концепції та 
застосовує методи, вироблені різними галузями соціології або загальною соціологією.  
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Наука управління прагне дати опис і пояснення. Її першим завданням є опис 
головних діючих осіб адміністративного життя таким, як воно є, незалежно від того, 
чи відповідає діяльність нормам права, моралі, вимогам ефективності, чи ні. Тобто 
найперше – це нагромадити факти. А наступні завдання – дати їм пояснення, зробити 
їх зрозумілими; виявити зв’язки між встановленими явищами, а також 
закономірності; зіставити конкретні факти з виробленими концепціями і схемами. 

Предметом науки управління є структура та діяльність органів, які становлять 
апарат держави і публічних колективів. 

Публічне управління, точніше – різні його аспекти можуть бути предметом 
дослідження інших суміжних наук. Виділяють такі аспекти управління: 1) політичний 
– участь у реалізації державної влади; 2) правовий – врегулювання управлінських 
відносин правом, тобто правовий характер організації і діяльності адміністрації; 
3) соціологічний – врахування стосунків між людьми в процесі управління; 
4) психологічний – врахування у цій сфері поведінки людей та її мотивування; 
5) економічний – розпорядження матеріальними благами, а також господарська та 
інша діяльність; 6) праксеологічний – успішність чи неуспішність управлінської 
діяльності адміністрації. 

Отже, до управлінських наук можна віднести перелічені галузі досліджень. Для 
них управління є безпосереднім предметом пізнання. Меншою мірою це стосується 
таких наук як етика, педагогіка, історія, кібернетика, статистика. 

У зв’язку з цим варто звернути увагу на зв’язок науки управління з 
традиційними (у вузькому розумінні) науками про управління, а, власне, з наукою 
адміністративного права і адміністративної політики. Між цими науками є багато 
спільного. Найперше – це спільне коріння, яке сягає камералістики. Ідея правової 
держави привела до домінування правової науки над управлінськими науками. 
Необхідність охорони прав громадян через систему загальних і адміністративних 
судів змістила центр уваги з фактичної діяльності адміністрації на кінцевий ефект її 
окремих дій, виражених в адміністративному акті, оскільки з правового погляду 
тільки він міг підлягати судовому контролю. 

До головних відмінностей споріднених наук належить різниця у визначенні 
предмета і методу. Загальним предметом досліджень обох наук є державне 
управління. Однак наука адміністративного права покликана описати суть 
державного управління в світлі того, яким воно має бути. У сучасній науці 
адміністративного права як дисципліні нормативного характеру дослідження охоплює 
право, яке регулює організацію і діяльність адміністрації, самі норми цього права. 

Наука управління є позитивною дисципліною. Її найперше цікавить те, яким 
чином застосовуються юридичні норми, як проходять процеси і якими причинами 
процесів викликана та чи інша їх форма. Вона повинна охопити реальну діяльність 
установ, погляди і поведінку службовців. Наука управління для науки 
адміністративного права є тим, чим політична наука є для науки конституційного 
права; наука адміністративного права намагається досліджувати і тлумачити норми, а 
наука управління пізнає поведінку людей, намагається дати їй обґрунтування і 
виробити пропозиції для удосконалення. Цей зв’язок зводиться до постачання наукою 
управління даних для впровадження змін в адміністративне право з метою 
підвищення ефективності його впливу. 
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Наука управління також тісно пов’язана з адміністративною політикою. Якщо 
завданням науки управління повинен бути опис фактичної діяльності адміністрації, то 
адміністративна політика відповідає на запитання, яка адміністрація є ефективною і 
цінною, якою вона має бути відповідно до покладених на неї засобів. З погляду 
соціології наука управління описує явища і класифікацію, до царини ж 
адміністративної політики належить надання практичних порад. 

Наведені роздуми щодо поняття науки управління та її предмета дають 
підставу для висновку, що головною функцією науки управління є кооперація 
досліджень управлінських процесів, а також забезпечення єдності упорядкованих 
знань у цій сфері. Вона є комплексною дисципліною, яка базується не на звичайній 
сукупності, а на опрацюванні всього здобутку досліджень у всіх аспектах публічного 
управління. Кожна концепція науки управління повинна містити чіткі положення 
щодо: 1) об’єкта дослідження; 2) точки зору, з якої досліджувані управлінські явища 
будуть оцінюватись; 3) методів і техніки дослідження. Натомість усі аспекти і 
елементи, які творять науку управління, потребуватимуть подальшого методичного 
удосконалення і переконливого підтвердження істинності своїх положень. 
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G. Tkach 

TO THE CONCEPCION OF ADMINISTRATION 

The article describes the notion and subjekt of science of administration. The 
attention is paid to the connection between the science of administration and traditional 
sciences of governing, and also roith similar branches of law, that is the administrative law 
and administrative policy. This connection implies that the science of administration 
supplies some arguments for alteration of administrative law with the purpose to increase 
the effectiveness of its influence. If the science of administration describes some facts and 
classifies them than the administrative policy deals with practical advices. 
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А .  Школик©  

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В ПУБЛІЧНОМУ ТА ПРИВАТНОМУ СЕКТОРАХ 

У період реформування політичної, економічної та правової систем в Україні 
перед наукою постають питання, які не виникали в умовах тоталітарного режиму. 
Тоді пріоритет загальнодержавного інтересу фактично у всіх сферах суспільного 
життя був незаперечним, державне ж управління взагалі займало особливе місце в 
політико-правових дослідженнях на засадах, зумовлених передусім ідеологічними 
вимогами того часу. 

Ситуація значною мірою змінилась. Одним із принципів управлінської 
діяльності у сфері державної виконавчої влади є її ефективність – принцип, який 
проголошувався і раніше, проте нині набуває особливої ваги. Як зазначає 
Ю.А.Тихомиров, ефективне управління державними справами має очевидне 
загальнонаціональне значення [1, c.10]. Разом з тим ця ефективність часто оцінюється 
з погляду лише економічної доцільності. Зокрема, професор Оксфордського 
університету Д. Гелліген пише: “Першою і найважливішою є ідея про те, що 
адміністративні органи повинні здійснювати активний та дієвий менеджмент. Це 
означає наявність ясних цілей і подальше їх досягнення економічно найефективнішим 
способом” [2, с. 13]. 

Тобто йдеться про те, щоб у процесі управління досягти максимальних 
результатів за найменших затрат людських ресурсів, фінансів та майна. Такий підхід 
є значною мірою виправданий не лише для менеджера приватної комерційної 
структури, але й для публічно-правової структури, зокрема державної податкової 
адміністрації. Наприклад, згідно із статтею 2 Закону “Про внесення змін і доповнень 
до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” її завданням є 
контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів 
податків та інших платежів [3]. Здавалось би цілком логічним, що кошти, перечислені 
до бюджетів різних рівнів у результаті контрольної діяльності цього органу повинні 
перевищувати сукупні витрати на його утримання. А проте цей підхід, згідно з яким 
управлінська діяльність повинна спрямовуватись до вибору альтернативного проекту 
рішення з огляду на співвідношення витрат і прибутків [4, с. 14], для широкого 
застосування в публічно-правовій сфері є недостатнім та дещо однобоким.  

У державному управлінні мають враховуватися також інші вартості. У випадку 
з тією ж податковою адміністрацією цими вартостями є формування в широкого 
загалу як власників підприємницьких структур, так і усіх інших громадян країни 
стійкого переконання (а далі й традиції) у необхідності дотримання податкового 
законодавства з огляду на можливі санкції з боку держави. Тобто діяльність 
державної податкової адміністрації розрахована на досягнення не лише фіскальної, 
але й превентивної мети, сталості майбутнього функціонування відповідних 
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правовідносин. Про це важко говорити тепер, коли левова частка господарських 
операцій в Україні вчиняється у тіньовій економіці, але ж і зразкова щодо сплати 
податків свідомість німецької нації формувалась не за один рік, а з покоління в 
покоління. 

Чимало науковців вважають, що управлінська діяльність у публічному секторі 
повинна будуватись на тих самих принципах, що й управління підприємством. 
Наприклад, відомий французький дослідник державного управління Бернар Гурней 
пише: “Наука публічного адміністрування і наука управління приватними 
підприємствами можуть і повинні бути зближені..., ці дві галузі можуть злитись в 
одну науку” [5, с. 27]. 

Ми стоїмо на позиції розмежування принципів та змісту управлінської 
діяльності в публічній та приватній сферах, врахування специфіки державного 
управління, зведення невиправданості науки про нього до повторення положень 
науки управління в приватній сфері. Спробуємо навести аргументи, які будуть по 
можливості супроводжуватись контраргументами, що допоможе повніше розкрити 
картину. 

По-перше, управлінська діяльність у будь-якому підприємстві, заснованому на 
приватній чи колективній власності, спрямована передусім на одержання прибутку та 
задоволення потреб власників. У публічній же сфері управлінська діяльність має на 
меті забезпечення умов функціонування суспільства в цілому, задоволення 
найрізноманітніших потреб, які до того ж нерідко конфліктують між собою. 

Заперечення тут може бути одне: в процесі управлінської діяльності у 
приватному секторі також забезпечується реалізація багатьох соціально необхідних 
цілей, зокрема випускається потрібна широкому загалу продукція чи надаються 
послуги, поліпшується стан зайнятості населення. 

По-друге, управлінська діяльність у публічній сфері характеризується значно 
вищим, ніж у приватній, рівнем відповідальності її суб’єктів перед суспільством та 
перед громадською думкою за свої дії чи бездіяльність. Крім того, вона й 
обмежується в набагато більших обсягах. Наприклад, згідно із чинним Декретом 
Кабінету Міністрів України “Про впорядкування діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств” 
керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, їх 
структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів 
місцевого і регіонального самоврядування забороняється безпосередньо займатися 
підприємницькою діяльністю [6]. У приватно-правовій сфері жодним нормативним 
актом не забороняється управлінська діяльність одночасно в кількох структурах, чи їх 
керівником чи засновником.  

Контраргументи тут можуть бути такі. Неврахування чи ігнорування думки 
громадськості, наприклад продовження виробничої діяльності з шкідливими 
викидами в атмосферне повітря навіть у межах діючих норм, але засуджуване 
екологічними організаціями регіону, може створити негативний імідж фірми, 
зниження обсягів продажу продукції тощо, тобто навіть якщо відсутня пряма 
відповідальність, то у кожному випадку вона є хоч би в опосередкованій формі. 
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По-третє, органи державного управління можуть забезпечити необхідну за 
законом поведінку інших суб’єктів за допомогою примусу, використовуючи 
притаманні адміністративному праву методи. Вони в певному розумінні не мають 
конкурентів у своїй діяльності. Керівник приватної структури не володіє подібними 
засобами, монополізм у підприємницькій діяльності обмежується законодавством [7]. 
Щоправда, реальна ситуація в Україні свідчить про монополізм приватних і 
приватизованих підприємств, які фактично примушують споживачів купувати їх 
товари чи користуватись їхніми послугам. Прикладом може бути надання послуг 
зв’язку в Україні – громадяни і юридичні особи, встановлюючи телефон мають 
незначну альтернативу: або державна телефонна мережа, або комерційна структура, 
причому ціни на послуги в обох випадках значно перевищують аналогічні ціни в 
США. Подібна ситуація спостерігається і в інших галузях. 

По-четверте, управлінська діяльність у приватному секторі повинна 
забезпечувати повну самоокупність підприємства, для чого, зокрема, потрібно мати 
раціональну структуру штатів. І в органі державного управління мали б ідеально 
додержуватись подібних засад, проте в реальній дійсності їх діяльність менш окупна, 
а структура і функції персоналу нерідко набагато ірраціональніші, ніж у приватній 
сфері. Однак і ця відмінність також не безумовна. Конкуренція притаманна не лише 
економіці, але й політиці, жодна держава в такому змагальному середовищі навряд чи 
може собі дозволяти функціонування органів, які не є економічно виправданими. 
Неконкурентоспроможність може дуже зашкодити функціонуванню окремої служби. 
Наприклад, якщо парк автомобілів державної автомобільної інспекції застарілий, то 
немає й мови про повноцінну діяльність цього органу.  

Коротко зупинимось на спільних рисах управління в публічному та 
приватному секторі. В обох випадках потрібна чутливість до факторів громадської 
думки і політики уряду, в обох випадках багато важить міцний моральний авторитет 
керівників структур. У приватних організаціях моральні норми значною мірою 
доповнюють юридичні засоби впливу, хоча, з іншого боку, державний службовець, 
який не дотримується згаданих норм, здебільшого, також не довго обійматиме свою 
посаду. 

Звернувшись до традиційних для науки адміністративного права ознак 
управлінської діяльності, яка окреслюється як виконавча, розпорядча та 
організаційна, бачимо, що всі вони притаманні і управлінню в приватному секторі. 
Якщо стосовно організації та розпорядження заперечень не виникає взагалі, то 
виконавча діяльність є специфічна. Керівник приватного підприємства не організовує 
виконання законів, він радше їх дотримується, а виконує в першу чергу вказівки 
власників. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що, незважаючи на спільні риси, 
простежується значна диференціація управлінської діяльності в публічному та 
приватному секторах за цілою низкою проаналізованих ознак. Більше того, можна 
стверджувати, що ця диференціація зберігатиметься і надалі, проте в кожному 
випадку не слід відкидати очевидну можливість запозичення та використання в 
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державному управлінні багатьох концепцій загальної науки управління та суміжних 
дисциплін. 
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A. Shkolyk 

EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITIES  
IN PUBLIC AND PRIVATE SECTORS 

Сomparative analisys of effective administration (management) in public and private 
sectors is done in the article. The author investigates common and different features of that 
activities. In the end he comes to the conclusion that public administrators have to use a lot 
of private management principles but in spite of that effectiveness in public sector has 
additional relevant features.  

Cтаття надійшла до редакції 07.09.1997 
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В .  Левкович©  

ЗБОРИ ДО ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ 

Однією з найзначніших груп неподаткових доходів за розміром надходжень є 
збори до державних цільових фондів. До цієї групи належать збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України), збір на обов’язкове 
соціальне страхування (до Фонду соціального страхування України), збір на 
обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (збір до Державного фонду 
сприяння зайнятості населення), збір до Державного інноваційного фонду, 
відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 
автомобільних доріг загального користування, збір до Фонду соціального захисту 
інвалідів тощо[1, ст.119; 2; ст.159; 3, ст.190; 4, ст.229; 56 ст.237; 6, ст.238]. 

Зазначені неподаткові доходи надходять у грошові фонди. Грошовий фонд як 
ланка фінансової системи України являє собою сукупність відносин з формування, 
розподілу і витрачання коштів фонду [7, с. 13]. Згідно з новою редакцією Закону 
України “Про систему оподаткування”, державні цільові фонди – це фонди, які 
створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених 
законами України податків і зборів (обов’язкових платежів) юридичних осіб 
незалежно від форм власності та фізичних осіб [1, ст.119]. 

Цільові державні фонди коштів з’явилися у фінансовій системі України 
недавно і початково вони створювалися як державні позабюджетні фонди. Їх 
створення відноситься до 1990 року. Як позабюджетний одним з перших був 
створений Пенсійний фонд України, а згодом почали з’являтися інші.  

За допомогою позабюджетних фондів держава намагається більш ефективно і 
доцільно використовувати свої фінансові ресурси. Через державний бюджет не 
завжди вдається з належною послідовністю проводити в життя ті чи інші соціальні та 
економічні програми. Це пов’язане з тим, що у державному бюджеті доходи не 
закріплені за конкретними видами видатків, тому видатки на конкретні програми 
здебільшого виявляються обрізаними. 

Позабюджетні фонди – досить динамічний елемент фінансової системи. 
Зумовлено це тим, що на відміну від державного бюджету вони перебувають у 
розпорядженні або виконавчих органів (місцевого самоврядування), або інших 
спеціальних органів. Порівнючи з бюджетом, перерозподіл коштів всередині 
позабюджетних фондів чи їх використання відбувається оперативніше. Окрім того, 
через державні і місцеві позабюджетні фонди створюються для реалізації більш-менш 
довгострокових цілей. Досягнувши цих цілей, вони розформовуються, тому в 
фінансовій системі постійно йде процес створення нових і розформування 
позабюджетних “відпрацьованих” фондів, які відпрацювали [8, c.182]. 

Проте в наш час у зв’язку з постійним зростанням дефіциту державного 
бюджету спостерігається тенденція формування цільових державних і місцевих 
фондів коштів не як самостійних позабюджетних фондів, а як цільових у складі 
бюджетів. Так з 1 січня 1996 р. кошти всіх існуючих на той час фондів (крім 
Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування), створених відповідно до 

                                                 
© Левкович В., 1999 



В. Левкович 

 

104 

законів України та нормативних актів органів виконавчої влади згідно з пунктом 10 
Постанови Верховної Ради України від 13 грудня 1995 р. “Про основні положення 
податкової політики і податкову реформу в Україні” передбачалося включити до 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів [9]. Однак пунктом 13 
Постанови Верховної Ради України від 22 березня 1996 р. “Про введення в дію 
Закону України “Про Державний бюджет України на 1996 рік” внесено зміни до цих 
положень і визначено, що кошти Пенсійного фонду України, Державного 
інноваційного фонду, Фонду охорони праці і Фонду для здійсненння заходів щодо 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, а 
також спеціальних фондів, створених міністерствами, відомствами, концернами й 
корпораціями для фінансування галузевих науково-дослідних робіт, входять до 
складу доходів і видатків відповідних бюджетів, проте обліковуються не на основних, 
а на окремих рахунках та використовуються відповідно до їх цільового призначення 
[10, ст.72]. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 р. №1154 
“Про заходи щодо погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях 
та інших соціальних виплатах” було встановлено, що залишки коштів Державного 
фонду приватизації, Державного фонду охорони праці, галузевих фондів охорони 
праці, Державного інноваційного фонду, галузевих інноваційних фондів, Державного 
фонду сприяння конверсії і державних цільових фондів та організацій, які 
фінансуються з Державного бюджету України, зараховуються на балансовий рахунок 
“Доходи Державного бюджету” Головного управління Державного казначейства, а 
надходження коштів до Державного фонду охорони праці, галузевих фондів охорони 
праці, Державного інноваційного фонду, галузевих інноваційних фондів, Державного 
фонду сприяння конверсії починаючи з 1 жовтня 1996 р. зараховуються на 
балансовий рахунок “Доходи Державного бюджету” Головного управління 
Державного казначейства [11]. Також цією постановою міністерства і відомства були 
зобов’язані ліквідувати галузеві фонди, створення яких не передбачене 
законодавством України та у двотижневий термін перерахувати залишки коштів 
зазначених фондів на балансовий рахунок “Доходи Державного бюджету” Головного 
управління Державного казначейства [11]. 

Відповідно до статті 2 Закону України від 18 лютого 1997 року “Про внесення 
змін до Закону України “Про систему оподаткування” державні цільові фонди 
включаються до Державного бюджету України, крім Пенсійного фонду України та 
Фонду соціального страхування України [1, ст.119; 20, ст.104].  

Виділяють два види цільових фондів: 1) державні цільові позабюджетні фонди; 
2) державні цільові бюджетні фонди. До першого виду відносять Пенсійний фонд 
України та Фонд соціального страхування України; інші фонди відносять до другого 
виду. 

Державні цільові фонди мають такі характерні ознаки: вони створюються 
відповідно до законодавства; створюють їх компетентні органи з заздалегідь 
визначеною метою і використовують суто за цільовим призначенням; правовий 
статус цільового фонду визначається Положенням про фонд, яке затверджується 
компетентним органом; збори у фонди є обов’язковими. 

Державні цільові фонди можуть бути класифіковані за цільовим призначенням, 
за порядком управління, за джерелами формування. 

Залежно від цільового призначення цільові фонди поділяються на економічні і 
соціальні. До соціальних належать Пенсійний фонд України, Фонд соціального 
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страхування України, Державний фонд сприяння зайнятості населення, Фонд для 
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та 
соціального захисту населення, Фонд соціального захисту інвалідів. Інші фонди, 
зокрема Державний інноваційний фонд, можна віднести до економічних. 

За порядком управління державні цільові фонди поділяються на такі, що мають 
самостійне управління, і ті, що його не мають (виділені у складі бюджетів). 
Наприклад, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд соціального 
захисту інвалідів, Державний інноваційний фонд – це є як грошові фонди, і органи 
управління. Але таких органів управління не мають Фонд для здійсненння заходів 
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту 
населення і Фонд сприяння зайнятості населення. Розпоряджаються коштами цих 
фондів відповідно Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року №424) та державна служба 
зайнятості (згідно із статтею 22 Закону України Про зайнятість населення”) [13; 14, 
ст.42]. 

За джерелами формування державні цільові фонди поділяються: на ті, що 
формуються за рахунок спеціально призначених для цього зборів; ті, що формуються 
за рахунок відрахувань від загальнодержавних податків (наприклад, Фонд розвитку 
паливно-енергетичного комплексу, який формується з надходжень до Державного 
бюджету України від акцизного збору та ввізного мита на бензин моторний і важкі 
дистиляти дизельне паливо; ті, що формуються за рахунок бюджетних коштів [15, 
ст.207; 166, ст.109]. 

До прийняття нової редакції Закону України “Про систему оподаткування” 
законодавство України передбачало більшу кількість неподаткових доходів, які 
надходять у цільові фонди. Стаття 1 цього Закону передбачає, що податки і збори 
(обов’язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, сплаті не 
підлягають, а у переліку загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) 
(стаття 14) не було зазначено таких платежів до державних цільових фондів, як збори 
до Фондів охорони праці, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду сприяння 
зайнятості населення, відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і 
утримання автомобільних доріг загального користування [1, ст.119].  

Проте з прийняттям Законів України від 19 квітня 1997 року “Про внесення 
змін до Закону України “Про систему оподаткування” та від 4 червня 1997 року “Про 
внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” були відновлені 
відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання 
автомобільних доріг загального користування та збір до Фонду соціального захисту 
інвалідів [2, ст.159; 3, ст.190]. 26 червня 1997 р. Верховна Рада України прийняла 
Закон “Про збір на обов’язкове соціальне страхування”, в якому встановлює збір на 
обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття [6, ст.238]. Проте 
законодавець не вносить відповідних змін у Закон України “Про систему 
оподаткування”, не зазначає у переліку загальнодержавних податків і зборів 
(обов’язкових платежів) такого збору, хоча стаття 1 цього Закону визначає, що будь-
які податки і збори (обов’язкові платежі), які запроваджуються законами України, 
мають бути введені до цього Закону [1, ст.119]. Також у Законі України від 27 червня 
1997 р. “Про державний бюджет України на 1997 рік” та у Законі України від 30 
грудня 1997 р. “Про державний бюджет України на 1998 рік” передбачено в доходній 
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частині Державного бюджету України збір до Державного фонду сприяння зайнятості 
населення [15, ст.207; 166, ст.109]. 

У результаті внесення перелічених змін до Закону України “Про систему 
оподаткування” було майже повністю відновлено скасовані цим Законом платежі до 
державних цільових фондів. Не “пощастило” лище внескам у Фонди охорони праці. 
Законодавець практично знівелював усе доцільне і позитивне, закладене у цьому 
Законі, неодноразово порушуючи його положення. Зокрема, всі зазначені зміни, 
згідно із статтею 1 Закону України від 18 лютого 1997 р. “Про внесення змін до 
Закону України “Про систему оподаткування”, повинні вноситися до цього Закону не 
пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирати чинності 
з початку нового бюджетного року, тобто з 1 січня 1998 р. [1, ст.119]. 

Основним джерелом формування державних цільових фондів є збори 
(обов’язкові платежі). 

Під збором до державного цільового фонду треба розуміти обов’язковий 
внесок до державного цільового фонду, платниками у порядку і на умовах, що 
визначаються законами України про оподаткування [1, ст.119]. 

Юридична характеристика цього виду неподаткових доходів розкривається 
через характерні для них ознаки, закріплені законодавчо, ознаки, які визначають їх 
правовий режим. 

Однією з основних ознак є те, що збори у державні цільові фонди є 
централізованими доходами держави. Ця ознака визначається двома моментами. По-
перше, державні цільові фонди, джерелами утворення яких вони є, належать до 
державної форми власності. По-друге, централізований характер зборів у державні 
цільові фонди ґрунтується на централізованому регулюванні порядку їх встановлення 
та сплати. Зокрема, їх розмір, коло платників, строки тощо встановлються винятково 
законодавством України. 

Іншою ознакою зборів у державні цільові фонди є те, що вони належать до 
обов’язкових неподаткових платежів. Їх обов’язковість підтверджується тим, що суми 
прихованих, занижених і не внесених у визначений строк зборів у державні цільові 
фонди стягуються у примусовому порядку, встановленому законодавством. 
Обов’язковість зборів у державні цільові фонди має винятково важливе значення, 
оскільки завдання пенсійного страхування, соціального страхування, проблеми 
зайнятості населення України вирішуються головно за рахунок коштів відповідних 
фондів, а збори до цих фондів є головним джерелом їх формування. 

Дуже важливою ознакою зборів у державні цільові фонди є їх чітко цільова 
направленість у використанні. Це означає, що збори зараховуються тільки у той 
цільовий фонд, який був визначений у момент встановлення зборів, і 
використовуються відповідно до загального цільового призначення коштів фонду. З 
цього випливає, що збори у складі коштів кожного конкретного державного 
цільового фонду не можуть бути перерозподілені з одного фонду в інший, крім 
випадків, прямо передбачених законодавством. 

Зборам до державних цільових фондів властива ознака зворотності. Одразу 
зазначимо, що ця ознака більш характерна для так званих страхових зборів 
(платежів), які надходять у соціальні (страхові) фонди: (Пенсійний фонд, Фонд 
соціального страхування, Фонд сприяння зайнятості населення тощо), і менш 
властива зборам до Інноваційного фонду, хоча теоретично кожне підприємство може 
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одержати кошти з цього фонду. Ця ознака зворотності зовсім не характерна для 
відрахувань та зборів на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг 
загального користування України. 

Зворотність виражається в тому, що при настанні певних подій (пенсійний вік, 
хвороба, народження дитини, втрата роботи тощо) за рахунок зборів та інших джерел, 
які надходять у відповідний державний цільовий фонд, забезпечується певною мірою 
матеріальна підтримка громадян і сплачені страхові збори ніби повертаються. Одначе 
зворотність зборів не означає їх еквівалентності сплаченим сумам – розміри 
сплачених і “повернених” зборів можуть бути різними. Причому соціальна 
направленість цільових фондів, які акомулюють страхові збори, визначає і 
зворотність їх лише стосовно до громадян незалежно від конкретних платників 
(юридичних і фізичних осіб). 

Є ще одна характерна ознака – збори, не “прив’язані” до конкретних платників. 
Тому сплачені страхові збори фізичними особами не є їхніми особистими 
накопиченнями. Ця ознака також стосується зборів соціальних фондів. 

Порівнюючи збори до державних цільових фондів з податками, треба 
зауважити, що цей вид неподаткових доходів є найбільш наближеним до податків. 
Стягаючи податки, держава застосовує податковий метод, для якого характерним є 
встановлення державою обов’язкових безвідплатних та беззворотних грошових 
платежів, які мобілізуються в бюджет у точно встановлених розмірах і в заздалегідь 
визначені строки [17, с. 43]. Застосовуючи цей метод, держава використовує 
спеціальні юридичні конструкції – суб’єкт податку, об’єкт оподаткування, одиницю 
оподаткування, ставку податку, неоподатковуваний мінімум, строки сплати тощо. 
Порівнявши порядок стягнення зборів до державних цільових фондів з порядком 
стягнення податків, ми бачимо, що вони фактично не відрізняються, хіба що збори 
надходять у державні цільові фонди (до речі, більшість з яких входять у Державний 
бюджет), а також, у кінцевому підсумку, є зворотними. Усі елементи податку є 
характерними для зборів до державних цільових фондів, тому можна стверджувати, 
що, стягуючи їх, держава застосовує податковий метод. 

Відмінність між податками і зборами до державних цільових фондів 
полягатиме в цільовому характері останніх, тоді як податкам властива адресність до 
бюджету, вони надходять у бюджет без встановлення цілей, на які мають бути 
використані. Також збори до державних цільових фондів можуть мати зворотний 
характер, тоді як для податків характерна беззворотність, тобто це означає, що 
платежі не повертаються їх платникам, а надходять у бюджет безповоротно. 
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IV. ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

П .  Пилипенко©  

МІСЦЕ ТРУДОВОГО ПРАВА  
В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ 

Трудове право займає чільне місце у системах права більшості країн світу, 
незважаючи на досить відмінні підходи до побудови структури права та різний 
ступінь розвитку і забезпечення суспільних трудових відносин у цих країнах. 

У тих державах, де зберігається класичний варіант поділу системи права на 
публічне і приватне, трудове право характеризується тим, що належить як до сфери 
приватного, так і до сфери публічного права. 

Оскільки трудові відносини приватних осіб, а саме – найманого працівника і 
підприємця (наймача) – регулюються правовими нормами, то йдеться про приватне 
право. Що ж до відносин між приватними особами (працівниками) і державними 
органами з приводу таких проблем, як охорона праці, вирішення трудових спорів 
судами, тарифного регулювання, то тут переважно діє публічне право. 

Поєднання приватного і публічного фактора у трудовому праві виявляється і у 
специфічних рисах його методу, який передбачає автономне та авторитарне правове 
регулювання 1, с. 456. 

Варто зазначити, що українська правнича наука до сьогодні не дуже схвально 
ставилася до поділу системи права на приватне й публічне 2, с. 96, і, напевне, 
тому було прийнято визначати місце певної галузі права у структурі системи права 
через співвідношення її з окремими суміжними галузями права 3, с. 80. 

Не заперечуючи в цілому подібні методологічні підходи до цієї проблеми, 
спробуємо з’ясувати власне місце трудового права у системі права України, а не його 
співвідношення з іншими галузями національного права. Для цього скористаємося 
вже існуючими напрацюваннями юридичної науки щодо співвідношення трудового 
права з цивільним та адміністративним правом, бо саме на фоні цих двох галузей 
права, як нам видається, можна показати справжнє місце трудового права у системі 
права України 4. 

Свого часу Р.З. Лівшиць досить ґрунтовно показав хибність конструкції 
С. С. Алексєєва про так звані профілюючі і не профілюючі галузі права, яка, якщо її 
дотримуватись, зводить фактично нанівець усталені підходи до побудови системи 
права. Цитуючи з цього приводу О.С. Іоффе, який наголошував, “що за наявності в 
системі радянського права таких основних галузей, як цивільне і адміністративне 
право, не можуть існувати настільки ж самостійно інші галузі права, а норми, що 
належать до них за своєю об’єктивною природою стосуються або цивільного, або 
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адміністративного права”, автор крізь призму практичних аргументів робить 
висновок, що віднесення трудового права до цивілістичної “сім’ї” виглядає досить 
незграбно 5, с. 117. 

Та попри все, трудове право має з цивільним правом низку подібних рис 6. 
Передусім це стосується предмета правового регулювання. Виявляється, що самі 
суспільні відносини, які становлять предмет цих галузей, дуже між собою схожі. Так 
трудові відносини тісно дотикаються відносини, які регламентуються цивільним 
правом, що мають об’єктом регулювання виконання певних трудових завдань чи 
надання послуг. Такими є, наприклад, підряд, доручення, літературне замовлення 
тощо. Підставою виникнення цих відносин, як і трудових, є договір між сторонами – 
виконання робіт і у першому і в другому випадках передбачає їх оплатність. 

До недавна основним аргументом при розмежуванні трудового та цивільного 
права була теза про те, що предметом цивільного права є майнові відносини, які 
виражаються у вартісній формі і при тому утворюють сферу товарного обігу. Трудові 
ж відносини в умовах панування державної власності на засоби виробництва 
втрачають речовий характер. Вони не мають вартісної форми, оскільки робоча сила 
перестала бути товаром, а сама праця втратила найманий характер 7, с. 29. 

Звісно, що тепер зовсім інакше сприймаються подібні висновки. Але в той час 
прояв будь-якого сумніву у тому, що “робоча сила не є товаром”, а “праця втратила 
найманий характер”, розцінювався б як “підрив основ політичного ладу” з 
відповідними негативними наслідками. Тепер уже не таємниця, що радянська 
держава була фактично найбільшим експлуататором найманої праці, оцінюючи її за 
найнижчими вартісними розцінками. 

У підручнику “Советское трудовое право: вопросы теории” констатується, що 
“основним змістом трудових відносин є сам процес праці, жива праця, тоді як 
об’єктом майнових відносин є уречевлена праця” 7, с. 29. Неважко побачити, що 
авторами чомусь “зміст” одних відносин протиставляється “об’єкту” інших. Що ж до 
“самого процесу праці”, або так званої живої праці, то трудове право має до неї 
досить опосередковане відношення. 

Отже, оперуючи поняттями “трудові відносини” і “майнові відносини” та 
намагаючись водночас їх розмежувати, ми швидше досягаємо протилежного. 
Складається враження, що трудові відносини чимось нагадують різновид майнових 
відносин. 

Простежимо цю залежність детальніше. Для прикладу візьмемо підприємця, 
головна мета діяльності якого є досягнення прибутку. Прибуток – це саме та 
“уречевлена праця”, що, як уже зазначалося, є об’єктом майнових відносин. Бажаного 
прибутку підприємець може досягти або за рахунок того, що до належних йому 
засобів виробництва додасть свою власну “живу працю”, або ж використає для цього 
“живу працю” інших осіб, найнявши їх на роботу. В обох випадках йдеться, як 
бачимо, про “живу працю”, яка, очевидно, являє собою певний “процес”. Але у цій 
конструкції цікава інша деталь.  

На прикладі видно, що використання чужої (найманої) праці – це не є головне 
для досягнення прибутку, а лише додатковий засіб, який можна застосувати, 
придбавши так само, як і засоби виробництва, для досягнення основної мети. 
Виходить, що і засоби виробництва, і робочу силу можна набути на підставі 
відповідних угод, які в основі своїй мають цивільно-правовий характер і 
відрізняються лише за своєю юридичною формою. Підприємця-наймача у 
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наведеному прикладі майже не цікавить “процес живої праці” – його цікавить 
результат цієї праці. Інша справа, що в результаті юридичного оформлення найму 
робочої сили підприємець зобов’язується забезпечити належний процес праці. Але це 
вже наслідок узятих ним на себе додаткових зобов’язань, що виникають в результаті 
укладення трудового чи колективного договорів. 

Аналогічні сумніви можна висловити і з приводу оплати праці. Вважається, що 
за виконання роботи згідно з цивільно-правовим договором треба оплачувати 
результат цієї роботи, а за трудовим договором оплаті підлягає сама праця. А проте 
усе це досить умовно, бо в обох випадках видатки на оплату праці (роботи) 
списуються за статтею “затрати виробництва” з відповідними відрахуваннями до 
соціальних фондів та сплатою податків. Більше того, з погляду працівника (виконавця 
робіт) немає значення, як називаються одержані ним кошти – зарплата чи винагорода 
за виконану роботу 8. Для нього важливий результат – факт оплати, тобто свого 
роду прибуток. А це дає підставу вважати, що мета і наймача, і найманого працівника 
фактично однакова – одержання прибутку кожним з них. Проте досягають вони цього 
різними способами. Категорія ж “прибуток”, як відомо, притаманна більше 
цивільному праву, ніж трудовому. 

Отже, трудові відносини найманої праці є фактично різновидом цивільно-
правових відносин. Вони виникають на підставі договору (трудового) і мають 
майновий характер. Тому трудове право досить тісно пов’язане з цивільним. Але 
оскільки трудове право це не лише трудові відносини, а й тісно пов’язані з ними інші 
відносини, то тим самим воно вже за цією предметною ознакою відрізняється від 
цивільного 9. 

З огляду на актуальність проблеми було б помилкою обминути кодифікаційні 
процеси, які відбуваються в наш час у галузі цивільного законодавства, оскільки так 
чи інакше з часом вони мають торкнутися і трудового права. Як відомо, після 
прийняття Конституції України черговим етапом повинно стати прийняття 
Цивільного кодексу. Вже тепер робочою групою підготовлено остаточний (так 
принаймні повідомлялося) варіант проекту такого кодексу, який внесено на розгляд 
Верховної Ради України. Отож, у одній із статей проекту Цивільного кодексу 
передбачено, що “відносини, які виникають на підставі укладення трудового договору 
регламентуються цим кодексом, якщо інше не передбачено спеціальним законом” 
10. 

Невідомо, як сприймають таку норму “класичні цивілісти”, а от щодо 
“трудовиків”, то тут асоціації можуть бути за своїм характером діаметрально 
протилежними – від повного песимізму до, можливо, поміркованого оптимізму, якщо 
так можна висловитись. 

Щодо перших, то складається враження, ніби автори проекту взагалі не знають 
про трудове право і про те, що існує ціла система законодавства про працю, яка 
забезпечує регулювання досить специфічного виду договірних відносин, якими є 
трудові. Якщо так підходити до цієї проблеми, то про трудове право можна говорити, 
напевно, як про право без майбутнього. Проте сподіваємось, що для поміркованого 
оптимізму є значно більше підстав. 

По-перше, додержуючись принципу “lex specialis derogat lege generali”, тобто 
спеціальний закон скасовує загальний закон (а саме це випливає із змісту цитованої 
статті проекту ЦК), можемо бути певні у перспективах трудового права. Наявність 
Кодексу законів Про Працю – яскравий тому приклад. 
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По-друге, відносини, що виникають з укладенням трудового договору 
(трудові), хоч і становлять, як уже зазначалося, основу предмета трудового права, 
проте вони в ньому не єдині. Навряд чи потребують додаткової аргументації 
твердження про несумісність колективно-трудових відносин чи відносин з приводу 
нагляду і контролю за додержанням трудового законодавства, або ж відносин з 
працевлаштування, які визначають специфіку предмета трудового права, з майновими 
відносинами, що є основою предмета права цивільного 11, с. 4. 

По-третє, аргументом на користь самостійності трудового права у системі 
права України є звичайно досвід правових систем розвинених країн, де, як уже 
наголошувалося, трудове право існує, незважаючи на різні підходи до побудови 
системи права. Отже, концептуальні прорахунки, пов’язані з кодифікацією 
цивільного права, не повинні особливо непокоїти справжніх шанувальників 
трудового права. Є достатні підстави сподіватися на його подальший розвиток у 
системі права України. 

У контексті досліджуваного питання не можна оминути увагою ще одну 
наболілу проблему (вже практичного плану), пов’язану з застосуванням цивільного 
права у сфері трудових відносин. Мається на увазі поширена нині на практиці 
“трудова угода”. За винятком деякої співзвучності термінів вона жодного відношення 
до трудового права немає і фактично являє собою різновид цивільно-правового 
договору підряду 12. Під такою назвою ця угода відома досить давно, але за часів 
“соціалістичної суспільної організації праці” сфера її застосування була незначною. І 
тільки з появою приватної власності, приватного підприємництва, особливо до 
середини 1994 року, спостерігалося загальне захоплення при наймі на роботу 
застосуванням не трудового договору, а трудової угоди. Створювались іноді 
парадоксальні ситуації. Наприклад, приватний підприємець винаймав водія для 
службового автомобіля на підставі трудової угоди. Він щомісяця оформляв акт 
“прийому-здачі робіт” за угодою, сплачував винагороду за виконану роботу і знову 
укладав трудову угоду на наступний місячний термін. Керувався при цьому 
підприємець чисто економічними інтересами, що, як уже зазначалося, безпосередньо 
випливали з мети підприємництва. Адже використання праці на підставі трудової 
угоди коштувало йому принаймні на 50% дешевше, ніж залучення до роботи на 
підставі трудового договору. Особи, які працювали за трудовою угодою, не підлягали 
обов’язковому соціальному страхуванню, на них не нараховувались ні 
чорнобильський, ні пенсійний, ні жодний інший обов’язковий платіж. Отож вигоди 
цивільно-правового характеру залучення до праці були явними порівняно з трудовим 
договором. Більше того, щодо таких працівників, які використовувалися за трудовою 
угодою, не потрібно було дотримуватись норм максимальної тривалості робочого 
часу, часу відпочинку, правил охорони праці тощо. Отже, крім того, що держава не 
отримувала відповідних коштів до спеціалізованих фондів, виявилися не захищеними 
значною мірою й інтереси самих працівників від фактично необмеженої експлуатації 
їх праці. 

Така ситуація тривала до середини 1994 р., аж поки Верховна Рада України не 
встановила обов’язкових платежів до Пенсійного фонду та Фонду соціального 
страхування і в разі виконання робіт за цивільно-правовими угодами 13.В 
результаті цього захоплення трудовими угодами дещо спало, але не настільки, щоб 
можна було говорити про повернення трудовим правом утрачених позицій.  

Актуальною і далі залишається проблема охорони трудових прав тих осіб, які 
працюють за трудовими угодами. Очевидно, законодавець, подбавши про інтереси 
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держави, мав би подальшим своїм кроком вирішити питання захисту інтересів 
працівників. Видається, що додаткових аргументів на користь трудового права ця 
проблема не потребує. Тільки трудовий договір та трудове право можуть достатньою 
мірою забезпечити належний рівень захисту інтересів і прав суб’єктів трудових 
правовідносин. 

Поглянемо тепер на риси подібності права трудового і права 
адміністративного. Організаційні моменти, що стосуються прав і виконання 
обов’язків, підпорядкованості суб’єктів притаманні як трудовому, так і 
адміністративному праву, з тією лише різницею, що у першому випадку 
підпорядкованість суб’єктів виникає у результаті добровільно взятих на себе 
сторонами зобов’язань за трудовим договором, а в другому вона закладена у 
відповідних нормативно-правових актах. 

Досить близькими серед окремих інституів є інститути трудової дисципліни і 
державної служби; дисциплінарної і адміністративної відповідальності; професійної 
освіти і виробничого навчання та ін. 

Предметом адміністративного права, як зазначено в науці адміністративного 
права, є “відносини управлінського характеру, які виникають між державою та 
фізичними особами на підставі юридичних актів” 14, с. 6. Як бачимо, за 
предметом правового регулювання трудове і адміністративне право суттєво 
відрізняється одне від одного і, як видається, зовсім не потребують додаткових 
аргументів, щоб відмежувати їх за цією ознакою. Та автор цитованого визначення все 
ж робить спробу довести, що норми адміністративного права(!) регулюють 
“управління трудовою діяльністю людей, організацію трудового процесу” 15, с. 8. 
Зіставлення наведених цитат Л.В.Коваля резонно викликає запитання: “А де ж у 
другому варіанті фігурує “держава”, як вона здійснює “управління трудовою 
діяльністю” у трудових відносинах?” 

Звичайно, якщо брати до уваги тільки державні підприємства, на яких 
працюють особи за трудовим договором, то можна спробувати уявити, що держава 
там якось, хоч і не безпосередньо, проте управляє робочим процесом. А от виявити 
аналогічні ознаки такого управління на приватних підприємствах навряд чи вдасться. 
Тобто за цими ознаками трудове та адміністративне право не мають спільних 
дотичних рис. Управління процесом праці – це стосунки, що становлять трудові 
відносини. Вони виступають елементом останніх і закладені у змісті трудових 
функцій окремих працівників, які в силу зайняття ними відповідних посад покликані 
управляти процесом праці. Їх повноваження щодо організації і управління процесом 
праці, у тому числі застосування заохочень та заходів дисциплінарної відповідальності, 
регламентуються трудовим законодавством. 

Трудові відносини державних службовців теж підлягають регулюванню 
нормами трудового права. Такий висновок випливає безпосередньо із Закону Про 
державну службу. Прийом на роботу (службу), переведення, звільнення, робочий час, 
час відпочинку, питання дисципліни праці і дисциплінарної відповідальності 
державних службовців мають свою специфіку і відповідно потребують встановлення 
спеціальних правил для регулювання цієї специфіки, але в основі своїй – це трудові 
відносини за їх правовою природою. Державні службовці є такими ж носіями 
суб’єктивних трудових прав і обов’язків, як і будь-які інші працівники, що уклали 
трудовий договір. І тільки відносини державних службовців щодо здійснення ними 
виконавчо-розпорядчої діяльності від імені державних органів у відносинах 
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управлінського характеру з громадянами, юридичними особами, державними 
органами тощо регулюються адміністративним правом. 

До предмета адміністративного права можна віднести також відносини з 
приводу працевлаштування, які виникають між органами зайнятості та підприємцями 
і пов’язані головно із забезпеченням належної дисципліни в системі державної 
політики зайнятості. Що ж до відносин між громадянами та органами 
працевлаштування і громадянами та підприємцями з приводу працевлаштування, то 
це, як уже зазначалося, є відносини, що становлять предмет трудового права. 

Порівняння дотичних елементів у предметі правового регулювання трудового, 
цивільного і адміністративного галузей права можна було б продовжити, так само як і 
можна спробувати порівняти методи, що використовуються цими галузями для 
забезпечення правового регулювання суспільних відносин. Навіть і тут, незважаючи 
на явну, на перший погляд, протилежність галузевого набору імперативних та 
диспозитивних засад методу, ми все одно зможемо знайти спільні, єдині риси для всіх 
трьох галузей права. Істина, очевидно, в тому і полягає, що не можна виділити 
авторитет одних галузей за рахунок інших галузей права. Галузі всі рівноцінні і 
рівноправні. В цьому й закладена, напевно, вся суть цілісності структури права як 
системи. 

Трудове право, що теж являє собою певну систему норм, які об’єднані з огляду 
на єдиний предмет правового регулювання, має такі ж “права” на існування, як 
цивільне, адміністративне, кримінальне, фінансове та інші галузі права. Єдність 
системи права у тому й полягає, що досить різні за своїм змістом її складові елементи 
(галузі) забезпечують повноту правового регулювання всього розмаїття суспільних 
відносин, які склалися на відповідному етапі. 

Сама система права – явище динамічне. Кількість галузей права постійно 
зростає. І це цілком закономірно. Еволюція суспільного життя потребує розвитку і 
вдосконалення правового регулювання. Історично цивільне та адміністративне право 
відіграли і відіграють роль у формуванні трудового права й деяких інших нових 
галузей права, так само як трудове право свого часу стало основою виникнення права 
соціального забезпечення. Цілком можливо, що у майбутньому з’явиться щось на 
зразок права зайнятості або щось інше. 

Отже, трудове право – це самостійна галузь у системі права України, яка має 
власне місце в структурі цієї системи, і це місце зумовлене об’єктивним характером 
суспільних відносин, які становлять предмет правового регулювання.  

––––––––––––––– 

1. Див. Трудовое право // Энциклопедический словарь. – М., 1979., С. 456. 
2. Див. Рабінович П.М. Вказана робота, с. 96. 
3. Наша позиція щодо приватного і публічного права не збігається з зазначеними 

підходами до цієї проблеми. Однак додатково з’ясовувати власні “за” і “проти” не 
вважаємо за доцільне через суттєві розходження у предметі дослідження. Проте 
як кардинальну зміну у переорієнтації поглядів на приватне і публічне право 
зазначимо, що до навчальних планів юридичних освітніх закладів останнім часом 
включаються самостійні дисципліни з одноіменними назвами. 

4. Під суміжними, очевидно, маються на увазі такі галузі права, яким властиві 
подібні риси предмета правового регулювання чи методу забезпечення такого 
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регулювання. Стосовно трудового права такими традиційно вважалися цивільне, 
аграрне право, право соціального забезпечення та деякі інші. Немає, напевно, 
потреби порівнювати трудове і кримінальне право, хоч польський вчений 
В.Санетра має з цього приводу свою думку (див. W.Sanetra. Prawo pracy. – 
Bialystok, 1994. – С.80). 

5. Саме ці галузі є яскравими виразниками “приватного” і “публічного” елементу 
національної системи права. 

6. Советское трудовое право: вопросы теории. С. 117. 
7. У країнах Західної Європи (крім Франції) трудові відносини регулюються не 

спеціальними трудовими кодексами, а цивільними, які містять або окремі 
розділи, або навіть самостійні томи, присвячені регулюванню праці. 

8. Див.Советское трудовое право. /Под ред. А.С. Пашкова и О.В.Смирнова. – М., 
1988. – С. 29. 

9. Там же. – С. 29. 
10. У Законі про оплату праці заробітна плата визначається, як “винагорода за 

виконану роботу”. 
11. Подібне і відмінне у цивільному і трудовому праві можна простежити на прикладі 

інститутів, що визначають майнову (матеріальну) відповідальність за заподіяння 
шкоди. Ця проблема може бути самостійним об’єктом дослідження. Тенденційно 
ситуація, як видається, складається тут не на користь трудового права. Цілком не 
виключена можлива уніфікація в майбутньому відповідальності за цивільним і 
трудовим правом. 

12. Тотожність наведеної цитати з текстом згадуваої норми проекту ЦК не 
гарантуємо. Але суть викладеного як видається подано досить точно. 

13. Не зайвим буде навести тут висловлювання авторів підручника “Цивільне право”, 
які стверджують, що саме цивільне право регулює не всі майнові відносини, а 
лише певну їх частину: майнові відносини, зумовлені використанням товарно-
грошової форми в суспільстві. (Див.Цивільне право. Загальна частина / За ред. 
О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К.: Вентурі, 1995. – С. 4.). 

14. Цікаво, що ні цивілісти, ні трудовики спеціально не досліджували такий 
своєрідний феномен “трудової угоди”, як різновид договору підряду. З такою 
назвою вона ні у цивільному, ні у трудовому законодавстві не виявлена, а є, 
швидше, породженням практики. 

P. Pylypenko 

THE PLACE OF LABOUR LAW  
IN THE LEGAL SYSTEM OF UKRAINE 

The Labour Law is one of the most important branches of Law in the legal system of 
Ukraine. It combines the features of both public and private law. 

It is most closely connected with the Civil Law because it regulates the employment 
relations. At the field of labour process administration, the Labour Law has some similar 
features with the Administrative Law. But in spite of certain similar aspects with other 
branches of Law, the Labour Law is an autonomous branch of Law. 

Стаття надійшла до редколегії 07.09.1999 
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В .  Бурак©  

ЄДНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ ЯК ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ПРАЦІВНИКІВ 

Однією з гарантій конституційного права на працю є її оплата відповідно до 
кількості і якості. Право на заробітну плату є одним з найсуттєвіших трудових прав 
працівників, а встановлення її розміру – є істотною умовою трудового договору. 
Отож інститут заробітної плати є одним із центральних у трудовому праві. А проте, 
обговорюючи реформи трудового права, дуже мало уваги надають проблемам 
державного регулювання заробітної плати. Дослідники переважно обмежуються тим, 
що всі питання стосовно заробітної плати зводять до сфери диференціації правового 
регулювання. Нема сумніву, що колишнє централізоване регулювання заробітної 
плати гальмувало підвищення продуктивності праці і прямо суперечило ринковій 
економіці. В умовах розвиненої ринкової економіки правове регулювання заробітної 
плати повинно максимально перейти у сферу диференціації правового регулювання. 
Однак у силу діалектичного поєднання єдності і диференціації правового 
регулювання повинно залишатись і централізоване регулювання цієї групи відносин. 
Зрозуміло, що централізоване регулювання трудових відносин заробітної плати 
повинно бути обмеженим і полягати у наданні певних гарантій працівникам з метою 
забезпечення їх соціального захисту. 

Такий висновок грунтується на конституційному праві громадян на працю. 
Право на оплату праці є однією з гарантій конституційного права громадян на працю 
і є важливим трудовим правом працівника. А оскільки будь-яке суб’єктивне право 
має забезпечуватись примусовою силою держави, то і в інституті заробітної плати 
повинно залишатись державне регулювання, звичайно, в розумних межах. Це 
підтверджує досвід багатьох країн з розвиненою ринковою економікою 1, с. 42.  

Однак відповіді на питання про межі втручання держави в регулювання 
заробітної плати бути не може. 

Цілком очевидно, що найперше держава повинна гарантувати певний рівень 
оплати праці 2, с. 7. Однією з таких гарантій є встановлення нею мінімальної 
заробітної плати. Згідно з нормою ст.95 КЗпП, заробітна плата повинна бути не 
нижчою за встановлений державою мінімальний розмір заробітної плати. Державна 
соціальна гарантія мінімального рівня оплати праці працівників підприємств, установ 
і організацій незалежно від форми власності є обов’язковою на всій території 
України. На сьогодні мінімальна заробітна плата встановлюється Верховною Радою 
України за поданням Кабінету Міністрів України. Мінімальна заробітна плата є 
обов’язковою для підприємств усіх форм і видів власності, і посадові оклади, нижчі 
від мінімальної заробітної плати, встановлювати не мають права 3, с. 121. Ця 
гарантія випливає також з Конвенції МОП №26 (червень 1928 р.), яка рекомендує 
встановлювати заробітну плату не нижче від мінімальних ставок, визначених 
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державою або в іншому порядку на державному рівні. Мінімум заробітної плати 
охоплює лише її тарифну частину. Усі надбавки, доплати, премії нараховуються 
працівникам понад встановлений мінімум, що економічно є доцільним, оскільки 
зберігається стимулююче значення всіх елементів заробітної плати і при виплаті її в 
межах встановленого мінімуму 4, с. 231. 

Отже, можна запропонувати таке визначення мінімальної заробітної плати: 
мінімальна заробітна плата – це встановлений розмір заробітної плати за просту 
некваліфіковану працю, який охоплює її тарифну частину, нижче за яку не може 
проводитись оплата за фактично виконану найманими працівниками повну місячну 
норму праці (робочого часу), і є державною гарантією забезпечення мінімального 
прожиткового рівня. 

Із запропонованого визначення випливають такі ознаки мінімальної заробітної 
плати: 

а) такий розмір заробітної плати передбачається лише для тих працівників, які 
виконали встановлену норму праці за певний робочий час. Тобто, якщо працівник з 
якихось причин не виконав встановленої місячної норми або працює на умовах 
неповного робочого дня, то фактичний розмір його заробітної плати може бути 
нижчий від встановленого розміру мінімальної заробітної плати. Це застереження не 
стосується тих працівників, для яких законом встановлено скорочений робочий день з 
оплатою як за повний робочий день; 

б) мінімальна заробітна плата є державною гарантією забезпечення 
мінімального прожиткового рівня. Зрозуміло, якщо для працівника заробітна плата є 
головним джерелом доходу (а таких більшість), то гарантування державою 
мінімальної заробітної плати є й основною гарантією забезпечення мінімального 
прожиткового рівня працюючої частини населення. У чинному законодавстві 
встановлено правило, за яким мінімальна частина заробітної плати не 
оподатковується, що також є важливою державною гарантією соціального захисту 
населення; 

в) нижче встановленого мінімуму оплата праці не проводиться, якщо 
встановлена норма праці виконана. Мінімум заробітної плати гарантується за умови 
добросовісної роботи працівника 4, с. 230. Частково це правило підтверджується 
ст.111-113 КЗпП, які передбачають виплату місячної заробітної плати не нижче як 
встановлений мінімум і якщо не з вини працівника не досягнуто певних результатів 
роботи. У випадках, коли робітники працювали не повний місяць, розмір їх заробітку 
визначається пропорційно відпрацьованому часу; 

г) мінімальна заробітна плата охоплює лише тарифну частину заробітної плати. 
Вона не поширюється на премії, різні доплати і надбавки до заробітної плати. Розмір 
мінімальної заробітної плати коригується залежно від зростання індексу цін; 

д) мінімальна заробітна плата – це розмір оплати праці за просту 
некваліфіковану роботу. Отже, працівник, який виконує кваліфіковану роботу, завжди 
буде мати зарплату більшу, ніж визначений державою розмір мінімальної заробітної 
плати.  

Встановлений мінімальний розмір заробітної плати відіграє подвійну роль. З 
одного боку, він впливає на побудову тарифної системи: початкові ставки в тарифній 
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сітці або оклади в схемі посадових окладів не можуть бути нижче від встановленого 
мінімуму. З іншого – мінімальний розмір заробітної плати має гарантійний характер, 
оскільки місячна зарплата працівників не може бути нижчою від нього 4, с. 231. 
Однак законодавство не дає відповіді на запитання, які є гарантії захисту права 
працівника на мінімальний розмір заробітної плати. На практиці у таких випадках 
працівник повинен звертатися в комісію з питань трудових спорів (КТС). 

На сьогодні мінімальний розмір заробітної плати встановлюється Верховною 
Радою України з урахуванням:  

 вартісної величини мінімального споживчого бюджету; 
 загального рівня середньої заробітної плати; 
 продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов. 
Сьогоднішній розмір мінімальної заробітної плати значно нижчий від 

мінімального споживчого бюджету через економічну кризу в державі. Тому введено 
новий соціальний норматив – межа малозабезпеченості, нижче якої не повинна бути 
мінімальна заробітна плата. 

Мінімальна заробітна плата є основою, на якій встановлюються мінімальні 
розміри тарифних ставок і посадових окладів. Мінімальні розміри ставок заробітної 
плати визначаються на національному рівні шляхом переговорів між об’єднаннями 
профспілок, об’єднаннями підприємців і урядом, з урахуванням того що мінімальний 
розмір заробітної плати не повинен бути нижчим за встановлену межу 
малозабезпеченості. На переговорах на національному рівні державі відводиться не 
лише роль посередника, але й активного учасника переговорів. Роль держави тут має 
велике значення ще й тому, що вона може (і повинна) економічними методами 
проводити антиінфляційні заходи, наприклад, встановленням прогресивного податку 
на ту частину фонду заробітної плати, яка певною мірою перевищує встановлений 
мінімальний фонд оплати праці, недопущенням випередження росту фонду оплати 
праці над зростанням обсягів виробництва, чим буде забезпечуватись єдність у 
правовому регулюванні заробітної плати 5, с. 52. 

Дискусійним є питання стосовно віднесення тарифних ставок до сфери єдності 
чи диференціації правового регулювання. Ю. Колін вважає, що тарифні ставки треба 
встановлювати централізовано, державою. Вони мають бути соціальною гарантією 
для працівника 6, с. 63; С. Шкурко – що вони повинні встановлюватись державою 
для кожної групи працівників 5, с. 48. У Законі про оплату праці встановлення 
галузевих тарифних сіток віднесено до регулювання галузевими угодами, а 
встановлення конкретних тарифних ставок – до регулювання в колективному 
договорі. Нам видається, що в умовах ринкової економіки буде правильним питання 
про тарифні сітки і ставки віднести до диференціації правового регулювання 
трудових відносин. 

Схожа ситуація і з питанням віднесення до сфери єдності чи диференціації 
правового регулювання доплат і надбавок. На сьогодні загальні умови призначення 
доплат і надбавок регулюються Генеральною угодою. Зокрема, в Генеральній угоді 
1997 року передбачено перелік і розміри доплат і надбавок до заробітної плати, які 
можуть бути встановлені на підприємстві. Конкретні доплати і надбавки 
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встановлюються у колективному договорі. Це сфера диференціації правового 
регулювання. 

Гарантією виплати заробітної плати є також державне регулювання 
гарантійних і компенсаційних виплат. Відповідно до законодавства про працю 
України підприємство зобов’язане зберігати працівнику середній заробіток за час, 
коли він з поважних причин, передбачених законом, не виконує своїх обов’язків за 
трудовим договором. Ці виплати мають гарантійний характер. З огляду на характер 
соціального захисту працівника ця група трудових відносин потребує єдності 
правового регулювання.  

Чинне законодавство про працю передбачає такі головні види гарантій і 
компенсацій у випадках: 

1) виконання державних або громадських обов’язків; 
2) переїзду на роботу в іншу місцевість; 
3) службових відряджень; 
4) скерування на обстеження до медичного закладу; 
5) для донорів; 
6) використання власного інструменту працівника; 
7) для винахідників і раціоналізаторів. 
До сфери єдності правового регулювання у цих випадках повинні бути 

віднесені умови встановлення гарантійних і компенсаційних виплат, а встановлення 
їх розмірів – до сфери диференціації правового регулювання, крім установ і 
організацій, які фінансуються з бюджету, де і визначення граничних розмірів 
гарантійних і компенсаційних виплат треба віднести до державного регулювання. 

Єдності правового регулювання також потребують і гарантії захисту прав 
працівників на оплату праці. Закон України “Про оплату праці” передбачає, що 
суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку 
вирішувати питання оплати праці, що погіршують умови, встановлені 
законодавством, угодами і колективними договорами, тобто держава встановила 
норму, за якою погіршення умов оплати праці не допускається. Це правило має лише 
один виняток: коли підприємство терпить фінансові труднощі, то норми 
колективного договору можуть встановлювати оплату праці нижче від норм, 
визначених генеральною, галузевою або регіональною угодою, але не нижче від 
державних норм і гарантій в оплаті праці. Дія цих норм обмежена терміном не більше 
як шість місяців. 

В умовах економічної кризи на багатьох підприємствах працівників 
“відправляють” у вимушені неоплачувані відпустки у зв’язку з їх простоєм. Згідно з 
ст.113 КЗпП України, час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не 
нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). 
Тут не допускається диференціації правового регулювання. Простій підприємства у 
зв’язку з нестачею обігових коштів і його неплатоспроможністю є простоєм не з вини 
працівника. Тому такі неоплачувані відпустки є незаконними. На АТ “Львівський 
автобусний завод” у зв’язку з простоєм головного підприємства в січні 1996 року 
частину працівників “відправили” у вимушену відпустку з оплатою 2/3 їхніх 
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тарифних ставок і посадових окладів до березня 1996 року. Це відповідає вимогам 
законодавства про оплату праці. 

Закон “Про оплату праці” встановлює загальні вимоги щодо періодичності 
виплати заробітної плати. Ст. 24 цього Закону встановлює, що заробітна плата 
виплачується працівникам не рідше ніж двічі на місяць через проміжок часу, що не 
перевищує шістнадцяти календарних днів. Отже, це питання віднесено до єдності 
правового регулювання і тому диференціація тут допускається лише в межах даної 
норми. Однак у колективному договорі Львівського заводу фрезерних станків є 
норма, яка передбачає виплату заробітної плати раз на місяць. Це положення 
суперечить загальній нормі ст.24 Закону “Про оплату праці”, тому є незаконним. 
Водночас у ТЗоВ “Господар”, малому підприємстві “Харчовик” м.Івано-Франківська, 
передбачено щотижневу виплату заробітної плати, що відображено у колективному 
договорі. Така диференціація є правомірною, оскільки вона здійснюється в межах 
загальної норми, яка встановила єдність правового регулювання даних відносин. На 
більшості обстежених підприємств в колективному договорі просто відтворено дану 
норму законодавства. 

Важливою гарантією права працівників на оплату праці є встановлення 
відповідальності власника за затримку її виплати. На жаль, відповідно до чинного 
законодавства відповідальність несе власник лише у випадку, коли індекс цін на 
споживчі товари і тарифи на послуги зріс більш ніж на 1% 7. В той же час 
законодавством не регламентована відповідальність власника за несвоєчасну виплату 
заробітної плати в тих випадках, коли споживчі ціни не зростали. Не встановлена 
відповідальність власника за затримку заробітної плати менш ніж за один місяць. 
Думається, що таку відповідальність можна встановити в колективному договорі.  

Однією з гарантій захисту прав працівників на оплату праці в умовах ринкової 
економіки є обмеження розміру відрахування із заробітної плати. Законодавство 
передбачає максимальний розмір відрахування з кожною виплатою заробітної плати – 
20%. І лише у випадках, прямо передбачених законодавством, цей розмір може 
становити 50%. Це норма імперативна і тому не допускає диференціації правового 
регулювання, такі відносини входять у сферу єдності правового регулювання. На 
деяких підприємствах вказана норма лише відтворюється в положенні про оплату 
праці, а на більшості – взагалі відсутня в локальних актах, що загалом і виправдано, 
оскільки вона є імперативною і має пряму дію. Але коли в акціонерному товаристві 
“Галхит” у положенні про оплату праці передбачено, що у всіх випадках заподіяння 
працівником матеріальної шкоди з його заробітної плати може утримуватись до 50%, 
то ця норма незаконна і в силу ст.9 КЗпП не дійсна, оскільки вона погіршує умови 
праці працівників порівняно з чинним законодавством про оплату праці. 
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З .  Козак©  

ПРО РІВНІ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

Останнім часом в Україні значно розширено сферу колективно-договірного 
регулювання трудових відносин. Закон України про колективні договори і угоди від 1 
липня 1993 р. (далі – Закон України) [1] став правовою основою для подальшого 
налагодження і поєднання інтересів наймачів і найманих працівників, “розвитку 
системи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин” [2]. 
Колективні договори і угоди фактично представлені юридичними актами узгодження 
інтересів сторін, їхнього співробітництва щодо забезпечення прав і гарантій 
найманих працівників, досягнення злагоди в суспільстві, внаслідок чого вони 
набувають якісно нового значення – представлені як акти соціального партнерства. З 
огляду на зростаюче соціальне значення колективно-договірного регулювання 
трудових відносин потребують з’ясування окремі теоретичні положення цього 
правового явища, зокрема визначення рівнів такого регулювання трудових відносин.  

У багатьох державах світу розрізняють три обов’язкових рівні: центральний, 
галузевий (регіональний), низовий (виробничий). Так у ФРН укладаються національні 
(галузеві), регіональні колективні договори і договори фірм, причому більш поширені 
регіональні, що охоплюють усі підприємства галузі у межах конкретної землі або 
району [3, с. 87-103]. У США найбільш характерним є застосування колективних 
договорів фірм та компаній. Великомасштабні колективні угоди укладаються лише в 
окремих випадках [4]. У Франції колективні договори поділяються на національні, 
регіональні, місцеві та заводські угоди. Як відзначають дослідники колективно-
договірного регулювання, у Франції більше практикується укладення регіональних і 
місцевих колективних договорів, проте заводські угоди можуть також мати важливе 
значення, якщо вони укладені на великих фірмах [5, с. 89]. 

Проаналізувавши зміст Закону України, можна виділити такі рівні колективно-
договірного регулювання трудових відносин: загальнодержавний, галузевий, 
регіональний та виробничий [6]. 

За критеріями суб’єктного складу сторін колективного договору та угоди, 
сфери їх дії, змісту та співвідношення між колективними договорами та угодами 
можна визначити такі рівні колективно-договірного регулювання: виробничий; 
адміністративно-територіальний; галузевий; міжгалузевий. 

Виробничий рівень колективно-договірного регулювання трудових відносин 
обмежується рамками юридичної особи та найманими працівниками, які перебувають 
з нею у трудових відносинах. Колективний договір поширюється на кількісно 
визначене коло осі, з якими юридична особа уклала трудовий договір. Факт 
перебування у трудових правовідносинах з наймачем є підставою поширення дії 
колдоговору на всіх працівників наймача, незалежно від того, чи є вони членами 
профспілкової організації, чи ні [7]. 

                                                 
© Козак З., 1999 
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Згідно з Законом України колективний договір укладається незалежно від 
кількості працівників, з якими юридична особа уклала трудові договори. Формально 
він повинен укладатися, якщо юридична особа перебуває у трудових правовідносинах 
хоча б з одним працівником. На практиці постало питання про доцільність укладення 
колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях, де штат 
працівників порівняно невеликий, внаслідок чого колективні договори на 
виробничому рівні не укладалися, а колективно-договірне регулювання замінювалося 
індивідуально-договірним шляхом укладення контрактів з працівниками. Така 
проблема не залишилася поза увагою науковців. Наприклад, І. Лосиця пропонує на 
підприємствах, в установах, організаціях будь-якої форми власності, де кількість 
працюючих становить 25 осіб і більше, колективний договір укладати обов’язково 
(якщо немає ініціативи з боку трудового колективу щодо укладення колективного 
договору, зобов’язати власника виступити з такою ініціативою). Якщо ж кількість 
працівників менше ніж 25 осіб, то надати сторонам колективного договору право 
самим визначитися щодо його укладення [8, с. 75]. 

Як видається, вирішення цієї проблеми треба шукати у меті та завданнях 
колективно-договірного регулювання, яке покликане упорядковувати трудові 
відносини та соціально-економічні інтереси працівників і власників. Визнання 
колективних договорів актами соціального партнерства спричинило перегляд 
підходів до розуміння колективно-договірного регулювання. Це не тільки 
встановлення правил поведінки суб’єктами колективних правовідносин, але й пошук 
спільних інтересів, приведення їх у відповідність до загальнолюдських цінностей, 
принципів права. Тому, на наш погляд, практика підміни одного правового явища 
іншим неправомірна, як і обмеження укладення колективного договору кількісним 
складом працівників підприємства. Щоб запобігти неукладення колективних 
договорів та усунення прогалин у правовому регулюванні трудових, соціально-
економічних відносин на виробничому рівні, вважаємо за потрібне встановити в 
Законі України двосторонній обов’язок сторін укладення такого договору. 

Законодавець передбачив можливість колективно-договірного регулювання 
шляхом укладення колективних договорів і в структурних підрозділах юридичних 
осіб у межах компетенції цих підрозділів. Водночас він залишив відкритим питання 
про види підрозділів – чи це будуть філії, представництва, чи цехи, дільниці, бригади, 
правове становище яких не однакове. Відособлені підрозділи підприємства, які 
входять у його структуру, – філіали, представництва, відділення та інші наділені 
правом відкриття поточних і розрахункових рахунків та мають затверджені 
положення про їх правовий статус, що відрізняє їх від невідособлених структурних 
підрозділів підприємства. Однак ні філії, ні представництва, ні невідособлені 
структурні підрозділи підприємства не є юридичними особами, а тому за цим 
критерієм перебувають поза сферою укладення колективного договору. 

Розглядаючи єдність (цілісність) структури юридичної особи, виникає питання 
про доцільність укладення такого договору в структурному підрозділі.  

Які нові, відмінні суспільні відносини – виробничі, трудові, соціально-
економічні, що становлять зміст колективного договору, – можуть урегулювати 
зацікавлені особи на рівні підрозділу, коли сторони колективного договору у 
підрозділі є невід’ємною складовою сторін такого договору на підприємстві? Які 
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взаємозв’язки і співвідношення будуть між колективними договорами на 
підприємстві і у підрозділі?  

На нашу думку, доцільно було б не укладати колективний договір у 
структурному підрозділі, а можливо, закласти розділи у загальному колективному 
договорі, які передбачали б можливість регулювання певних питань у самих 
підрозділах, у тому числі і шляхом прийняття інших локальних нормативно-правових 
договорів. 

Згідно з Законом України про підприємства в Україні від 27 березня1991 р. [9], 
на території України можуть створюватися об’єднання підприємств – асоціації, 
корпорації, концерни, консорціуми, які мають права юридичної особи. До їх складу 
входять також юридичні особи, кожна з яких має свою специфіку правового 
регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними суспільних відносин. У цьому 
випадку виправдане існування двох колективних договорів: об’єднання і його 
складового підрозділу. Вважаємо неможливим і недоцільним укладати в об’єднаннях 
лише один колективний договір, оскільки не буде єдності та диференціації правового 
регулювання трудових відносин у складових частинах об’єднання. Тому колективний 
договір об’єднання може складатися з двох відособлених частин. Одна з них 
встановлювала б правила поведінки, обов’язкової для всіх суб’єктів об’єднання, яка б 
надавала мінімальні гарантовані трудові та соціальні права працівникам, котрі 
працюють в об’єднанні (як тих, що уклали трудовий договір з суб’єктами об’єднання, 
так і тих, що уклали договір з об’єднанням). Інша частина регулювала б трудові, 
виробничі та соціально-економічні відносини працівників об’єднання. Пропонуємо 
викласти частину 2 ст.2 Закону України в такій редакції: “Колективний договір 
укладається як в рамках юридичної особи, так і у структурних підрозділах юридичної 
особи, які мають права юридичної особи”. 

Невиправданим є обмеження законодавцем колективно-договірного 
регулювання на виробничому рівні рамками юридичної особи, бо визначальним у 
встановленні такого регулювання є укладення трудового договору з працівниками. 
Згідно з частиною 1 ст.21 КЗпП України, з боку наймача (роботодавця) виступають 
власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична 
особа. Тому потрібно внести зміни до КЗпП України та Закону України і колдоговір 
укладати з юридичними та фізичними особами, які наймають працівників.  

На міжгалузевому, галузевому й адміністративно-територіальному рівнях 
укладаються відповідні угоди. На відміну від колективного договору сфера їх дії 
визначається суб’єктним складом сторін угод. Згідно з частинами 2 і 3 ст.3 Закону 
України, сторонами генеральної угоди виступають професійні спілки, які об’єдналися 
для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, та власники або 
уповноважені ними органи, які об’єдналися для ведення колективних переговорів і 
укладення генеральної угоди, на підприємствах яких зайнято більшість найманих 
працівників держави. Відповідно сторонами галузевої угоди є власники, об’єднання 
власників або уповноважені ними органи і профспілки чи об’єднання профспілок або 
інших представницьких організацій трудящих, які мають відповідні повноваження, 
для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості 
підприємств, що входять у сферу їх дії. 
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Проте практика укладення генеральних, галузевих угод в Україні засвідчила 
інше. Генеральні угоди у 1993 і 1995 роках укладено між Кабінетом Міністрів 
України та профспілковими об’єднаннями. Галузева угода від 29 квітня1996 р. 
укладена між Міністерством України у справах молоді і спорту та ЦК профспілки 
працівників культури України; Галузева угода від 23 травня1996 р. укладена між 
Міністерством охорони здоров’я України та ЦК профспілки працівників охорони 
здоров’я України [10, с. 37-39]. Тобто стороною виступають не власники чи їх 
об’єднання, що об’єдналися для ведення переговорів, як мало б бути відповідно до 
законодавства, а органи державної виконавчої влади. 

Визнання Кабінету Міністрів України, окремих міністерств сторонами 
генеральних, галузевих угод пояснюється об’єктивними причинами. Кабінет 
Міністрів України має повноваження щодо управління майном, яке є у 
загальнодержавній власності, вирішує питання про створення державних 
підприємств, установ, організацій і надає їм в оперативне управління чи повне 
господарське відання державне майно, контролює ефективність використання та 
збереження цього майна, тобто виступає уповноваженим органом власника. У 
практиці зарубіжних країн поширене укладення колективних договорів (угод) на 
тристоронній основі, коли третьою стороною поряд з об’єднаннями власників та 
професійних спілок виступають державні органи. З огляду на викладене можна 
вважати позитивним зрушенням Генеральну угоду на 1997-1998 р. [11], сторонами 
якої виступають уже, з одного боку, Кабінет Міністрів України і Український союз 
промисловців і підприємців, з іншого – профспілкові об’єднання України. 

Простежуються протиріччя і в самому Законі України. Законодавець 
встановлює двосторонню основу колективно-договірного регулювання, коли 
сторонами генеральної, галузевої угоди та колективного договору виступають 
профспілкові організації або їх об’єднання та власники чи уповноважені ними органи, 
об’єднання власників. Сторонами ж угоди на регіональному рівні Закон України 
називає місцеві органи державної влади або регіональні об’єднання підприємців, 
якщо вони мають відповідні повноваження, і об’єднання профспілок чи інші 
уповноважені трудовими колективами органи. Тобто з’являється новий суб’єкт 
колективно-договірного регулювання – місцеві органи державної влади. Крім того, 
законодавець на регіональному рівні виводить державні органи з об’єднань 
підприємців і визнає їх самостійною стороною угоди, вказуючи, що вона укладається 
або з підприємцями, або з органами державної влади. Формально регіональна угода 
укладається на двосторонній основі, але фактично наявні три суб’єкти правовідносин, 
які наділені правом укладення угоди. Це не сприяє чіткому визначенню не лише 
територіальної сфери дії угод, але й встановленню та компетенції їх сторін.  

Отже, законодавцю потрібно внести зміни до Закону України і відповідних 
статей КЗпП України, де встановити двостороннє укладення колективних договорів 
на виробничому рівні колективно-договірного регулювання та тристороннє укладення 
угод на міжгалузевому, галузевому, адміністративно-територіальному рівнях з участю 
представників інтересів працівників, наймачів та держави. 
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РЕФОРМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
В УКРАЇНІ: ПРОФЕСІЙНІ ПЕНСІЙНІ СИСТЕМИ 

Ситуація, що склалася у системі пенсійного забезпечення громадян в Україні 
(невідповідність розміру пенсії прожитковому рівню в державі, знецінення трудового 
внеску особи у її пенсійному забезпеченні, заборгованість з виплати пенсій тощо) 
викликала потребу проведення реформи у цій сфері. Одна з важливих складових 
реформування пенсійної системи – це впровадження додаткового пенсійного 
забезпечення. Є надія, що саме система недержавного пенсійного страхування зможе 
розв’язати низку найважливіших завдань у новій структурі пенсійних відносин між 
державою, роботодавцями та працівниками. Це питання, пов’язані із пільговим 
пенсійним забезпеченням, створенням професійних пенсійних систем, а також з 
функціонуванням фінансових інститутів, які дадуть змогу громадянам України 
накопичувати кошти для додаткових пенсій. До того ж, як свідчить досвід країн з 
розвиненою ринковою економікою, саме інститут недержавного пенсійного 
страхування є одним з могутніх інвесторів і сприятливо позначився на економічному 
розвитку держав 1, с. 54. що особливо важливо для України в умовах сучасного 
трансформаційного періоду.  

В Україні немає історичних коренів інституту недержавного пенсійного 
страхування. Тому його впровадження в життя потребуватиме перелому 
психологічного бар’єру громадян, який посилюється нестабільністю економічних 
відносин та недовірливим ставленням населення до реформ у державі. Недостатнє і 
наукове вивчення цього інституту, немає правової бази. 

Нині розробляється проект Закону “Про недержавні пенсійні фонди”, серед 
яких передбачаються як добровільні пенсійні фонди, так і обов’язкові недержавні 
пенсійні фонди – професійні.  

Для впровадження самостійних професійних пенсійних систем треба 
впорядкувати професійні пільги працівникам у зв’язку з умовами праці, а також 
встановити порядок фінансового забезпечення цих пільг за рахунок роботодавців. 
Згідно з діючим законодавством пільгові пенсії деяких категорій працівників і 
сьогодні забезпечуються за рахунок роботодавців 2., щоправда, в системі 
загального пенсійного забезпечення, тобто через Пенсійний фонд України. 
Підприємства, на яких працівники вийшли на пенсію за віком на пільгових умовах, 
повинні вносити до Пенсійного фонду України плату, що покриває витрати на 
виплату зазначених пенсій до досягнення працівниками загального пенсійного віку, 
передбаченого ст.12 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, у розмірі 100% 
призначених пенсій за рахунок власних коштів 3. Такий механізм є 
недосконалим, що виявляється у великій заборгованості підприємств Пенсійному 
фонду, і це, своєю чергою, негативно впливає загалом на пенсійне забезпечення 
громадян в Україні. Більш правильним, як видається, є переведення пільгових пенсій 
в систему недержавних пенсійних фондів, утворюваних за професійною ознакою.  

Необхідність такого реформування зумовлена трьома факторами: 
1) психологічним (посилиться реальна відповідальність роботодавця за створення 
безпечних умов праці, оскільки незабезпечення таких умов призводитиме до 
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професійної непрацездатності працівників, а відтак і виникнення у них права на 
пільгове пенсійне забезпечення за його рахунок); 2) соціальним (звільнення 
державного Пенсійного фонду України від виплат на пільгове пенсійне забезпечення 
позитивно впливатиме на рівень забезпечення всіх інших непрацездатних 
пенсіонерів); 3) фінансовим (даватиме змогу економічно обґрунтувати тарифи 
страхових внесків для кожної професійної системи окремо). Правовою підставою 
проведення реформи є закріплений законодавцем принцип повної відповідальності 
власника за створення безпечених та нешкідливих умов праці 4. 

Найбільш проблемним, на мою думку, є питання пільгового пенсійного 
забезпечення осіб, котрі працюють у тих сферах, де шкідливі та небезпечні рівні 
професійних ризиків залежать від майбутнього технічного удосконалення, і 
роботодавець об’єктивно не може повністю усунути наслідки їх впливу на 
працівника. Відповідальність за пільгове пенсійне забезпечення таких професійних 
категорій слід передбачити, очевидно, в рамках державної пенсійної системи. 

Усі недержавні пенсійні фонди можуть бути як відкриті (доступні для всіх 
суб’єктів), так і закриті (корпоративні), але професійні пенсійні системи можуть 
реалізовуватись лише через корпоративні пенсійні фонди, які створюватимуться 
особою-роботодавцем або групою юридичних осіб – роботодавців з метою 
додаткового пенсійного забезпечення громадян, які перебувають чи перебували у 
трудових відносинах з цим роботодавцем (роботодавцями) за певною професійною 
ознакою. 

Закономірно виникає запитання: яка ж форма участі роботодавця у створенні 
професійної пенсійної системи? Очевидно, що відносини в системі всього 
недержавного пенсійного забезпечення мають бути договірними – це передбачає 
добровільну участь і рівність прав суб’єктів цих відносин. Водночас корпоративні 
пенсійні фонди повинні виплачувати пільгові пенсії у зв’язку з особливими умовами 
праці, а тому частково виходять за рамки добровільності. Видається, що система 
професійного пенсійного страхування повинна поєднувати як добровільну, так і 
обов’язкову участь роботодавця. Проект Закону “Про недержавні пенсійні фонди” не 
встановлює критеріїв розмежування цих двох форм. Вважаємо, що, обов’язкове 
“професійне” страхування повинно передбачати обов’язковість пенсійного 
страхування не в рамках цілої держави, а в рамках певної галузі для працівників 
окремих професій. 

Головна відмінність системи обов’язкового професійного страхування від 
обов’язкового державного пенсійного страхування полягатиме в тому, що у 
професійній системі визначальну роль відіграватиме інститут соціального 
партнерства 5, с. 55. У зв’язку з цим важливо вирішити два головні питання: 
1) встановити перелік галузей, де вводиться обов’язкове недержавне професійне 
страхування – це галузі в яких робота є шкідливою, важкою і небезпечною для 
здоров’я; 2) визначити тариф страхових внесків з урахуванням того, що роботодавець 
такого шкідливого підприємства сплачуватиме страхові внески за двома системами – 
загальнодержавного обов’язкового і професійного пенсійного страхування. 

У цілому система професійного пенсійного страхування може складатись з 
двох рівнів. Перший – обов’язковий. Працівник, уклавши трудовий договір з 
роботодавцем визначеної галузі чи в сфері певних професій, автоматично стає 
суб’єктом професійного пенсійного страхування, тобто разом із роботодавцем 
сплачує страхові внески, що дає йому право на пенсію за системою професійного 
пенсійного страхування. Ця пенсія буде основною до моменту, коли у особи виникне 
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право на пенсію за системою обов’язкового державного пенсійного страхування, і 
додатковою після виникнення цього права. Ця система повинна передбачати право на 
будь-який залежно від пенсійного ризику вид трудової пенсії. 

Другий рівень – добровільний. Умови його можуть попередньо бути визначені 
в рамках соціального партнерства та закріплені в колективному договорі. Тут можуть 
бути різні варіанти: страхові внески сплачує працівник і роботодавець (наприклад, за 
пенсійною програмою на Уральському заводі гумово-технічних виробів) або тільки 
роботодавцем (за прикладом пенсійної програми Качканірського ГЗК) 6, с. 51-53. 
Одним із варіантів є введення на підприємстві пенсійного страхування як виду 
заохочення за сумлінну професійну працю з передбаченням чітких показників, 
досягаючи яких у працівника з’являтиметься суб’єктивне право на застосування 
такого заохочення, а у роботодавця – правовий обов’язок укладення такого договору. 

Може бути й інше добровільне пенсійне страхування, коли між працівником і 
роботодавцем такий договір виникає за угодою сторін. 

Закладаючи основу професійних пенсійних систем, держава створює новий 
організаційно-правовий механізм, який більше відповідає ринковій економіці. 
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S. Syvak  

PENSION REFORM IN UKRAINE:  
PROFESSIONAL PENSION SYSTEMS 

The article is devoted to the problems of privileged pensioning and the introduction 
of the system of non-state pensioning. In the author’s opinion, it is advisable that a 
compulsory and a voluntary levels of professional pension programs in the system of non-
state pensioning should be introduced in Ukraine.  

The terms and procedure of implementing the obligatory level are determined by the 
legislator and instituted in those spheres of national economy where the work is harmful and 
entitles to a pension. The voluntary level will be regulated by local legal acts. 
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Н .  Болотіна©  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ОСОБИ  
ПРИ КОРЕКЦІЇ СТАТІ 

Право на охорону здоров’я та надання належної медичної допомоги 
громадянам в Україні – це конституційні права людини (ст.49 Конституції України). 
Реалізація таких прав в умовах переходу до ринкових відносин потребує вироблення 
нових правових механізмів, впровадження принципів гуманності, соціальної 
захищеності, державної гарантованості. 

Науковий і технічний розвиток медицини запроваджує в життя нові види 
лікувальної допомоги, зокрема такі як трансплантація органів людини, штучне 
запліднення та імплантація ембріона, зміна (корекція) статевої належності. Такі 
операції поряд із суто медичними складнощами виявили і проблеми соціально-
правового характеру. Тут медицина йде попереду, а правове регулювання, 
здебільшого, запізнюється і прийняття відповідних законодавчих актів проходить 
складно. 

Незвичним для громадськості є такий вид лікувальної допомоги, як зміна 
(корекція, відновлення) статевої належності. Разом з тим спеціалісти стверджують, 
що приблизно кожна десятитисячна людина на планеті народжується транссексуалом. 
Транссексуалізм – стан, який характеризується порушенням статевого 
самоусвідомлення особистості і виявляється у невідповідності її анатомічних і 
психологічних параметрів. Така особа відчуває невідворотну потребу змінити свою 
анатомічну стать і набути біологічний, моральний і правовий статус особи 
протилежної статі.  

Операції з корекції біологічної статі людини проводять у багатьох країнах 
світу. Ще у 1978 році в США було створено міжнародну професійну асоціацію 
лікарів, котрі спеціалізуються на корекції статі. Асоціація проголосила кредо своєї 
діяльності: “Ми маємо справу з хірургією, яка відновлює, а не змінює стать”. Цим 
заперечувалось нездорову цікавість, осуд і необізнаність суспільства і 
підтверджувалась наявність хвороби у таких пацієнтів, а відтак – об’єктивний 
характер потреби в оперативному втручанні для зміни статі. 

Голандські вчені виявили в головному мозку людини ділянку, що відповідає за 
сексуальну поведінку. У звичайних чоловіків вона ширша, ніж у жінок, проте у 
чоловіків-транссексуалів розміри цієї ділянки такі ж, як у жінок. З нез’ясованих досі 
причин головний мозок і тіло транссексуалів від самого початку мають різну стать. 
Саме це зумовлює їх природну потребу корекції статевої належності. 

Щороку у США проводять близько трьох тисяч подібних операцій, в Австрії – 
50. За опублікованими даними до Всесоюзного центру сексопатології у Москві 
щорічно з подібним проблемами звертаються сотні людей. У Московському центрі 
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репродукції людини і планування сім’ї під керівництвом професора В.І.Васильєва 
вже проведено сотні операцій з корекції статі. Такі операції проводились і в Україні. 

Проблеми медичної, психологічної реабілітації транссексуалів, їх нового 
правового статусу привертають увагу медиків, біологів, фізіологів, психологів і, 
безумовно, юристів. 

Цілком зрозуміло, що, вирішивши змінити (або відновити) свою стать і 
пройшовши складну медичну операцію (а для жінок, які змінюють стать на чоловічу 
– це декілька операцій), особа постає перед проблемою зміни свого паспортного 
стану, що пов’язано із шлюбними, сімейними, трудовими, пенсійними 
правовідносинами, з наданням пільг і компенсацій. 

Зазначимо, що в різних країнах це питання вирішується по-різному. Є держави, 
які, дозволивши (загальнодозвільний принцип) операцію з корекції статі, разом з тим 
не дозволяють таким особам відповідно змінити свій юридичний статус.  

Законодавство Великобританії забороняє таким особам брати шлюб і 
змінювати паспортні дані. Так 36-річна манекенниця, яка 19 років тому була 
чоловіком, у судовому порядку домагалася дозволу вийти заміж, однак суд 
м.Стаффорда відмовив задовольнити її вимогу. Така ж доля спіткала двох 
англійських транссексуалів, яким Верховний суд Великобританії відмовив у видачі 
нових паспортів у зв’язку із зміною статі, до того ж один із спеціалістів вищої судової 
інстанції держави назвав таке бажання позивачів незаконним, безглуздим та 
ненормальним. 

В Австралії до цієї проблеми підхід протилежний. Відомий випадок, коли 
жителька Австралії, змінивши 15 років тому стать, офіційно була визнана жінкою, 
проте після досягнення 60 років їй було відмовлено в державній пенсії на тій підставі, 
що в свідоцтві про народження вона була зареєстрована як чоловік і могла 
претендувати на пенсію лише після досягнення 65 років. Суд скасував це рішення і 
визнав за нею право на пенсію з 60 років – як для всіх жінок. 

В Україні створено певну правову базу з питань корекції статі. Ст. 51 Основ 
законодавства про охорону здоров’я передбачає право пацієнта на зміну статі. 
Умовами такого медичного втручання є прохання заявника, а також наявність 
медико-біологічних показників, які затверджує МОЗ. У листопаді 1992 р. видано 
наказ МОЗ №173 “Про створення комісії з питань транссексуалізму”. 15 березня 
1996 р. наказом МОЗ України №57 “Про надання медичної допомоги особам, що 
потребують зміни (корекції) статевої належності” було затверджено пакет 
підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють такі правовідносини. Як 
вказано у наказі, ці акти затверджені з метою упорядкування та регламентації 
медичних втручань в процесі зміни (корекції) статевої належності, посилення 
контролю стосовно висновків про необхідність зміни статі, надання медичної, 
психологічної, правової та громадської допомоги особам, що її потребують. 

Найпершою умовою для зміни статі має бути у цієї особи цілий комплекс не 
тільки медико-біологічних, але й соціально-психологічних показань, що свідчать про 
наявність у пацієнта транссектуалізму. До них належать: порушення статевої 
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самосвідомості з самого початку формування (у віці 3-4 років); постійність 
сформованої трансформації статевої самосвідомості; невиявлення гомосексуалізму та 
психічних захворювань; наявність ендокринних, морфологічних, нейрофізіологічних, 
психологічних і фізичних ознак жаданої статі тощо.  

Разом з тим затверджено і медико-біологічні та соціально-психологічні 
протипоказання до зміни (корекції) статевої належності. Це – невиявлення 
перелічених показань, вік до 25 років, наявність дітей, перебування у шлюбі на час 
вирішення питання про зміну статі, алкоголізм, наркоманія, антисоціальна поведінка, 
наявність ендокринологічних хронічних захворювань, недостатній інтелект тощо. 

А втім, не з усіма протипоказаннями можна погодитись. Перебування у шлюбі 
і наявність дітей не повинні мати заперечного значення під час вирішення питання 
про проведення операції. Мабуть, тут має бути послідовний і логічний підхід: якщо 
це хвороба, то зобов’язані створити умови для її лікування. Видається, що наявність 
такої хвороби як транссексуалізм повинна служити суттєвою причиною для 
припинення шлюбу. Це може бути зроблено як до, так і після операції. Однак, ми 
вважаємо, що це право, а не обов’язок пацієнта. Щодо наявності дітей, то тут батьки 
мають рівні права і вони не залежать від статі. 

Рішення про доцільність проведення хірургічної операції приймає постійно 
діюча комісія з питань зміни (корекції) статевої належності при Міністерстві охорони 
здоров’я України, яка діє на підставі спеціального Положення (затвердженого 
наказом МОЗ України №57 від 15.03.1996 р.). Зокрема, у Положенні зазначено, що 
рішення комісії є єдиним документом, на підставі якого медичні установи мають 
право проводити операційне втручання щодо зміни статі. З такою нормою не можна 
погодитись, адже комісія є відомчим органом при МОЗ, і пацієнту слід надати право 
звертатися за висновком і до незалежних позавідомчих установ. 

Рішення комісії може бути оскаржене до суду. Повторний розгляд комісією 
справи особи, котрій було відмовлено у зміні статевої належності, можливий не 
раніше ніж через рік. 

Операцію з приводу зміни статі в Україні проводять безоплатно. Лише у 
випадку, коли пацієнт бажає зробити таку операцію за кордоном, йому видають на 
руки висновок комісії і операція відбувається за його рахунок. 

Після проведення операційної корекції пацієнту видають медичне свідоцтво 
про зміну статевої належності, яке служить підставою для внесення змін в актовий 
запис про народження особи і видачі нового свідоцтва про народження. Вважаємо, 
що така важлива норма повинна бути закріплена на рівні закону, а не наказу МОЗ 
України. 

Отже, законодавство України вирішило це питання послідовно і остаточно. В 
результаті операції з корекції статевої належності зникає один суб’єкт права і 
з’являється фізична особа протилежної статі з юридичними наслідками, що звідси 
випливають. Разом з тим низка важливих положень не врегульовані законом. 
Доцільно встановити, що така особа набуває всіх прав і обов’язків, які належать 
протилежній статі: одружуватись, користуватись гарантіями у галузі охорони праці 
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(для жінок), набувати у відповідному віці пенсійних прав тощо. Крім того, слід 
визнати зміну статі лікарською таємницею і встановити юридичну відповідальність за 
її розголошення. Закріпити обов’язок особи при укладенні шлюбу повідомити іншу 
сторону про перенесену операцію і неможливість мати дітей. Припинення шлюбу з 
особою, яка змінила стать, за взаємною згодою і відсутності майнових претензій 
повинно відбуватись через РАГС у спрощеному порядку. 

Правове регулювання корекції (зміни) статевої належності повинно бути 
встановлено на рівні закону. 

N. Bolotina 

SOCIAL PROTECTION OF RIGHTS PERSONS  
WHO CHANGED SEX 

The article deals with important issues of legal regulation in the field of health 
protection. The author analyzes foreign experience of social guarantees of the rights of 
person, in operations of changing sex; she offers to broaden legal regulation of this issue, to 
fix the guarantees in the legislation: to reduce the number of contraindications, to give the 
person right to appeal to the court against the decision of Commission of Changing Sex 
Operations Issues.  

Стаття надійшла до редколегії 07.09.1997 
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ПРИМУСОВА ПРАЦЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ 
У ЗВ’ЯЗКУ З ВИРОБНИЧОЮ ПОТРЕБОЮ 

Конституцією України встановлена норма про заборону використання 
примусової або обов’язкової праці 1. Ця норма є новою для українського 
конституційного законодавства, але навряд чи її можна назвати такою стосовно 
українського законодавства в цілому. 

Ще в 1956 р. Україною була ратифікована 29-та Конвенція Міжнародної 
Організації Праці (МОП) “Про примусову або обов’язкову працю” 2, в якій ця 
норма була передбачена, означала чинність в Україні заборонити використання 
примусової або обов’язкової праці у всіх її формах. Хоча це і знайшло своє 
відображення в ст.31 КЗпП України, однак законодавство допускало і винятки з цього 
правила (ст.32-34 КЗпП). 

Встановлена безпосередньо в Конституції норма про заборону використання 
примусової або обов’язкової праці зобов’язує привести у відповідність з цією нормою 
поточне законодавство. 

Пленум Верховного Суду України у своїй постанові за №9 “Про застосування 
Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 р. вказав, що в 
зв’язку з забороною використання примусової та обов’язкової праці не можуть 
застосовуватись як такі, що суперечать Конституції, правила ст.32, 33, 34 КЗпП 
України, відомчих положень чи статутів про дисципліну, які передбачають 
можливість тимчасового переведення працівника без його згоди на іншу роботу в 
порядку дисциплінарного стягнення у разі виробничої необхідності або простою, а 
також можливість виконання ним роботи, не передбаченої трудовим договором.  

Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) 
служба, а також робота, що виконується особою, чи служба, яку вона несе за вироком 
суду або відповідно до законів про воєнний і надзвичайний стан. 

Але оскільки офіційно тлумачити Конституцію України і закони може тільки 
Конституційний Суд України (п.2 ст.150 Конституції), спробуємо з’ясувати 
можливість застосування тлумачення, запропонованого Пленумом Верховного Суду 
України.  

Аналізуючи випадки заборони використання примусової праці, зазначені у 
вищезгаданій постанові Пленумом Верховного Суду України, запитуємо: А чи всі з 
них можна вважати такими, що стосуються видів примусової праці? 

Для прикладу розглянемо випадок переведення за виробничою потребою і 
з’ясуємо, чи таке переведення є примусовою працею. 

У тексті 29-ої Конвенції МОП (1930 р.) в п.1 ст.2. дано визначення поняття 
примусової праці: усяка робота або служба, що вимагається від будь-якої особи під 
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загрозою будь-якого покарання, для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх 
послуг 2. 

Водночас, згідно з Конституцією України, дозволяється, як виняток, робота, 
що виконується відповідно до законів про воєнний і надзвичайний стан. 

У ч. 2 ст.1 Закону “Про надзвичайний стан” від 26 червня 1992 р. зазначено, 
що правовий режим надзвичайного стану спрямований на забезпечення безпеки 
громадян у разі стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій і епізоотій, а також на 
захист прав та свобод громадян.  

І хоча режим надзвичайного стану й виробнича потреба є різні за масштабами 
явища, але умови, за яких вводиться надзвичайний стан та виникає виробнича 
потреба (крім випадків простою й заміни відсутнього працівника), є фактично 
однакові.  

Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод, 
передбачаючи заборону примусової і обов’язкової праці, також допускає виняток з 
цього правила щодо робіт, які проводяться в стані крайньої необхідності та 
стихійного лиха (ст.4), що за змістом і спрямованістю збігається із закріпленою в 
ст.33 КЗпП виробничою потребою 3, с. 37-38. 

У ст.9 Конституції України зазначено: “Чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України”, тому можна стверджувати, що норма, яка не вважає 
примусовою або обов’язковою працею роботу в стані крайньої необхідності і 
стихійного лиха, є частиною національного законодавства, і що, відповідно, йому не 
суперечить інститут переведення працівника на іншу роботу в разі виробничої 
потреби. 

На думку В. Буткевича, надання юридичної сили національного закону 
“укладеному і належним чином ратифікованому договору” веде до виникнення 
чергової проблеми 4, с. 23] – колізії за принципом: більш пізній закон скасовує 
закон попередній у випадку, коли держава після укладення міжнародного договору 
може запровадити національний закон, який буде спроможний скасувати діючий 
договір. На противагу цьому аргументу можна навести ще й інший принцип: якщо 
міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 
законодавством України, повинні застосовуватись правила міжнародного договору. 

Отже, наведені аргументи, на нашу думку, яскраво показують, що переведення 
у зв’язку з виробничою потребою навряд чи можна розглядати як варіант примусової 
праці. 

Однак видається дивним, що Пленум Верховного Суду обмежився тільки 
деякими випадками заборони застосування примусової праці, залишивши поза 
увагою роботу у вихідні дні, святкові та неробочі дні, надурочні роботи, які 
відповідно до чинного законодавства проводяться в аналогічних з виробничою 
потребою випадках і фактично без згоди працівника, тобто всупереч його волі. 
Можливо, підґрунтям для цього став передбачений законодавством спеціальний 
порядок залучення працівників до таких робіт, а саме отримання дозволу 
профспілкового комітету. 
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Але ж деякі випадки, коли дозволяють залучати працівників до таких робіт, 
далекі від відвернення громадського або стихійного лиха, нещасних випадків, 
виробничої аварії. 

В інших випадках (наприклад, п.3, 4 ч. 2 ст.71) взагалі немає натяку на 
екстраординарність обставин. А згоду профспілкового органу на залучення 
працівників до такої роботи не можна вважати виявом безпосередньої волі 
працівника. 

Для того щоб конституційна норма про заборону використання примусової 
праці належно застосовувалась, на нашу думку треба, по-перше, внести зміни та 
доповнення до чинного законодавства; по-друге запровадити санкції, які б 
забезпечували її виконання; по-третє, ретельно вивчати і застосовувати норми вже 
ратифікованих Україною міжнародних договорів, водночас не забуваючи, що “в 
основі всіх прав людини лежить гідність та достоїнство, властиві людській особі, а 
також те, що людська особа є центральним суб’єктом прав та фундаментальних 
свобод людини і тому все повинно робитися для її блага...” 5, с. 128. 
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T. Parpan 

ON CONSTRAINED LABOUR AND TRANSFER DUE TO 
INDUSTRIAL NEED 

In spite of the fact that the notion of constrained labour has been used in 
international contracts already it is fairly new to the Constitutional Legislation of Ukraine 
and was first fixed in the Constitution of Ukraine in 1996. 

The article presents the survey of the most essential characteristics of the constrained 
labour based on the analysis of norms of the Constitution of Ukraine and international 
legislative acts. The notion and grounds for transferring employees to another job in case of 
industrial need one analyzed in terms of generalization of legal practice.  

Стаття надійшла до редколегії 07.09.1997 
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V. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН  

Н .  Титова©  

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – 
ОСОБЛИВИЙ ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

Земельна реформа – центральна складова аграрної реформи, яка є 
першочерговою і базовою для забезпечення економічних перетворень у державі. 
Здебільшого йдеться про особливу і пріоритетну категорію земель – землі 
сільськогосподарського призначення (хоч прямо це, на жаль, не уточнюється у 
більшості нормативно-правових актів). Ці землі виконують найважливішу функцію в 
процесі матеріального виробництва: за допомогою праці людини вони виробляють 
продукти харчування або сировину для їх вироблення. Цим зумовлена їх роль 
безпосереднього життєзабезпечувального фактора як основи вирішення складної 
продовольчої проблеми. Отже, правовий режим земель сільськогосподарського 
призначення повинен бути особливим, істотно відмінним від правового режиму 
земель усіх інших категорій, що має особливе значення для раціональності процесів 
приватизації цих земель – головного багатства народу України, реорганізації 
колгоспів, паювання земель колективних сільськогосподарських підприємств. 

Земельна правосуб’єктність сільськогосподарських підприємств є 
визначальною в системі їх прав іншого юридичного змісту (майнових, трудових, 
організаційних тощо). Здатність цих підприємств мати їх зумовлена саме здатністю 
бути власниками, орендувачами або іншими користувачами земель 
сільськогосподарського призначення. 

У чому ж полягають особливості земель сільськогосподарського призначення 
як об’єкта правової регламентації і якою галуззю законодавства (земельного чи 
цивільного) ці особливості можуть бути враховані? Відповідь на ці дискусійні 
питання має важливе значення для визначення характеру та змісту процесів 
підготовки Земельного та Цивільного кодексів України. 

Головні особливості земельних відносин зумовлені унікальністю їх об’єкта – 
землями. Найповніше вони виявляються в землях сільськогосподарського 
призначення. Саме вони стали базою проведення аграрної та її складової – земельної 
реформи. У чому ж полягають ці особливості? 

1) Землі сільськогосподарського призначення є невід’ємною складовою 
процесу виробництва продуктів харчування; вони – незамінний елемент цього 
процесу, основний засіб виробництва. 

                                                 
© Титова Н., 1999 



Н. Титова 

 

138 

2) Землі існують об’єктивно, вони не створюються працею людини. Тобто це – 
природний об’єкт, який існує без впливу людини на його виникнення та існування, на 
відміну від майна в поширеному цивілістичному розумінні. З цієї ж причини їх не 
можна “відтворити”, створити штучно, вони не можуть бути “новоствореною” річчю. 

3) Класична цивілістична концепція, спрямована на правове регулювання 
майнових відносин, визначає річчю предмет матеріального світу, яким, як уже 
з’ясовано, не можуть бути землі. Річ як предмет матеріальний, створений працею 
людини, існуючий ізольовано, безвідносно до сталих природних компонентів і 
зв’язків, може бути вилучена у особи, знищена, пошкоджена. Землю фізично 
“вилучити” не можна, її не можна і вкрасти. 

4) Майно у цивілістичному розумінні завжди має споживчу та мінову вартість, 
яку легко встановити, зважаючи на затрати праці та матеріали, які вкладено в певну 
річ. Економічна і грошова вартість майна визначається, обсягом і вартістю 
уречевленої праці людини, чого не можна зробити щодо земель. Тому не випадково 
їх вартість обчислюється за спеціальною, штучно створеною методикою і має назву 
нормативної (а не балансової) ціни [1]. 

5) Землі сільськогосподарського призначення, а точніше – ґрунти мають 
унікальну природну (а не створену людиною) властивість родючості. Використання 
людиною цієї властивості в процесі сільськогосподарської праці є спосіб (джерело) 
одержання продукції рослинництва. Однак ця праця не може бути реалізована “сама 
по собі”, а лише в процесі землевикористання, тобто органічного поєднання праці 
людини з природними функціональними даними ґрунтів, їх здатністю родючості. А 
оскільки праця тут виступає не ізольовано, відносини ці не можна вважати суто 
трудовими – вони є земельно-трудовими, і як такі вони не можуть регулюватись і 
цивільним законодавством. 

6) На відміну від матеріалізованих завдяки праці людини об’єктів, землі не 
можуть людиною ані зменшуватись, ані збільшуватись, тоді як майнова шкода за 
цивільним законодавством означає здебільшого зменшення наявного майна. На 
відміну від речей (майна), які мають властивість зношуватись, зменшуватись, 
погіршуватись, виходити з господарського обігу, природні властивості земель 
залишаються стабільними. Землі є вічними. 

7) Водночас землі, на відміну від типових засобів виробництва, мають 
встановлену природою, а не людиною, обмеженість у просторі та постійність 
місцезнаходження, а тому їх не можна віднести до цивільної категорії нерухомого 
майна. Землі абсолютно не можна перемістити, тоді як нерухомі речі в принципі 
можуть бути переміщені (забороняється лише це робити, лише керуючись 
міркуваннями непропорційності збитку їх призначенню). Нерухомість майна в 
цивілістичному аспекті є відносною (будинок практично може бути пересунуто в 
інше місце). Нерухомість земель є абсолютною. 

8) На відміну від майна, коли одні речі можуть бути замінені іншими, землі є 
незамінними засобами виробництва. Вони і лише вони мають неповторну природну 
властивість продукувати сільськогосподарську продукцію, яка, в свою чергу, є 
незамінним фактором забезпечення життєдіяльності людини. 
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9) Землі як елемент природного середовища перебувають у тісному 
взаємозв’язку з іншими об’єктами природи: водами, лісами, надрами тощо. Все це 
одна група так званих природноресурсових відносин, де властивості кожного 
компонента можуть бути реалізовані лише в їх функціональній взаємодії. Отже, 
земельні відносини, як і водні, лісові, надрові, пройняті екологічними вимогами, 
врахування яких не притаманне цивільному законодавству. Це – важлива функція 
екологічного, в тому числі – земельного законодавства. 

10) Сільськогосподарські товаровиробники за умов ринкових відносин дедалі 
більше використовують землі для одержання прибутку, забезпечення своєї аграрної 
підприємницької діяльності. З цим пов’язана інтенсифікація процесу 
землевикористання, що своєю чергою активізує потребу раціонального використання 
та охорони земель, які безпосередньо входить до змісту предмета земельного, а не 
цивільного права. 

11) У зв’язку з тим, що землі є специфічним природним чинником, а не 
майновим (речовим) об’єктом, прийнята спеціальна плата за їх використання, яка 
регулюється спеціальним законом і має дві специфічні форми: земельний податок та 
орендна плата. 

Земельний податок як форма плати за землі зумовлений не номінальною чи 
балансовою вартістю земель (таких оціночних понять щодо земель немає), а 
пов’язаний з земельною кадастровою їх оцінкою і визначається частиною чистого 
доходу, який отримав землевикористач; він не залежить від його витрат, зусиль і 
наслідків господарської діяльності. Надходить він переважно до місцевого бюджету. 

Спеціальними актами земельного (а не цивільного) законодавства визначається 
й орендна плата за землі. Вона встановлюється в договорі оренди земель. Згідно з 
Указом Президента України “Про оренду землі” від 23 квітня 1997р. [2] орендну 
плату можна встановлювати не лише у грошовій формі, а й у натуральній та 
відробітковій формах. Сторони в договорі можуть визначити й інші форми плати. 
Отже, йдеться знову ж таки про земельно-правову природу договору оренди земель. 
Про це свідчать і такі спеціальні (а не загальноцивільні) умови цього договору, як: 
точна визначеність сторін договору, їх права та обов’язки, порядок укладення 
договору тощо. 

12) Земельно-правовими засадами та екологічними вимогами пройняті і 
відносини юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Згідно з 
Земельним кодексом України вони можуть мати такий специфічний характер: 
забруднення земель хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими 
відходами і стічними водами; невиконання вимог природоохоронного режиму 
використання земель; неправильна експлуатація земель; невиконання правил щодо 
рекультивації земель тощо. Як видно з самого характеру цих земельних 
правопорушень, усі вони мають елементи здебільшого екологічних, а не цивільних 
(майнових) правопорушень. 

13) Простежуються істотні особливості в характері і способах відшкодування 
збитків, завданих земельними правопорушеннями. Це стосується як самих 
землевикористувачів, так і інших суб’єктів. Оскільки перші виступають у ролі 



Н. Титова 

 

140 

товаровиробників, вони зобов’язані дбати про раціональне використання та охорону 
земель. А тому права землекористування, в разі правопорушення, повинно 
припинятися без відшкодування вкладених у землі затрат. 

Універсальним правилом цивільного законодавства є відшкодування збитків у 
повному обсязі. Екологічні ж (у тому числі земельні) збитки є особливими. Вони не 
обмежуються сумою реальних збитків, у них завжди переважає упущена вигода, яка у 
десятки разів перевищує реальні збитки. Вони не можуть бути відшкодовані в натурі. 
І найголовніше – земельні збитки завдаються не лише власнику, а, що надзвичайно 
важливо розуміти, всьому суспільству. Наприклад, радіоактивне або інше 
забруднення ґрунтів призводить до вирощування токсично забрудненої 
сільськогосподарської продукції, що своєю чергою завдає шкоди здоров’ю людей. 
Така шкода, на відміну від цивільної, може виявитися не відразу, а через багато років 
по тому. 

Внаслідок зазначеного можна дійти висновку, що юридична природа збитків, 
завданих земельними правопорушеннями, зумовлена порушенням не цивільного, а 
земельного законодавства, і що самі землі не є навіть “особливим” майном, тобто 
“окремою річчю”. 

14) Нарешті, найголовніше – це відносини земельної власності. 

Проведення земельної реформи супроводжувалося і супроводжується, 
передусім, ліквідацією монополії державної власності на землі й виникненням 
декількох форм власності на них, у тому числі приватної. Зауважимо, що це 
реалізується за допомогою спеціального – земельного, а не цивільного законодавства. 
Зокрема, це: Земельний кодекс України, Декрет Кабінету Міністрів України “Про 
приватизацію земельних ділянок” від 26 грудня 1992 р. [3], Указ Президента України 
“Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність 
сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 8 серпня 1995 р. [4], Указ 
Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у 
сфері сільськогосподарського виробництва” від 10 листопада 1994 р. [5], Постанова 
Верховної Ради України “Про прискорення земельної реформи та приватизацію 
землі” від 13 березня 1992 р. [6] та ін. Майно ж у сфері агропромислового комплексу 
приватизується на підставі інших законодавчих актів (теж не цивільного, а в даному 
разі – аграрного законодавства). І це цілком справедливо – адже йдеться про 
юридично різні об’єкти приватизації. З цієї ж причини Верховною Радою 
обґрунтовано відхилена пропозиція про об’єднання в один об’єкт правової 
регламентації земельних і майнових паїв та сертифікатів на них під час обговорення 
проекту закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”. 

Отже, відносини земельної власності в силу особливостей земель 
сільськогосподарського призначення як об’єкта правової регламентації на стадії 
виникнення суверенної української держави й нині регулюються земельним 
законодавством і передусім Земельним кодексом України. Це, окрім зазначеного, 
зумовлено ще й тим, що в цей період право власності на землі (зокрема, приватної) 
здебільшого виникає не на підставі договору купівлі-продажу або іншого цивільного 
правочину, а на підставі адміністративно-правового акта. Насамперед це можуть бути 
рішення районної Ради народних депутатів про надання громадянину України 
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земельної ділянки для створення селянського (фермерського) господарства. 
Встановлено спеціальний державний контроль за раціональним використанням та 
охороною земель. 

Право власності на землі як об’єкта, що не створюється працею людини, а 
наслідком багатовікового еволюційного розвитку природи і загальнолюдським 
надбанням, юридичною категорією особливою і самостійною. Тому не випадково 
Конституція України чітко відокремила цей об’єкт правової регламентації від інших 
об’єктів і надала йому виняткового соціального значення, зазначивши в ст.14, що 
“земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 
держави”. 

Особливий правовий режим земель (ґрунтів) характерний і для більшості 
зарубіжних країн, хоч вони вже давно перебувають у системі ринкових відносин. У 
США, де функціонує доктрина “загального права”, існує відокремлена галузь 
аграрного (земельного) права, що обґрунтовується “всеосяжним принципом” 
(comprehensive principle), за яким землі є унікальною екологічною, бізнесовою та 
соціально-національною цінністю, і тому повинні, мати власну стратегію 
правотворчості (John T. Davidson, Neil E. Harl, Julian K. Juergensmeyer) [7]. 
Аналогічними є законодавчі підходи до регламентації земельних відносин у Франції, 
Італії, Англії, Аргентині, Мексиці та в інших країнах. 

У новому Цивільному кодексі України досить було б ввести статтю, в якій би 
зазначалось: “В силу особливого характеру та значення земель сільсько-
господарського призначення їх правовий режим, відносини власності, угоди з 
приводу цих земель регулюються Земельним кодексом України та іншим земельним 
законодавством України”. 

Зрештою, і за інших варіантів співвідношення поміж двома кодексами щодо 
правового регулювання відносин аграрного землевикористання пріоритет меж обігу 
земель сільськогосподарського призначення обов’язково повинен бути за Земельним 
кодексом. Саме з таких позицій виходить Цивільний кодекс Російської Федерації, 
зазначаючи в п.3 ст.129, що земля та інші природні ресурси можуть відчужуватися 
лише тією мірою, в якій їх обіг допускається законами про землю та інші природні 
ресурси. 

Загальним правилом могла б бути норма Цивільного кодексу України про те, 
що відносини власності на землі сільськогосподарського призначення регулюються 
Земельним кодексом України та іншим земельним законодавством; лише в тих 
випадках, коли ці відносини зазначеним спеціальним законодавством не 
врегульовані, до них субсидіарно застосовуються положення цього кодексу. 

Земельним законодавством варто закріпити правила про обмеження прав 
власників цих земель у сфері їх продажу, дарування, спадкування, міни тощо з огляду 
на необхідність подальшого збереження цільового (сільськогосподарського) 
призначення цих надзвичайно цінних, обмежених площею ґрунтів – головного 
багатства України. 
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AGRICULTURAL LANDS AS A SPECIAL  
OBJECT OF LEGAL REGULATION 

The article deals with agricultural lands. On the basis of coherent clear legal 
arguments the conclusion is made that the lands in question constitute a special object of 
legal regulation which differs significantly from the notion of property (even “special 
property”). The latter is subject to civil legal regulation, and therefore the legal regime of 
these lands should, in the author’s opinion, be secured by the Land Code of Ukraine. 
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В .  Федорович©  

РОЗВИТОК НАУКОВО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ  
ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ 

Теоретичні дослідження кооперації (в основному – в економічному та 
історичному аспектах) мають давнє коріння. Інтенсивний розвиток 
сільськогосподарської кооперації у першій чверті нинішнього століття, особливо у 
20-х роках, знайшов своє теоретичне обґрунтування у працях відомих теоретиків 
кооперації – І.Батюка 1, С. Бородаєвського 2, В.Доманицького 3, с. 40, 
Ю.Доброволенка 4, К.Левицького 5, М.Литвицького 6, Б.Мартоса 7, 
А.Савицького 8, А.Силенка 9, М.Туган-Барановського 10, О.Чаянова 
11] та ін. 

Перші сільськогосподарські кооперативи в Україні з’являються після 
скасування кріпосного права і особливо активно почали розвиватися після 
столипінської аграрної реформи, яка сприяла виникненню великої кількості міцних 
селянських господарств. Це здебільшого були кооперативи (постачальницькі, збутові) 
та кредитні. Саме така кооперація в цей час стала предметом дослідження. 
Кооперація розумілася як вертикальна, коли об’єднується не все виробництво, а лише 
та його частина, де крупна форма має перевагу над дрібною. Видатний теоретик 
сільськогосподарської кооперації О.В.Чаянов писав, що сільськогосподарський 
кооператив є додатком до самостійного селянського господарства, обслуговує його і 
без такого господарства не має сенсу 12, с. 9. Сільськогосподарська кооперація, 
на його думку, не повинна руйнувати селянські дрібні господарства, а, навпаки, 
зміцнювати їх. Водночас Чаянов практично заперечував горизонтальну (виробничу) 
кооперацію, підкреслюючи, що провести у сільському господарстві горизонтальну 
кооперацію виробництва такою мірою, як у промисловості, неможливо 13, с. 70. 
Ідею вертикальної сільськогосподарської кооперації, сферою діяльності якої є в 
переважно відносини селянських господарств з ринком, цілком підтримували й інші 
вчені [14, с. 19-20. 

Класифікуючи сільськогосподарські кооперативи, О.В.Чаянов брав до уваги 
такий критерій, як вид процесів (механічні, біологічні, ринкові), які відбуваються під 
час ведення сільськогосподарського виробництва. Водночас перше місце він 
традиційно відводив кредитним кооперативам, потім – закупівельним і збутовим 
15, с. 43-44. 

Дещо інакше класифікував сільськогосподарські кооперативи М.І.Туган-
Барановський. Він поділяв кооперативи на два головні види, зважаючи на мету, яка 
ставиться перед кооперативом: 1) кооперативи у сфері володіння (мета – об’єднання 
тих чи інших осіб для спільного підприємництва); 2) кооперативи у сфері праці (мета 
– об’єднання праці тих чи інших осіб) 16, с. 99. Такий поділ, по суті, збігається із 
закріпленим сьогодні у Законі України “Про сільськогосподарську кооперацію”. 

                                                 
© Федорович В., 1999 
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Визначаючи головні ознаки і поняття сільськогосподарського кооперативу 
цього періоду, дослідники головно виходили з основних відмінностей між 
кооперативом і акціонерним товариством. Такого підходу дотримувалися Б.Мартос 
7, с. 34-70, М.Литвицький 6, с. 40-44, німецький учений Ф.Штаудінгер 17, 
с. 3-7] та інші. 

У цей же період (і пізніше) з’являються праці, присвячені дослідженням 
історичного коріння сільськогосподарської кооперації історії українського 
кооперативного руху. Вивченню історії кооперативного руху в Україні присвятили 
свої праці С. Бородаєвський 18, І.Витанович 19, Я.Грабів 20, 
П.Пожарський 21, І.Прокопів 22, с. 59-73] та інші. 

Із сучасних авторів питання історичного розвитку кооперації в Україні вивчав 
В.І.Семчик 23, який з урахуванням ролі і місця кооперації в економіці української 
держави, а також за характером її взаємовідносин з державою виділяє 5 етапів 
розвитку кооперації: 

1) дореволюційний, характерний для розвитку кооперації в умовах капіталізму; 

2) період розвитку діючих кооперативів і утворених в умовах непу (1917-1930); 

3) період примусової колективізації, одержавлення споживчої кооперації і 
промкооперації, ліквідація або звуження діяльності інших видів виробничої 
кооперації, який завершився ліквідацією у 1956 р. промкооперації (1930-1956); 

4) період подальшого одержавлення колгоспів та споживчої кооперації, 
примусового укрупнення кооперативів, а також виникнення та розвиток 
міжколгоспної та міжгосподарської кооперації, житлових, гаражних та інших 
споживчих кооперативів, садово-городніх товариств (1958-1986); 

5) відродження кооперації у сферах виробництва і послуг (видозміненої форми 
промислової кооперації); починаючи з 1986 р. деяке відновлення кооперативної 
природи колгоспів і споживчої кооперації.  

Встановлена В.І.Семчиком періодизація розвитку кооперативного руху в 
Україні значною мірою стосується і сільськогосподарської кооперації. 

Після скасування сільськогосподарської кооперації і масової примусової 
колективізації (початок 1930-х років) кооперативний сектор сільського господарства 
являли собою здебільшого колгоспи, які поступово втрачали свої кооперативні 
засади, були практично одержавлені і перетворені по суті, у монопольну аграрну 
структуру. Для обслуговування сфери суспільних відносин, пов’язаних з колгоспним 
будівництвом, була сформована і спеціальна галузь – колгоспне право. Воно 
складалося переважно з адміністративно-правових норм, які розробляли передусім 
заходи державного керівництва колгоспами, зокрема планування їх адміністративно-
господарської діяльності, підбір і підготовку кадрів спеціалістів та керівників, 
організацію централізованого матеріально-технічного постачання і тощо. Разом з тим 
колгоспне право закріпляло формально-демократичні принципи організації колгоспів 
як практично єдиних у той період кооперативних організацій (крім споживчої 
кооперації). Насправді ж колгоспам бракувало деяких важливих ознак кооперативу: їх 
члени не мали жодних прав на майно колгоспу, не брали участі у його створенні 
шляхом внесення паю 24, с. 34. 
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І все ж у науці колгоспного права були солідні теоретичні розробки (навіть з 
критичним, наскільки це було можливо в той час, аналізом дійсності та 
обґрунтованими пропозиціями щодо вдосконалення законодавства). 

Питанням теорії колгоспного права присвячені праці Н.Д.Казанцева 25, 
с. 52, А.М.Каландадзе 26, с. 112, А.М.Турубінера 27, с. 176, В.З.Янчука 
28, с. 40(та ін. У науці колгоспного права колгосп розглядався як виробничо-
кооперативне об’єднання селян, що має своїм основним завданням колективне 
ведення сільського господарства і спільне користування одержаними результатами 
(вигодами). Підкреслюючи кооперативну природу колгоспу, А.М.Турубінер відзначав 
такі його основні риси, як добровільність об’єднання, спільне ведення 
сільськогосподарської діяльності, демократичний характер управління 27, с. 33-
37. 

Досліджуючи порядок створення колгоспу як юридичної особи, А.А.Рускол 
виділив дві основні стадії цього процесу: 1) рішення громадян про створення 
колгоспу; 2) реєстрація його статуту як санкціонування державою створення колгоспу 
29, с. 93-95. Правове положення колгоспів (особливо у 
внутрішньогосподарському аспекті) досліджував М.В.Сторожев. Специфічний 
характер колгоспної правосуб’єктності він убачав у тому, що колгоспові, в силу його 
кооперативної природи і конкретних особливостей виробництва і господарського 
життя в селі, доводилося вирішувати єдиний комплекс виробничо-господарських і 
соціально-політичних завдань. М.В.Сторожев справедливо акцентував увагу на 
земельних відносинах у колгоспі, які, на його думку, були головними у визначенні 
специфіки виробничо-господарської діяльності колгоспу й, відповідно його 
господарської правосуб’єктності, і цілком правомірно звертав головну увагу на 
виявлення ознак, властивих колгоспу як сільськогосподарському підприємству, 
зумовлених специфікою сільськогосподарського виробництва та використанням землі 
як основного засобу виробництва 30, с. 4-7. 

Детально досліджували в цей період і інститут членства в колгоспах 31. З 
ним правомірно пов’язувався правовий статус членів колгоспів 32. Членські 
відносини у колгоспах визнавалися “першоосновою, навколо яких потенційно 
складаються і ґрунтуються усі інші відносини” 33, с. 53.  

Досліджуючи головні закономірності розвитку колгоспної власності, 
М.І.Козир вбачав основну особливість майнових правовідносин колгоспів у тому, що 
колгосп, як учасник цих відносин, водночас є суб’єктом права колгоспної власності й 
господарюючим суб’єктом – юридичною особою. Цим і визначалася особливість 
правового положення колгоспу й специфіка його майнових правовідносин, яка 
закономірно пов’язувалася з тими істотними особливостями, які властиві сільському 
господарству як галузі народного господарства (сезонний характер 
сільськогосподарського виробництва тощо), і кооперативним характером 
колгоспного виробництва 34, с. 240. 

Разом з тим з позицій сьогодення слід критично оцінювати тезу, що головною 
тенденцією розвитку колгоспно-кооперативної властивості було її поступове 
зближення з державною власністю, а потім встановлення єдиного правового режиму 
для майбутньої єдиної загальнодержавної власності 34, с. 236. Адже саме 
підпорядкування правового регулювання майнових відносин колгоспу цьому 
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завданню було однією з головних причин одержавлення колгоспів, втрати ними тих 
окремих кооперативних ознак, які їм були властиві. 

Основним нормативно-правовим актом, який регулював колгоспні відносини 
(головно – внутрішні), був Примірний статут колгоспу. Тому аналізу його положень і 
статутів конкретних колгоспів було присвячено багато наукових праць вчених-
юристів 35, с. 156. Однією з важливих юридичних особливостей Примірного 
статуту колгоспу визнавали те, що як головний кодифікаційний акт колгоспного 
законодавства він виступав юридичною базою для розвитку всієї системи державних, 
державно-колгоспних і локальних нормативно-правових актів, які регулювали 
колгоспні відносини. Іншою істотною особливістю Примірного статуту колгоспу 
було те, що цей особливий правовий акт характеризувався властивістю примірності, 
яка давала змогу колгоспам на його базі приймати власні локальні статути. У процесі 
локальної правотворчості розвивалися, поглиблювалися та конкретизувалися 
імперативні та диспозитивні норми Примірного статуту колгоспу, завдяки чому 
забезпечувалося урахування місцевих особливостей кожного господарства. Ці 
основні особливості Примірного статуту колгоспу проаналізовані Г.Ю.Бистровим 
36, с. 109-112. З.С. Беляєва приділила значну увагу локальним нормативно-
правовим актам колгоспів – статуту, правилам внутрішнього трудового розпорядку та 
іншим питанням, визначенню їх юридичної природи та сфери дії, відзначаючи, що їх 
треба характеризувати не тільки як нормативні акти громадських організацій, а й як 
нормативні акти колгоспу, яким (актам) держава надавала характеру юридичних 
нормативних актів, джерел колгоспного права 37, с. 243-244. 

Активізація наукових досліджень у сфері регулювання сільськогосподарсько-
кооперативних відносин була пов’язана з прийняттям Закону СРСР “Про кооперацію 
в СРСР” 38] у 1988 році. Аналізу як Закону в цілому, так і окремих його положень 
були присвячені праці таких відомих учених-юристів, як Т.Е.Абова 39, с. 7-13, 
Г.Ю.Бистров 36, М.І.Козир 40, В.І.Семчик 23, Н.І.Титова 41, с. 20-22] 
та ін. 

Закон про кооперацію, по суті, вперше у законодавчому порядку закріпив 
положення про те, що у сільській місцевості можуть створюватися й інші (поза 
колгоспами) види кооперативів, і дав їх досить розгорнутий перелік (ст.33 п.5). Це 
стало офіційною підставою для більш широкого аналізу кооперативних 
правовідносин. Саме у цей період з’являються наукові розробки питань 
кооперативної та індивідуальної трудової діяльності (А.І.Римарук 42), реалізації 
громадянами права на об’єднання в сільськогосподарські кооперативи (Н.І.Титова, 
В.І.Федорович 43) тощо. 

Характерно, що у зв’язку з розвитком та поширенням кооперативного руху у 
зазначений період, виникненням, окрім колгоспів, нових типів і видів кооперативів, 
правомірно відстоюється принцип пріоритетності серед тих саме 
сільськогосподарських кооперативів 44, с. 71-75. Це відповідало і їх 
законодавчому закріпленню (ст.33 Закону “Про кооперацію в СРСР”). 

Серед монографій значної уваги варта праця В.І.Семчика “Кооперация и 
право”, в якій на основі законів про кооперацію, власність, землю, оренду та іншого 
законодавства, практики правозастосування викладені правові засади розвитку 
кооперації, суть та особливості взаємовідносин державних органів з кооперативами, 
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їх об’єднаннями та спілками, роль Закону про кооперацію у правовому регулюванні 
кооперативних відносин, а також розглядаються питання права кооперативної 
власності і її захисту. Крім того, висвітлюється порядок створення, реорганізації та 
ліквідації кооперативів, їх об’єднань і спілок, з’ясовуються питання членства і 
трудових відносин, правового положення та господарського механізму кооперативів і 
та ін. 23, с. 148. 

Проблеми, що виникають у процесі створення та припинення діяльності 
сільськогосподарських кооперативів, проаналізовані в дисертації О.М.Соніна 45. 

Разом з тим треба зазначити, що згадані тут дослідження базувалися головно 
на положеннях Закону СРСР “Про кооперацію в СРСР”, який значною мірою не 
відповідає вимогам сьогодення. У зв’язку з цим у юридичній літературі неодноразово 
наголошувалося про необхідність прийняття спеціального законодавства про 
сільськогосподарську кооперацію (М.І.Козир, Н.І.Титова, В.І.Семчик та інші). 

У сучасних умовах значну увагу сільськогосподарській кооперації приділяють 
економісти. В цьому аспекті слід виділити монографію В.В.Зіновчука 46, с. 244, 
яка присвячена дослідженню можливостей відродження в Україні 
сільськогосподарських кооперативів ринкового типу. У монографії зроблено 
ретроспективний аналіз формування існуючої організаційної структури сільського 
господарства України з висвітленням генезису, еволюції та занепаду кооперативного 
руху. На матеріалах фермерських кооперативів США показано можливості та 
механізм кооперування сільськогосподарських кооперативів у сучасному агробізнесі. 

Необхідність і можливості відродження сільськогосподарської кооперації в 
Україні неодноразово підкреслювалося й В.Я.Меселем-Веселяком 47, с. 12-20, 
В.В.Юрчишиним 48, с. 25-31] та іншими економістами. 

Сьогодні у зв’язку з прийняттям Закону України “Про сільськогосподарську 
кооперацію” постала проблема належного наукового аналізу його положень. 

––––––––––––––– 
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THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL STUDY  
OF AGRICULTURAL COOPERATION 

The article presents a comprehensive survey of the historical development of the 
legal study of agricultural cooperation. It elucidates the merits of the study of collective 
farms law and the respective legislation, gives a critical review of restrained collectivization 
and making collective farms subject to the state. The monographies by many modern 
researchers are analyzed in the article (M. Kozyr, G. Bystrov, Z. Bieliayeva, V. Semtchuk, 
V. Yantchuk).  
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ВІДНОСИН ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Основним напрямом проголошеної в Україні земельної реформи є 
реформування відносин власності на землю. Першим і за своїм характером 
революційним етапом у цьому процесі стало скасування монополії держави як 
винятково єдиного суб’єкта права власності на землю. Це дало змогу запроваджувати 
нові форми власності – права колективної та права приватної власності на землю і 
відповідно розширити коло землевласників. Визначальними у структурі земельних 
відносин стали відносини власності на землю. Крім того, земля, яка тривалий час 
була повністю вилучена з господарського обігу, поступово почала набувати окремих 
ознак, притаманних майну. До таких, зокрема, належить – грошова оцінка земель, 
здатність земельної ділянки виступати предметом договорів купівлі-продажу, 
дарування, обміну, застави, можливість передачі цих ділянок у спадщину. 

Інститути права власності, договірного й спадкового права є складовими 
елементами цивільного права, тому може видатись логічним поширення правового 
регулювання майнових відносин у цивілістичному аспекті і на відносини земельної 
власності. 

Теоретики земельного права Російської Федерації, аналізуючи перебіг 
земельної реформи в цій країні, дійшли висновку, що в процесі реформування суттєво 
змінилися характер і зміст земельних відносин: “В результаті встановлення 
множинності форм земельної власності і включення землі як нерухомості в систему 
ринкового обігу шляхом здійснення купівлі-продажу, застави, спадкування, оренди та 
інших угод із землею, відносини з приводу землі, залишаючись по суті земельними, 
набули майнового характеру” 1, с. 7. Отже, у земельному праві Росії визнається: 

1) земля є окремим видом майна – нерухомістю; 

2) земельні відносини мають майновий характер. 

У земельному законодавстві України прямої вказівки на те, що земля є 
майном, немає. Земля, земельні ділянки згідно із Законом України “Про власність” 
виступають об’єктами права виняткової власності народу України (ст.9), державної 
власності (ст.32), колективної власності (ст.21) та приватної власності громадян 
України (ст.13). З уваги на посилкову норму ст.18 цього ж Закону можна дійти до 
висновку, що до складу майна, яке є в переліку об’єктів права приватної власності, 
входять і земельні ділянки (ч. 1 ст.13 Закону України “Про власність”). Що це – 
недосконалість юридичної техніки чи свідома позиція законодавця про правовий 
режим землі як майна? 

Заслуговує на увагу думка В.В.Янчука, який визначає землю як: 

1) головний засіб виробництва в правовому режимі нерухомості; 

2) об’єкт права власності самих суб’єктів аграрного підприємництва; 
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3) об’єкт цивільного обігу, що залишається водночас об’єктом навколишнього 
природного середовища 2, с. 13. 

Як ми вважаємо, варто в законодавчому порядку визнати землю окремою 
категорією майна – нерухомістю (про що свідчать традиційні положення римського 
приватного права), відносно якої встановлено особливий правовий режим. Подібна 
думка висловлена відомими російськими вченими-аграрниками, професорами 
І.А.Іконицькою та М.І.Красновим, які зазначають: “якщо розглядати землю, у тому 
числі сільськогосподарську, просто в ряду майна, оборот якого регулюється 
приватним (цивільним) правом, чи навіть у складі окремого виду майна – 
нерухомості, то вже слід визнати, що земля є особливим видом майна, обіг якого 
потребує спеціального правового регулювання” 3, с. 80. 

Особливий правовий режим землі як майна необхідно встановити не лише у 
сфері ринкового обігу (цивільно-правові угоди), але й у правовому регулюванні 
спадкування земельної ділянки, яка є об’єктом права приватної власності. Специфіка 
спадкування землі полягає у необхідності додержання принципу неподільності 
земельної ділянки з метою збереження її цілісності та цільового призначення, що 
обмежує автономію волі спадкодавця. 

Потреба в особливому правовому регулюванні земельних відносин зумовлена 
тим, що у визначенні суті відносин з приводу землі вирішальним є не майновий її 
характер, а природноресурсовий та природоохоронний. Навіть виступаючи об’єктом 
права власності, земля не втрачає властивостей природного об’єкта, який має 
“базове” значення серед інших ресурсів природи і забезпечує взаємозв’язок з усім 
навколишнім середовищем. Особлива суспільна цінність землі як основного засобу 
виробництва, її незамінність зумовлюють необхідність її раціонального використання 
і правової охорони. 

Цивільне право, предметом правового регулювання якого є майнові і пов’язані 
з ними особисті немайнові відносини, не здатне повною мірою врахувати специфіку 
земельних відносин, які набули майнового характеру. Колізія земельного і цивільного 
права виявляється насамперед у методах правового регулювання. У цивільному праві 
діє метод рівності сторін, вільного вибору і майнової самостійності. Земельне право, 
в силу загальносуспільної значущості землі змушене застосовувати імперативні 
приписи і обмеження щодо окремих суб’єктів землевикористання. 

Зокрема, суб’єкт права власності на землю зазнає обмежень у здійсненні 
кожної правомочності власника: володінні, користуванні і розпорядженні. Фактичне 
панування над землею (правомочність володіння) неможливе у фізичному розумінні, і 
зумовлюється конституційною нормою про належність землі до категорії природних 
ресурсів, які є об’єктами права власності українського народу (ст.13 Конституції 
України). Отже, володіння земельною ділянкою конкретним землевласником є 
похідним відносно права виняткової власності народу України на землі в межах всієї 
держави. 

Правомочність користування передбачає експлуатацію землі з метою 
отримання її корисних властивостей, пердусім використання її унікальної властивості 
– родючості. Обов’язковими умовами правомочності користування є дотримання 
вимог раціонального використання землі і використання земельної ділянки згідно з 
цільовим призначенням, встановленим під час передачі земельної ділянки у власність 
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конкретному суб’єктові. Це стосується насамперед найціннішої категорії земель – 
земель сільськогосподарського призначення – з метою їх збереження і правової 
охорони. 

Певні обмеження встановлені і під час здійснення землевласником 
правомочності розпорядження – можливості визначення юридичної долі земельної 
ділянки шляхом здійснення розпорядчих дій. Земельним кодексом України, 
прийнятим 13 березня 1992 р., запроваджено шестирічний мораторій на відчуження 
земельних ділянок з моменту їх передачі у колективну та приватну власність Радами 
народних депутатів. Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. “Про 
приватизацію земельних ділянок” було обмежено дію мораторію стосовно приватних 
власників земельних ділянок, переданих їм для ведення особистого підсобного 
господарства, будівництва й обслуговування житлового будинку і господарських 
будівель, садівництва, дачного та гаражного будівництва. Заборона на відчуження 
земельних ділянок стосується на даний час лише фермерів, яким землі передавалися у 
приватну власність тільки Радами народних депутатів. Відповідно до Юридичних 
висновків Міністерства юстиції України щодо мораторію на відчуження земельних 
ділянок землі селянських (фермерських) господарств будуть виведені з-під дії 
мораторію у разі прийняття Закону України “Про внесення змін і доповнень до 
Земельного кодексу України”, проект якого подано до Верховної Ради України. 
Власники земель, які передавалися Радами народних депутатів у колективну 
власність у результаті процесу паювання, можуть передавати їх у спадщину, 
дарувати, обмінювати, здавати під заставу, надавати в оренду і продавати громадянам 
України без зміни цільового призначення земельних ділянок. Усі ці розпорядчі дії 
власника земельної ділянки є специфічним проявом цивільно-правових угод у сфері 
земельних відносин, для правового регулювання яких недостатньо норм Цивільного 
кодексу. 

Наприклад, з метою врегулювання відносин земельної оренди був прийнятий 
Указ Президента України від 23 квітня 1997 р. “Про оренду землі”, який є 
спеціалізованим нормативно-правовим актом. Цим указом введено поняття права на 
оренду земельної ділянки, нові форми орендної плати, які не передбачені Цивільним 
кодексом. 

Земельне законодавство України містить додаткові, порівняно із цивільно-
правовими нормами, підстави позбавлення права власності на земельну ділянку. 
Рішення про припинення права власності і права користування земельною ділянкою 
приймається відповідною Радою народних депутатів у порядку, на підставі і за умов, 
передбачених статтями 27, 28, 29 Земельного кодексу України. 

Очевидно, повністю відмовлятися від застосування цивільно-правових норм у 
регулюванні відносин земельної власності також не можна. Зокрема, договір 
тимчасового (короткотерміново чи довготерміново) користування землею є 
різновидом договору майнового найму, і тому на підставі ст.8 Земельного кодексу, 
укладаючи, змінюючи, розіриваючи та виконуючи такий договір, а також вирішуючи 
пов’язані з цим спори необхідно, окрім відповідних норм Земельного кодексу, 
керуватись главою 25 Цивільного кодексу України, про що сказано у Роз’ясненні 
Вищого Арбітражного Суду України від 23 серпня 1994 року “Про деякі питання 
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практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом права державної власності на 
землю”. 

Отже, у правовому регулюванні земельних відносин майнового характеру 
(майнових відносин, об’єктом яких є земельна ділянка) має бути дуалістичний підхід: 
поряд із Цивільним кодексом і Законом України “Про власність”, які містять загальні 
положення щодо права власності, спадкування й зобов’язального права, повинно 
застосовуватися земельне законодавство, яке містить спеціальні норми, зумовлені 
необхідністю раціонального використання і правової охорони земель. Пріоритетними 
у земельних відносинах є не приватні інтереси землевласника, а публічні інтереси 
всього суспільства. 

––––––––––––––– 
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M. Vaschyshyn 

PROBLEM OF LEGAL REGULATION  
OF THE LAND PROPERTY RELATIONS 

The article deals with land relations. 

In our opinion in the legislative course it is being admitted that ht eland is an 
independent category of the property-real estate that is subordinated to a particular legal 
regime. 

Civil law is incapable to take the peculiarities of the land relations, adapted the way 
of property, into consideration. 

Double approach: civil law and land law should be used in the legal regulation of the 
land property relations. 

Стаття надійшла до редколегії 07.09.1997 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) 

ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ 

Вихідні правові засади виникнення та діяльності селянських (фермерських) 
господарств дає Конституція України. Конституційними нормами встановлені засади 
землевикористання (ст.14), права приватної власності (ст.41), підприємницької 
діяльності (ст.42). 

Фермерське законодавство України, що виступає як спеціалізована підгалузь 
аграрного законодавства, і передусім Закон України “Про селянське (фермерське) 
господарство” базуються на загальних аграрно-правових принципах, які, зазначає 
Н.І.Титова, відображаючи загальні закономірності аграрних відносин, зумовлені не 
лише соціальними, а й природними факторами 1, с.35. 

До головних правових засад діяльності селянських (фермерських) господарств, 
на нашу думку, слід віднести такі: 

1) визначальність земельних відносин, що стосуються використання земель 
сільськогосподарського призначення; 

2) подвійний характер трудового права суб’єктності при пов’язаності, однак, 
трудових прав та обов’язків як членів СФГ, так і найманих працівників із 
землевикористанням; 

3) підприємницька спрямованість майнової правосуб’єктності; 

4) повна самостійність господарської діяльності; 

5) односуб’єктність складу (за законодавством СФГ – це сімейно-родинно-
трудове об’єднання, яке займається працею на землі). 

Розглянемо ці засади детальніше. 

Юридичний факт одержання земельної ділянки є першим і водночас головним 
правовим кроком до виникнення СФГ як суб’єкта правових відносин, вихідним 
правовстановлюючим фактором, проте й надалі земельні відносини, залишаються 
провідними у діяльності СФГ. З ними пов’язана вся праця членів господарства і 
найманих працівників, яка продукує майнові та інші здобутки господарства та його 
членів. Найефективнішою формою користування землею, на нашу думку, є приватна 
власність на земельну ділянку, яка має переваги над формами землевикористання, 
наприклад оренди. Передача земель у власність гарантує повну економічну свободу, 
впевненість фермера в тому, що він не може бути позбавлений права власності на 
землю інакше, як на підставах, зазначених у законі, чи за рішенням суду. Власність на 
землю є гарантом, з одного боку, стабільності фермерських господарств, а з іншого – 
їх мобільності і життєстійкості в умовах швидкої зміни економічних, політичних та 
соціальних факторів. 
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Проте є й інші погляди на цю непросту проблему. Ц.В.Бичкова вважає, що для 
створення СФГ взагалі не потрібна приватна власність на землю (в Узбекистані, 
наприклад, розвиток фермерських господарств відбувається на основі оренди землі 
терміном на 10 років з правом її продовження), оскільки приватна власність 
негативно відіб’ється і на споживачів сільськогосподарської продукції 2, с. 41. 

І справді, не можна заперечувати значення оренди земель, якою широко 
користуються фермери США та інших зарубіжних країн, однак, на наш погляд, 
оренда повинна становити вторинні, а не первісні засади фермерського 
землевикористання. За Н.І.Титовою, приватна власність завжди створює стабільну 
впевненість господаря, позбавляє від майнової опіки та будь-якого контролю над 
ним, пробуджує економічний інтерес за наслідки своєї діяльності, спонукає розвиток 
творчих засад у цій діяльності 3, с. 95. Суть оренди, за О.О.Погрібним, як форми 
господарювання полягає у наданні економічних та інших можливостей для 
досягнення виробничо-господарських цілей, у тому числі включаючи дохід у 
юридичному закріпленні, захисті цих можливостей 4, с. 21. 

Б.І.Пошкус підкреслює важливість приватної власності особливо для розвитку 
фермерських господарств. На орендованій землі селянин напевно не буде будувати 
житловий будинок. Лише на власній землі він почуватиме себе спокійним за 
майбутнє, у нього з’явиться впевненість, що цей будинок з землею ніхто у нього не 
забере 5, с. . 

Варто зазначити, що приватна власність у капіталістичному світі поєднується 
із державним регулюванням. Влада стоїть на перешкоді спекуляції землею, 
надмірного роздрібнення ділянок, дбає про підвищення ефективності її використання, 
перетворення сільського господарства на галузь професійного виробництва. 

Законами про власність і землю закріплюється стабільність СФГ, запобігається 
можливість зловживань щодо них, передбачаються законні засади для збереження 
такого господарства під час поділу чи виділу осіб з його складу. Саме з цією метою 
землі надаються у землевикористання громадянинові, тоді як майно СФГ належить 
усім його членам на праві спільної сумісної власності. Однак земельне і фермерське 
законодавство не зовсім послідовне щодо суб’єкта власності на землю в СФГ. Цілком 
правомірна думка Н.І.Титової, що, з уваги на приватний характер власності на землі, 
її суб’єктом має бути громадянин, який організовує СФГ, що повністю відповідає 
юридичній природі приватної власності на землю в господарстві 6, с. 38. 

Але земля – це особливий, не товарний (не балансовий) об’єкт суспільних 
відносин, бо вона не створюється працею людини і має, окрім економічної, 
надзвичайно високу і незамінну екологічну цінність: земля служить не лише 
інтересам певної особи, а всього суспільства. 

Обсяг прав та обов’язків щодо використання земель закріплений в Земельному 
кодексі України та в Законі України ‘‘Про селянське (фермерське) господарство”, 
причому Земельний кодекс дає більш повний перелік земельних прав. 

Земельні права фермерських господарств та їх членів, за Н.І.Титовою, можуть 
бути спеціальними та загальними 6, с. 36. 
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Перелік обов’язків землекористувачів та землевласників закріплено в ст.40 
Земельного кодексу України, а в ст.11 Закону України “Про селянське (фермерське) 
господарство” вони більш деталізовані. 

Аналізуючи трудову правосуб’єктність фермерських господарств, ми 
передусім дійшли висновку, що члени СФГ та наймані працівники є носіями 
трудових прав та обов’язків на різних правових підставах. 

Трудова правосуб’єктність голови та членів СФГ виникає на підставі 
спеціального – фермерського законодавства, зокрема Закону України “Про селянське 
(фермерське) господарство”, головні положення якого щодо трудової 
правосуб’єктності можуть деталізуватися в локальних нормативно-правових актах 
самого господарства, зокрема в його Статуті та Правилах внутрішнього розпорядку.  

Враховуючи, що “новизна та специфічність СФГ як суб’єктів аграрних 
відносин сприяє виділенню з загального масиву аграрного законодавства такої його 
специфічної частини, як фермерське законодавство”7, можна говорити про 
спеціальну трудову правосуб’єктність членів СФГ. Це означає, що вони можуть бути 
учасниками лише такого кола трудових відносин, які визначено фермерським законо-
давством. Фермери – це не наймані працівники, а господарі свого виробництва. Їх 
трудова діяльність ґрунтується на членстві в СФГ і водночас як власники і як 
господарі, вони самостійно визначають правила та обсяги своєї трудової діяльності у 
господарстві за загальною узгодженістю з усіма членами СФГ. Однак це повинно 
знайти свій офіційний вираз у Статуті СФГ, а для великих господарств – і в Правилах 
внутрішнього розпорядку фермерського господарства. Ці документи мають 
визначити весь процес спеціальної трудової правоздатності, чіткий трудовий режим, 
періоди відпочинку, відпустки, заходи заохочення та дисциплінарної відповідальності 
за неналежне виконання трудових обов’язків. Звичайно, враховуючи сімейно-
родинний склад членів СФГ і презумпцію їх добрих взаємних стосунків, їх трудові 
права та обов’язки повинні розумно поєднуватися та суміщатися, що теж треба 
обумовити у зазначених документах. 

На членів СФГ не поширюється законодавство про працю (Кодекс законів про 
працю України). Проте, самостійно регламентуючи свій трудовий статус, вони 
можуть запозичити ідеї певних норм трудового законодавства.  

На осіб, залучених до праці в СФГ за трудовим договором (контрактом, 
угодою), повністю поширюється законодавство України про працю. 

Окремі види робіт у СФГ можуть виконувати особи, які не є членами 
господарства і найманими працівниками – виконують вони ці роботи на засадах 
цивільно-правового договору підряду. Трудове законодавство на такі відносини не 
поширюється. 

Поняття фермерського господарства пов’язане з аграрним підприємництвом. 
Фермерське законодавство, на жаль, не досить чітко визначає суб’єкта власності на 
майно в СФГ та суб’єкта підприємницької діяльності. 

Майнові відносини в СФГ будуються на засадах спільної сумісної власності, 
тобто такої власності, за якої майно, що є в СФГ, не ділиться на окремі частки (долі) і 
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належить усім членам фермерського господарства. Усі члени господарства мають 
рівне право на це майно в цілому.  

Як суб’єкт підприємницької діяльності, фермерське господарство займається 
господарською діяльністю самостійно. Його діяльність випливає з призначення цього 
господарства: виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції з метою 
одержання прибутку і розширення виробництва, причому робиться це повністю на 
власний ризик. Проте, оскільки само СФГ не є власником майна в господарстві, 
суб’єктом підприємництва варто було б у майбутньому вважати голову СФГ. 
Господарство працює на свій “страх і ризик”, і це спонукає фермера добре 
обміркувати всі можливі варіанти діяльності і обрати найоптимальніший з них. СФГ, 
як господарюючий суб’єкт, самостійно визначає розмір необхідної земельної ділянки, 
напрям та характер її використання, спеціалізацію сільськогосподарської діяльності. 

СФГ вправі займатися як виробничою, так і іншою діяльністю, яка не 
заборонена законодавством України. Будь-яке адміністративне втручання в 
господарську діяльність з боку держави не дозволяється. Однак господарство не може 
втрачати свою спеціальну – тобто сільськогосподарську, правоздатність. 

Як зазначає О.О.Погрібний, СФГ повинні визначати і вибирати для себе 
найнадійніший спосіб матеріально-технічного забезпечення, агросервісного та інших 
видів обслуговування через постачальницько-збутові й агросервісні підприємства, 
постачальницькі й виробничі служби колгоспів і радгоспів, асоціацій та кооперативів 
з тим, щоб досягти безперебійного процесу придбання засобів виробництва, 
матеріальних цінностей, ремонту і технічного обслуговування машинно-тракторного 
парку, повного задоволення попиту на товари виробничого призначення, роботи, 
послуги, агрохімічне, зоотехнічне та ветеринарне обслуговування на договірній 
основі 8, с. 103. 

Фермерські господарства, як і всі аграрні підприємці, можуть реалізувати 
вироблену та перероблену (в тому числі законно придбану) продукцію і сировину на 
підставі договорів контрактації, купівлі-продажу, поставки, міни-бартеру, комісії, 
ф’ючерсної, форвардної чи оптової угоди. 

Магістральний шлях розвитку фермерства – це укрупнення фермерських 
господарств шляхом докупівлі землі чи її оренди; об’єднання її для здійснення 
окремих видів діяльності в кооперативи, товариства, спілки з збереженням разом з 
тим своєї господарської самостійності. 
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VI. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

В .  Мартин©  

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ:  
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ 

Право володіння, право користування і право розпорядження становлять зміст 
суб’єктивного права власності, так звану тріаду правомочностей власника. Головне і 
змістовніше з них є право користування. Саме задля того, щоб задовольняти 
особистісні, господарські, побутові та інші потреби, особа набуває певне майно у 
власність, винаймає за договором найму чи бере у користування за договором 
позички (договором безоплатного користування). 

Можливість користуватись річчю і мати від цього певну користь є тим 
чинником, який спонукає особу до укладення різного роду угод – рушієм цивільного 
обороту в цілому. Власника, як відзначає професор О.А.Підопригора, цікавить не 
стільки річ сама по собі, скільки можливість реалізації права користування нею [1, 
с.106]. 

Учені завжди приділяли особливу увагу праву користування. Так ще 
Арістотель зазначав, що “багатство становить не володіння майном на праві 
власності, а можливість його використання” [2, с.31]. Професор К. Побєдоносцев 
називав право користування та право розпорядження матеріальними елементами 
права власності, тоді як право володіння – елементом духовним [3, с.196]. Особливе 
місце відводить праву користування ЦК Франції, який у визначенні поняття власність 
ставить цю правомочність на перше місце: “Власність є право користування і 
розпорядження речами” (ст.544 ЦК Франції). 

Законодавство України не дає визначення права користування, але в науці 
цивільного права воно загальновизнане і розглядається у двох аспектах – 
об’єктивному і суб’єктивному. 

О.В.Дзера визначає право користування як “юридично закріплену можливість 
господарського використання майна та вилучення з нього корисних властивостей 
власником чи уповноваженими ним особами” [4, с.11]. А.А. Пушкін доповнює 
визначення вказівкою на “гарантованість” такої можливості і зазначає, що корисні 
властивості можуть вилучатись “у процесі особистого чи виробничого 
споживання,використання” [5, с.269]. 

Як одне з суб’єктивних прав особи право користування є юридично 
забезпеченою мірою можливої поведінки, тобто можливістю управненої особи 
здійснювати ті чи інші дії. Саме ж виконання цих дій – фактичне користування – 
означає реалізацію права. 

Спостерігається суттєва розбіжність у поглядах науковців у питанні з’ясування 
юридичної природи права на передачу майна у користування. 

                                                 
© Мартин В., 1999 
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На думку М.Г.Проніної, передача майна у користування – це здійснення 
правомочності розпорядження, а не користування [6, с.12, 15]. Н. С. Кузнецова також 
вважає, що “передача власником за договором оренди на певний строк права 
володіння і користуванням своїм майном, його окремою частиною чи певною річчю 
іншій особі – орендареві” – це здійснення правомочності розпорядження [7, с.219]. 
Такої думки додержуються і Ю.Г.Матвєєв, А.С.Довгерт, В.І.Кісіль, зазначаючи, що в 
результаті розпорядження майном “відбувається його відчуження, тобто 
припиняється право власності або право оперативного управління, а також передача 
його в користування, на зберігання, в заставу і т.п.” [8, с.101 ]. 

Проте подібне тлумачення не узгоджується з положеннями чинного 
законодавства.  

Згідно із ст.39 Закону України “Про власність” майно, що є державною 
власністю і закріплене за державними установами (організаціями), які перебувають на 
державному бюджеті, належить їм на праві оперативного управління. Здійснюючи 
право оперативного управління, державні установи вправі лише володіти та 
користуватися закріпленим за ними майном. 

Лише у випадках, коли законодавчими актами їм дозволено здійснювати 
господарською діяльністю, вони мають право самостійно розпоряджатися доходами 
від такої діяльності і майном, придбаним за рахунок цих доходів. 

Останнім часом у зв’язку з структурними змінами в економіці України 
поширеним явищем стало вивільнення приміщень бюджетних установ і організацій. З 
метою їх ефективного використання широко практикується передача вільних площ в 
оренду. За результатами перевірки ДПА у 1995 р. з 487 науково-дослідних та 
проектних інститутів (загальна площа їх приміщень – 35097,5 тис.кв.м.) здавали 
вільні площі в оренду 756, тобто 64,4%. Загальна площа приміщень, переданих у 
користування на умовах оренди, становила 787, 5 тис.кв.м. 

Тільки у місті Києві розмір площі зданих в оренду приміщень становив 
близько 200 тис.кв.м. [9]. 

Вищеназвані автори вважають, що передача майна у найм є здійсненням 
правомочності розпорядження, але в такому разі ці угоди треба було б вважати 
такими, що суперечать положенням чинного законодавста і, згідно із статтею 48 ЦК 
України, визнавати недійсними. 

Проте Кабінет Міністрів України своєю постановою від 31.08.1996 р. №1033 
“Про заходи щодо залучення надходжень до бюджету та підвищення ефективності 
витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат 
населенню” [10] не тільки не заборонив подібну діяльність, але й визнав прийнятним 
таке використання державного майна бюджетних установ та організацій.  

Стаття 256 ЦК України чітко зазначає, що за договором найму майно 
надається наймачеві лише “у тимчасове користування”. Тому наймач не вправі 
розпоряджатися наданим йому у користування майном. Істотно обмежене і право 
користування наймача: стаття 267 ЦК України встановлює положення про те, що   
“здавання наймачем найнятого майна у піднайм дозволяється лише за згодою 
наймодавця, якщо інше не передбачено законом або договором”. У разі порушення 
цієї вимоги, тобто коли наймач без згоди наймодавця здасть приміщення чи інше 
майно повністю або частково у піднайм, наймодавець може звернутися до суду з 
заявою про дострокове розірвання договору. 
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Суди трактують такі дії наймача “як користування майном не відповідно до 
договору” і, керуючись ч.1 ст.269 ЦК України, задовольняють вимоги позивачів про 
дострокове розірвання договору.  

Викладене дає усі підстави погодитись з тими авторами (О.А. Підопригора, 
В.О.Сумін, О.О.Підопригора), які вважають, що за допомогою договору майнового 
найму, тобто передачі майна у користування, “розширюються можливості 
користування річчю” [11, с.52 ]. 

Відзначимо, що і в римському праві договір найму розгядався як видозмінена 
форма користування – різновид jus fruendi [1, с. 105-106; 12, с. 92]. 

На перший погляд ці розбіжності не мають практичного значення, але, 
враховуючи те, що законодавство не окреслює змісту права користування і 
розпорядження, створюється певна невизначеність у застосуванні норм чинного 
законодавства. 

Конкретний зміст правомочності користування залежить від того, хто є носієм 
цього права – власник, наймач, піднаймач, користувач за договором позички, 
володілець майном на основі права повного господарського відання чи оперативного 
управління і таке інше, – а також від об’єкта цього права. 

Ширші можливості щодо користування належать власнику. Як зазначає Закон 
України “Про власність” (ст.4), власник користується належним йому майном “на 
свій розсуд”. Він може використовувати майно для господарської та іншої діяльності, 
зокрема передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування іншим 
особам. Разом з тим законодавець установлює й число обмежень щодо здійснення 
цього права власником.  

Конституція України (ст.41) встановлює загальне правило: “Використання 
власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам 
суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі”. Межі 
здійснення права користування окреслюють й інші нормативні акти. 

Згідно із Законом України “Про власність”, здійснюючи своє право 
користування, власник зобов’язаний : 

1) не завдавати шкоди навколишньому середовищу; 
2) не порушувати права та інтереси громадян, юридичних осіб та держави, що 

охороняються законом; 
3) додержувати моральних засад суспільства. 
Власники житлових будинків і житлових приміщень повинні використовувати 

їх за цільовим призначенням – для проживання громадян (ст.6-8,150 Житлового 
кодексу України). Власники земельних ділянок, зокрема, зобов’язані використовувати 
їх відповідно до цільового призначення (Земельний кодекс України). 

Проте, якщо власник у здійсненні права користування належним йому майном 
обмежений лише, за словами проф. Н.С.Кузнєцової, загальними межами закону, то 
правомочності інших користувачів щодо користування майном мають ще й 
спеціальні обмеження – або встановлені власником, або такі,що випливають з 
призначення майна чи статутних завдань користувачів [5, с.218 ]: 

1) у договорі про передачу майна у користування за бажанням власник може 
визначити зміст права користування наймача; 

2) якщо такий не встановлено, то згідно із ст.265 Цивільного кодексу України 
наймач зобов’язаний користуватися майном “відповідно до призначення майна”; 
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3) юридичні особи (підприємства, установи, організації) користуются 
наділеним майном відповідно до встановлених цілей їх діяльності (ст.26 ЦК України). 

4) якщо наймодавцем не є власник, то обсяг права користування піднаймача 
визначається у договорі і не може бути більшим за обсяг відповідного права першого. 

Для підвищення ефективності правового регулювання і усунення 
невизначеності у тлумаченні змісту права користування необхідне законодавче 
визначення цього поняття і його змісту. 

У проекті Цивільного кодексу України (в редакції від 25 серпня 1996 р.) [13] у 
ст.315 (ч.2) дано визначення права користування лише як однієї з правомочностей 
власника: “Правом користування визнається юридично забезпечена можливість 
власника здобувати з майна, що йому належить, його корисні властивості для 
задоволення своїх особистих та майнових потреб”. З метою усунення зазначених 
протиріч, на нашу думку,це визначення треба доповнити передбачуваним переліком 
дій, які охоплює поняття “користування”: “Здійснюючи право користування власник 
одержує доходи і прирощення майна, передає його в найм (оренду), позичку 
(безоплатне користування) і тощо”. Подібно до цього треба визначити і право 
користування наймача (піднаймача) у ст.804 Проекту (Гл. 57, параг. 1 “Загальні 
положення про найм”). 

––––––––––––––– 
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V. Martyn 
THE LAW USING OF PROPERTY: NOTIO AND CONTENCE 

In this article we have the definition the right of using and analyse legal acts norms 
which describe the contence of law of using for different subjects (owner, employer, 
subemplouer). The author underlines the gaps in legislation, offers own proposals for fulling 
them. 
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В .  Стрепко©  

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО- 
БІОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ НА ЛЮДЯХ 

З багатьох методів наукового пізнання найактивнішими і найдієвішими щодо 
можливостей проникнення дослідника у царину реальної дійсності, яка його цікавить, 
є експеримент1, с. 30. Серед природничих наук немає такої, в якій не 
застосовувався б експериментальний метод. Не є винятком і медицина, яка перебуває 
у постійному розвитку, створюючи нові методи та засоби для лікування людини, 
оскільки хвороби були і залишаються її постійними супутниками. Світова практика, 
свідчить, що до участі в медичних експериментах залучаються й люди, що може 
погрожувати їхньому здоров’ю чи навіть життю. Так у 1993 р. під час експерименту з 
новими ліками проти гепатиту, який спільно проводили національний інститут 
охорони здоров’я та фірма “Елай Лілі”, з 15 його учасників п’ятеро померли. 
Здавалось би, що, керуючись принципами гуманності, медичні експерименти на 
людях слід було б заборонити. Проте погодитись з таким твердженням не можна. 
Загальновідомо, що експерименти для вивчення нових методів лікування різних 
хвороб проводяться на тваринах. Однак відтворити на тваринах усі причини і умови 
розвитку захворювань людини неможливо як через їхні біологічні відмінності, так і у 
зв’язку з невідтворюваністю фону здоров’я людини і впливу психологічних факторів. 
У багатьох випадках у тварин чутливість до фармакологічного і хіміотерапевтичного 
впливу менша, ніж у людини 2, с. 14-15. Результати експериментів мають 
значення не лише для науки, але й для людства у цілому. З урахуванням цього було б 
помилкою заборонити проведення експерементів на людях, але водночас необхідно 
встановити у законодавстві правові умови їх проведення. 

Перші кроки в Україні у цьому напрямі були зроблені з прийняттям Основ 
законодавства України про охорону здоров’я, які встановили загальні правові засади 
проведення медичних експериментів на людях 3. Вони мають визначальне 
значення для подальшого розвитку законодавства з цього питання.  

Аналіз ст.45 показує, що в Україні передбачено декілька видів медичних 
експериментів на людях, зокрема медико-біологічний і терапевтичний експерименти. 

Медико-біологічний експеримент – це перше після проведеного на тваринах 
дослідження на людині, в процесі якого складається наукове обґрунтування нової 
пропозиції і збираються відомості, важливі не лише для клінічного застосування, але 
й з погляду загальної імунології, генетики, механізму розвитку організму. 
Біомедичний експеримент проводять на добровольцях, здорових людях, оскільки 
результати його не можна передбачити з впевненістю і погіршення стану здоров’я 
учасників експерименту не виключається. До біомедичних експериментів належать, 
наприклад, випробування вакцин, а також експерименти, що проводять в 
екстремальних умовах (під землею, на безлюдному острові тощо) з метою вивчення 
пристосовуваності організму людини до наземного (природного) способу життя 4, 
с. 57-58. 

Терапевтичний експеримент передбачає використання в медичній установі на 
добровольцях – хворих – уже науково обґрунтованого методу. Оскільки метод не 
повністю відпрацьований, то від ризику хворі не забезпечені. Проводити 
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терапевтичний експеримент на людях, захворювання яких не має безпосереднього 
зв’язку з метою досліду, забороняється. 

У 1996 р. було прийнято Закон України “Про лікарські засоби” 5. Статті 7, 
8 цього Закону регулюють відносини, пов’язані з проведенням клінічних випробувань 
лікарських засобів. Законодавець не відносить такі випробування до медичних 
експериментів. А проте, на нашу думку, клінічні випробування лікарських засобів 
необхідно віднести до медичних експериментів з таких міркувань. Експеримент як 
метод наукового пізнання виконує низку функцій, одна з яких полягає у тому, що він 
служить критерієм перевірки правильності теоретичних положень, тобто підтверджує 
або спростовує їх. Випробування лікарських засобів проводяться з метою 
встановлення ефективності та нешкідливості лікарських засобів, практичної 
перевірки правильності уявлень про їх лікувальні можливості можливості. 
Заздалегідь гарантувати позитивний результат випробувань не можна. Отже, пацієнт 
(доброволець), який бере участь у проведенні клінічних випробувань, повинен бути 
попереджений про ризик для здоров’я. Це дає підставу для висновку, що клінічні 
випробування лікарських засобів належать до медичних експериментів. 

Законодавством України відносини, пов’язані з використанням людей в 
медичних експериментах (за винятком Закону України “Про лікарські засоби”), 
практично не врегульовані, тому пошук правових принципів, на підставі яких вони 
могли б бути впорядковані, видається актуальним. 

Особи можуть залучатися до проведення медико-біологічних експериментів 
лише на підставі добровільної інформованої згоди. Добровільність згоди полягає у 
тому, що вона дається не під впливом обману, психологічного чи фізичного 
насильства або в умовах позбавлення свободи особи, яка залучається до 
експерименту. Якщо згода, яку особа дала на проведення над нею експерименту, 
зумовлена збігом складних життєвих обставин або залежністю від експериментатора 
на службі, у навчанні та ін., то її не можна вважати добровільною, а експеримент – 
правомірним 4, с. 60. В тому випадку, коли виникне потреба у повторному 
проведенні експерименту для досягнення тієї ж самої мети, згода особи на участь у 
первинному експерименті не повинна мати жодного юридичного значення для 
проведення повторного експерименту. Беручи участь у повторному експерименті, 
така особа повинна знову давати на це свою згоду. Оскільки експеремент пов’язаний 
з ризиком для здоров’я, то особа повинна мати право на будь-якій стадії його 
проведення відмовитись від участі у ньому. Ні законодавство, ні особи, які 
проводитимуть експеримент, не можуть встановлювати жодних умов для відмови 
особи від участі в експерименті. Відмова особи від експеременту не повинна мати для 
неї жодних негативних наслідків. 

Перш ніж давати згоду на участь у медико-біологічному експерименті, особа 
повинна ознайомитись з метою і методами експерименту, очікуваною користю для 
неї та інших осіб, потенційним ризиком і дискомфортом, який вона може відчути в 
процесі його проведення 6. Окрім того, особу слід повідомити про очікувану 
тривалість участі в експерименті, ступінь забезпечення конфіденційності записів про 
учасника експерименту, в яких він може бути ідентифікований 7, с. 59. 

Згоду на участь у проведенні експерименту треба давати у письмовій формі з 
вказівкою на розуміння ризику для здоров’я чи життя під час проведення 
дослідження. 

Проводити медико-біологічні експерименти можна лише на підставі наукової 
обґрунтованості, вони повинні відповідати загальновизнаними науковим принципами 
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і ґрунтуватися на попередніх лабораторних дослідженнях та експериментах на 
тваринах. 

Вигода, яка очікуються від експерименту, має бути значно вищою, ніж ризик. 
Кожному проекту медико-біологічного експерименту повинна передувати детальна 
оцінка можливого ризику порівняно з очікуваною вигодою для самої особи, що бере 
участь у проекті, і для інших осіб. За наявності загрози для життя і здоров’я учасника 
дослідження експеремент повинен бути припинений незалежно від того, якими 
науковими інтересами керувалися експерементатори. Суб’єкти проведення 
експериментів повинні утримуватися від реалізації проектів, доки не матимуть 
достатньої впевненості у тому, що здатні передбачити усі можливі ризики, і 
зобов’язані припинити будь-яке дослідження, якщо стане відомо, що ризик 
перебільшує потенційну користь від результатів 8. 

Медичні експерименти належить проводити особам, які мають наукову 
кваліфікацію і під наглядом компетентного медичного персоналу. У законодавстві 
слід передбачити обов’язок суб’єктів, які проводять медичний експеримент, надавати 
об’єктивну інформацію потенційним учасникам експерименту, щоб вони могли 
прийняти виважене рішення про свою участь чи (неучасть) у проведенні дослідження. 

У випадку, якщо тимчасове або постійне ушкодження здоров’я учасника 
експерименту перебуває у причинному зв’язку з проведеним експериментом, він 
(учасник) повинен мати право на компенсацію і на безоплатне лікування. 
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LEGAL GROUNDS FOR PERFORMING MEDICAL,  
BIOLOGICAL EXPERIMENTS ON PEOPLE 

Experimenting is the most effective way of checking the acquired theoretical 
knowledge and is therefore indispensable to the development of any natural science. The 
article deals with the necessity of performing medical, biological experiments on people. 
The conducted scientific research results in outlining the main principles, which could lay 
the foundation for working out the legislation on medical, biological experiments on people. 
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О .  Угриновська©  

СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ  
З АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Одним з основних обов’язків кожної держави є забезпечення особі, права та 
свободи якої порушені, ефективних засобів захисту. В Україні створені та 
функціонують різноманітні механізми захисту прав громадян, відновлення їх 
порушених прав, відшкодування спричиненої шкоди. Серед цих механізмів значну 
роль відіграють суди. Від стану та дієвості судової системи залежить міцність та сила 
держави. 

З прийняттям Конституції України в стані реформування перебувають 
практично всі без винятку галузі судової діяльності. У зв’язку з цим виникає чимало 
теоретичних проблем, від правильного вирішення яких залежить як форма, так і зміст 
майбутнього українського цивільного судочинства. До цих проблем належить і 
питання про юридичну природу справ адміністративно-правового характеру, які 
вирішуються судами, і можливих способів їх регламентації [1].  

Цей вид судового провадження, поряд з позовним та окремим, є одним з трьох 
складових цивільного процесу. Справи цієї категорії у кількісному відношенні раніше 
становили досить незначну частину. Останнім часом виявилась стійка тенденція до 
збільшення їх кількості. 

Термін “адміністративна юстиція” у законодавстві різних держав не має 
однозначного визначення. Однак усі існуючі типи адміністративної юстиції об’єднує 
те, що це форма контролю за законністю у сфері управління. 

Для того щоб дослідити це явище, теба врахувати низку факторів, зокрема 
таких як національна доктрина права, умови, в яких перебуває держава, традиції 
розвитку законодавства. 

Для більш повного висвітлення цієї проблеми вважаємо за доцільне зробити 
екскурс в історію становлення і розвитку адміністративної юстиції в Україні. 

Перший за часом спалах інтересу до цієї проблеми виявився у 20-х роках. Тоді 
нова влада звернулася до традиційних юридичних принципів регулювання соціальних 
відносин. Подією стала поява перших радянських кодексів, у тому числі цивільного 
та цивільно-процесуального. Були кодифіковані інші галузі законодавства, утворені 
органи прокурорського нагляду та адвокатура. 

У цей час виникла і зміцніла ідея боротьби з бюрократизмом. У системі 
наркомату юстиції були створені спеціалізовані бюро скарг та заяв, які мали 
протидіяти бюрократичним зловживанням у роботі державного апарату. 

Проте зовнішній демократизм тодішніх юридичних перетворень не змінив 
класово-ідеологічного підходу до формування компетенції та функцій судових 
органів. У теорії дуже швидко утвердилась догма, що в країні, яка будує соціалізм, не 
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може бути антагонізму між державою та суспільством. Разом із тим зростанням 
політичної монополії правлячої партії відбувалась тотальна ідеологізація духовного 
життя, одержавлення суспільних відносин, поступово зникала потреба у різнорідних 
антибюрократичних заходах, які дуже швидко втрачали практичний зміст. Усе це 
робило неможливим законодавче втілення адміністративної юстиції, яка була 
оголошена найприйнятнішою, чужою для радянської державності. 

Інтерес до цієї проблеми відновився вже в повоєнні роки, коли було зроблено 
спробу уніфікувати законодавство про судоустрій та судочинство в масштабах усієї 
держави. Питання про судовий контроль в адміністративній сфері знову привернуло 
увагу у зв’язку з розробленням проекту КПЦ СРСР у 1946 р. На той період суди вже 
вдавались до такого контролю, розглядаючи справи за скаргами на неправильні 
записи у списках виборців, справи, пов’язані з перевіркою накладених 
адміністративних стягнень, а також справи про стягнення в держбюджет податкових 
недоїмок. Серед учених почали висловлюватись ідеї про виділення цієї категорії 
справ з цивільного судочинства і створення спеціального адміністративного процесу 
[2]. Проте жодної правової реалізації ця пропозиція не отримала, наштовхнувшись на 
різку критику з боку ортодоксальних прихильників єдності цивільного процесу [3]. 
Не була також проведена кодифікація процесуального законодавства в єдиному 
загальносоюзному цивільному процесуальному кодексі. 

З другої половини 50-х років ця ідея набуває позитивного значення і остаточно 
входить у науковий обіг. Поступово вона є чимраз популярнішою, здобуваючи нових 
прихильників. Хоча певні теоретичні розбіжності і далі простежувались, однак вони 
торкалися здебільшого можливих шляхів та способів легалізації цього інституту: одні 
вчені висловлювались за поширення на адміністративні справи традиційних цивільно-
процесуальних норм, інші пропонували передати їх особливими органами, які б 
розглядали їх за спеціальними правилами. Однак, незважаючи на окремі спірні 
моменти, необхідність юрисдикційного контролю за законністю адміністративної 
діяльності вже ніхто не заперечував. 

Найбільший інтерес правничої науки до дослідження цієї проблеми виявився у 
70-х роках.  

Новелою стала ст.58 Конституції СРСР 1997 року. Її друга частина 
передбачала можливість судового оскарження дій посадових осіб, учинених з 
порушенням закону, з перевищенням повноважень, які ущемлюють права громадян. 
Ця стаття вперше встановила загальне правило судового захисту від неправомірних 
дій посадових осіб державного апарату.  

В кінці 70-х років розпочинається підготовка законопроекту, який мав 
передбачити механізм реалізації конституційного положення. Над цим 
законопроектом працювали міністерства, відомства, усі провідні науково-дослідні 
інститути й вищі навчальні заклади країни, проте з багатьох причин закон так і не був 
прийнятий. 

Це, власне, відображало тогочасну суспільно-політичну систему – правова 
система СРСР кінця 70-х початку 80-х років, демократичність якої проголошувала 
офіційна ідеологія, була тільки ширмою. Тодішня влада не наважилась на 
розширення судової юрисдикції. Тільки процес демонополізації влади і початок її 
розподілу на три основні гілки – законодавчу, виконавчу та судову – змогли 
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забезпечити виникнення інституту адміністративної юстиції в радянській правовій 
системі. 

У юридичній процедурі в адміністративних справах сторонами є громадянин і 
посадова особа, що виконує свої посадові обов’язки. Хоча справи цієї категорії 
розглядаються за загальними правилами цивільного процесу, їх не можна визнати 
позовними. Притаманні цим справам процесуальні особливості (відсутність позову, 
своєрідність предмета доказування, повноваження суду стосовно оскаржуваного 
управлінського рішення) поступово виділяли їх з традиційного позовного 
провадження. Не випадково відповідні процесуальні норми були віднесені в 
особливий розділ ЦПК України. Цей вид процесу, що за своєю суттю не є позивним, 
так і не набув закінчених форм судово-адміністративної процедури, це призвело до 
значних розбіжностей у поглядах на цю проблему серед науковців. Спектр думок є 
надзвичайно широким: від визнання адміністративного процесу з усіма необхідними 
елементами до протилежних за напрямом спроб інтегрувати справи такого виду в 
традиційну позовну процедуру. 

Розглядаючи правову і економічну сутність цивільних та цивільно-
процесуальних норм, важливо не зазначити, що в основі цивільних правовідносин 
лежать насамперед майнові відносини. Адміністративні правовідносини не мають і, в 
принципі, не можуть мати майнового змісту. Тому й претензії приватної особи до 
посадової, тобто “спір” про адміністративні права та обов’язки не повинен 
розглядатись у традиційних формах позовного провадження, які розраховані на 
захист прав учасників регульованого цивільним законодавством товарно-грошового 
обігу. Розгляд судом різних управлінських рішень у справах цивільного процесу, 
нехай з тими чи іншими необхідними доповненнями та змінами, навряд чи 
виправданий. 

Справи такого виду потребують спеціальних норм і відповідно особливих 
органів, що функціонують паралельно з загальною судовою системою, інакше 
кажучи, – адміністративної юстиції у тому вигляді, в якому вона склалась в інших 
державах, однак з врахуванням правової культури, соціально-економічної ситуації в 
Україні. 

Україна за всіма формальними ознаками належить до континентальної 
правової сім’ї, і така модель адміністративної юстиції, яка склалася в Європі в 
принципі вписувалась би в її законодавство. Але, враховуючи традиції розвитку 
українського законодавства, переломний етап у житті країни, економічні труднощі, 
навряд чи своєчасно і доцільно братися за додаткову кардинальну перебудову 
судових структур і створення самостійної системи адміністративних судів поряд з 
судами загальної юрисдикції. Очевидно, це буде завданням наступних етапів, коли 
після накопичення певного досвіду роботи загальних судів можна буде, за потребою, 
розпочати формування спеціалізованої системи адміністративних судів на чолі з 
Верховним судом України і такими судами на обласному рівні. 

Сьогодні ж найдоцільнішою і з погляду теоретичного опрацювання, і з уваги 
економії коштів та кадрового забезпечення є спеціалізація діючого суду. На рівні 
районів це можуть бути судді-адміністративісти, уповноважені розглядати цю 
категорію справ. На рівні обласному і у Верховному Суді України можливим було б 
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створення комісій з адміністративних справ. Створення у загальних судах нових 
організаційних структур мало б бути закріплене в Законі України “Про судоустрій”. 

Зрозуміло, що така організаційна перебудова потребуватиме вирішення і низки 
інших питань, а саме: визначення підвідомості різних підрозділів у системі загальних 
судів, принципів підбору кадрів суддів для адміністративних справ, організацію їх 
професійної підготовки, пов’язану з вивченням не тільки права, але й певних галузей 
управління; способів і меж компетенції адміністративних колегій під час оцінки 
законності актів адміністрації, на основі яких процесуальні норми повинні діяти 
адміністративні колегії і судді. 

Отже, ми перебуваємо на порозі створенням адміністративної юстиції. Слід 
сподіватися, що логіка соціального розвитку, а слідом за нею і законодавчий процес 
рано чи пізно приведуть до створення оптимальних правових форм українського 
адміністративного судочинства. 
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В .  Цікало©  

СВОБОДА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ЇЇ МЕЖІ 

Свобода укладення договору має давню історію. Окремі її елементи були 
відомі ще римському приватному праву. “Воля сторін повинна бути виражена в 
договорі вільно і свідомо. Такого вільного вираження волі немає, коли застосовані 
примус, обман, насильство”[1, с. 144]. 

У період буржуазних революцій та панування в політичній філософії концепції 
свободи особи свобода укладення договору стає однією з провідних ідей. В 1776 році 
Адам Сміт писав: “Свобода договору – свобода укладати договір на будь-яких 
умовах, які видаються найбільш вигідними особі”[2, с. 15].  

Очевидно, що таке беззастережне тлумачення свободи укладення договору, 
навіть на той час, не могло задовольнити потреби цивільного обороту і бути 
закріпленим на рівні закону. Не випадково ст.6 “Цивільного кодексу французів” 
(Code civil) 1804 року, яка багато в чому подібна до відповідної статті проекту 
Цивільного кодексу України, встановила:...” не допускається порушення приватними 
домовленостями вимог публічного порядку і добросовісності”[3, с.19]. 

У сучасних умовах свободу укладення договору почали трактувати ширше – як 
“надання сторонам можливості вирішувати питання про те: чи укладати договір; з 
ким його укладати; на яких умовах; якого типу”[4, с. 40]. 

Однак, ведучи мову про свободу укладення договору, варто пам’ятати слова 
львівських учених В. Г. Сокуренка та А. М. Савицької:...” не може бути абсолютної 
свободи – вона завжди нормована відповідними соціальними нормами і знаходить 
свій вираз в правах і обов’язках. Юридичною мірою свободи є права і обв’язки, 
встановлені в законі… Вільна діяльність – це не та, що поза правом, а та, котра 
відповідає вимогам правового нормування”[5, с. 168-169]. Тобто право, 
встановлюючи конкретні правові можливості, що входять у структуру свободи 
укладення договору, водночас визначає і межі їх здійснення. 

На основі аналізу чинних нормативно-правових актів та проекту Цивільного 
кодексу України можна виділити ряд елементів свободи укладення договору та 
окреслити їх межі. 

1. Сторони вільні у виборі – укладати договір чи ні. Ніхто не може бути 
змушений до укладення договору всупереч його волі. 

Відповідно до ч. 1 ст.4 Закону України “Про власність” власник на свій розсуд 
розпоряджається належним йому майном, а згідно з ч. 1 ст.3 Закону України “Про 
підприємництво” підприємці мають право без обмеження приймати рішення і 
проводити самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. 
“Волевиявлення учасника правочину має бути вільним та відповідати його 
внутрішній волі (Проект Цивільного кодексу України від 25 серпня 1996 р., ст.194 

                                                 
© Цікало В., 1999 



СВОБОДА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ЇЇ МЕЖІ  

 

173 

ч. 3 // Українське право, 1996 Ч. 2 (спецвипуск), с. 88). Може бути визнана недійсною 
угода, укладена внаслідок насильства, погрози або збігу тяжких обставин (ст.57 ЦК 
України). Роз’яснення вказаних підстав для визнання угод недійсними подано в п. 12 
Постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978 року №3 “Про 
судову практику в справах про визнання угод недійсними”. 

Норми цивільного права Української держави визначають також межі свободи 
– укладати договір чи ні. 

Так Положення “Про порядок і умови проведення обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності власників транспортних засобів”, затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України N 1175, зобов’язало всіх власників транспортних засобів 
юридичних та фізичних осіб, що експлуатують транспортний засіб, до 1 січня 1997 
року укласти договори обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів зі страховиками (страховими організаціями) членами 
Моторного (Транспортного) бюро. Ще один підзаконний нормативний акт – Порядок 
ведення касових операцій в народному господарстві України, затверджений 
постановою правління НБУ №21 від 2 лютого 1995 року, встановив обов’язок усіх 
господарюючих суб’єктів – юридичних осіб зберігати свої кошти у банківських 
установах. Банки відкривають рахунки зареєстрованим у встановленому чинним 
законодавством порядку юридичним особам на підставі договорів про відкриття і 
обслуговування банківського рахунку. 

2. Сторони є вільними у виборі контрагента. 

Одним із принципів, на основі якого відбувається підприємницька діяльність, 
згідно із ст.5 Закону України “Про підприємництво”, є вибір постачальників та 
споживачів готової продукції. 

Водночас встановлені і певні межі виконання даної правової можливості. 

За п. 8 ст.2 Закону України “Про поставки продукції для державних потреб” 
для виконавців державного замовлення, заснованих повністю або частково на 
державній формі власності (державних підприємств, установ та організацій, 
акціонерних товариств, у статутному фонді яких контрольний пакет акцій належить 
державі, орендних підприємств, заснованих на державній власності), а також для 
суб’єктів господарської діяльності України всіх форм власності монополістів на 
відповідному ринку продукції державні замовлення на поставку продукції є 
обов’язковими, якщо виконання державного замовлення не спричиняє збитків 
зазначеним виконавцям державного замовлення. З наведеної правової норми 
випливає, що держава в особі державних замовників самостійно визначає виконавців 
державного замовлення (контрагентів у державному контракті) і якщо вони 
відповідають вказаним ознакам, то не вправі відмовитись від укладення договору з 
державним замовником, тобто не мають права вибору партнера в такій ситуації. 

Межею вільного вибору контрагента є обов’язок укласти публічний договір. 
Згідно із ст.665 проекту Цивільного кодексу України, публічним визнається договір, в 
якому одною із сторін є підприємець, що взяв на себе обов’язок продажу товарів, 
виконання робіт або надання послуг кожному, хто до нього звертається (роздрібна 
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торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, 
медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Відмова підприємця від 
укладення публічного договору, якщо в нього є можливість надати споживачеві 
відповідні товари (роботу, послуги), не допускається. 

3. Сторони вільні у виборі типу договору, яким вони мають намір 
опосередковувати свої зв’язки. Сторони мають право укладати договір, в якому 
містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у 
змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах закони та інші правові 
акти про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не 
випливає з угоди сторін або суті змішаного договору (ст.660 проекту Цивільного 
кодексу України). 

Межею свободи вибору типу договору є встановлені в законі переваги у 
застосуванні того чи іншого договірного типу в межах одного виду договорів. 
Зокрема, згідно із ст.8 Закону України “Про державний матеріальний резерв”, 
державний матеріальний резерв формується здебільшого на підставі замовлень на 
поставку продукції для державних потреб. 

4. Сторони є вільними у визначенні умов договору. Вони мають право 
врегулювати ті відносини, які не визначені в положеннях актів цивільного 
законодавства; сторони в договорі мають право відступити від визначених в актах 
цивільного законодавства положень, і самостійно врегулювати свої відносини (ст.6 
проекту Цивільного кодексу України).  

Наведені положення з проекту Цивільного кодексу України частково знаходять 
своє втілення і в діючих цивільних нормативно-правових актах. Зокрема, загальна 
диспозитивна норма ст.4 чинного Цивільного кодексу України серед підстав 
виникнення цивільних прав і обов’язків поряд з угодами, передбаченими законом, 
називає угоди, які хоч і не передбачені законом, однак такі, що йому не суперечать. 
Закон України “Про підприємства в Україні” надає можливість усім підприємствам 
вільно обирати предмет договору, визначати зобов’язання, будь-які інші умови 
господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. 

Можливість сторін вільно визначати зміст договору, як і попередні елементи 
свободи його укладення, також має свої межі. 

Межею вільного визначення умов договору є вимоги закону щодо 
обов’язковості додержання його приписів та заборони їх порушення. Згідно зі ст.48 
ЦК України визнається недійсною угода, під час укладення якої не додержано вимог 
закону або порушено заборону щодо ущемлення особистих або майнових прав 
неповнолітніх дітей. 

Іншою межею вільного визначення умов договору, згідно із ст.49 ЦК України, 
є інтереси держави і суспільства. Враховуючи невизначеність поняття “інтереси 
держави і суспільства”, автори проекту ЦК України пішли шляхом встановлення межі 
свободи визначення змісту договору за допомогою вимог “публічного порядку”. 
“Правочин, який порушує публічний порядок, є недійсним. Правочин вважається 
таким, що порушує публічний порядок, якщо дії сторін (або однієї із них), що його 
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вчинили, були спрямовані на ушкодження здоров’я, заподіяння смерті громадян, 
приниження їх честі та гідності, знищення чи пошкодження майна юридичної чи 
фізичної особи, незаконне заволодіння ним, приниження ділової репутації, 
організацію масових безпорядків та вчинення інших дій на підрив існуючого 
суспільного ладу”[6]. 

Під час розробки проекту ЦК України було визначено ще одною межею 
свободи укладення договору – вимогу установчих документів щодо недопустимості 
вчинення забороненого в них правочину (ст.217 проекту ЦК України). 

Межею свободи визначення умов договору слід вважати моральні засади 
суспільства. Ця теза підтверджується положеннями ст.5 ЦК України: здійснюючи 
права і виконуючи обов’язки громадяни й організації повинні поважати моральні 
принципи суспільства та ст.4 Закону України “Про власність”, згідно з якою свої 
права та обов’язки власник зобов’язаний виконувати додержуючись моральних засад 
суспільства. 

Проект Цивільного Кодексу України передбачає можливість укладення 
договорів про приєднання [7], встановлюючи тим самим ще одну межу свободи 
визначення змісту договору. Договором про приєднання визначається договір, умови 
якого визначені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах і 
можуть бути прийняті іншою стороною не інакше як шляхом приєднання до 
запропонованого договору в цілому (ст.666 Проекту Цивільного Кодексу України). 

5. Договір може укладатися у будь-якій формі, передбаченій для вчинення 
правочинів (ст.671 Проекту Цивільного Кодексу України). 

Відповідно до ст.42 ЦК України угоди можуть укладатися усно або в 
письмовій формі. Угода, для якої законом не встановлена певна форма, вважається 
також укладеною, якщо з поведінки особи видно її волю укласти угоду. У випадках, 
передбачених законодавством, виявом волі укласти угоду визнається мовчання. 

Отже, межею свободи вибору форми під час укладення договору є вимоги 
щодо форми правочину, встановлені законом чи іншим нормативно-правовим актом 
України. Такі вимоги, зокрема, містяться в ст.44 ЦК України, де визначені угоди, які 
мають бути укладені письмово. Ст. 55 Закону України “Про нотаріат” встановлює 
письмову форму правочинів з обов’язковим нотаріальним посвідченням, якщо вони 
передбачають відчуження або заставу житлового будинку, дачі, садового будинку, 
гаражу, земельної ділянки, іншого нерухомого майна. П. 15 Положення НБУ “Про 
кредитування” вказує на те, що кредитні взаємовідносини регламентуються на 
підставі кредитних договорів, що укладаються між кредитором і позичальником 
тільки у письмовій формі. 

З проаналізованих норм чинних нормативно-правових актів та Проекту 
Цивільного Кодексу України можна дійти висновку, що законодавець став на шлях 
повного визнання і впровадження в договірну практику свободи укладення договору. 
Однак учасникам договірних відносин належить знати межі цієї свободи, оскільки 
вони є її обов’язковими елементами. 
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7. Такі договори широко застосовуються і в умовах сьогодення, особливо в сферах 
банківського та страхового обслуговування. 

V. Tsikalo 

FREEDOM OF CONCLUDING CONTRACTS   
AND THEIR MEASURES. 

Based on analyzing of civil norms it’s nessesery to underline the following elements 
of freedom to conclud a contract: 1) parties are free to choose: to conclud contract or not; 
2) parties are free to choose a contractor; 3) parties are free to choose a type of the contract; 
4) parties are free to choose the condition of the contract; 5) contract can be concluded in 
any form, which is foressen for making a deal. 

Стаття надійшла до друку 07.09.1997 



ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ 
Серія юридична. 1999. Вип. 34. С. 174-177 

 VISNYK LVIV UNIV. 
Law Series. 1999. №34. P. 174-177 

 

Л .  Фединяк©  

НОРМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, 
 ЩО РЕГУЛЮЮТЬ СУДОЧИНСТВО З “ІНОЗЕМНИМ 

ЕЛЕМЕНТОМ”, В АКТАХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Учасниками міжнародної співпраці у справах удосконалення норм 
міжнародного цивільного процесу є не тільки держави, а й спеціалізовані міжнародні 
організації, кількість яких налічується сьогодні понад 25. [1, с. 169]. Найактивнішими 
з них є Гаазька конференція з міжнародного приватного права, Міжнародний інститут 
з уніфікації приватного права (ЮНІДРУА), Комісія ООН з права міжнародної 
торгівлі (UNCITRAL), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), 
Міжнародна морська організація (ІМО), Міжнародна організація цивільної авіації та 
деякі інші. Основною метою їх діяльності є уніфікація норм права. Цей процес може 
відбуватися або в рамках міжнародної організації, або під її егідою. Уніфікацією в 
рамках міжнародної організації вважається правотворчий процес, в результаті якого в 
національному праві держави – члена організації є норма, причиною чи передумовою 
прийняття якої став акт міжнародної організації. Уніфікація під егідою міжнародної 
організації означає, що акт приймається поза структурами організації, але за її 
ініціативою.  

Серед міжнародних організацій, які займаються уніфікацією цивільних 
процесуальних норм, що регулюють судочинство з “іноземним елементом”, чільне 
місце займає Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Скликана 
вперше в Гаазі 1893 р. за ініціативою уряду Нідерландів, конференція у своїй роботі 
об’єднала зусилля майже усіх центрально-європейських держав та багатьох 
неєвропейських. Вона й до сьогодні плідно працює в кількох напрямах, уніфікуючи й 
норми цивільного процесу. Про це свідчить, зокрема, той факт, що за післявоєнний 
час на сесіях Гаазької конференції прийнято майже 30 міжнародних конвенцій, 
переважно з питань цивільного процесу [2, с. 382]. Так 15 квітня 1958 р. багатьма 
європейськими державами була підписана Конвенція про визнання та виконання 
рішень у справах про аліментні зобов’язання стосовно дітей, а 2 жовтня 1973 р. – 
Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно аліментних зобов’язань. 

Головне місце серед Гаазьких конвенцій з міжнародного цивільного процесу 
займає Конвенція з питань цивільного процесу, підписана 1 березня 1954 р. Спершу 
вона діяла в редакціях 1896 та 1905 років. Згодом окремі питання цивільного процесу 
почали регулювати конвенції, прийняті з метою розвитку чи заміни положень 
Конвенції 1954 р. Це, наприклад, Конвенція про вручення за кордоном судових та 
позасудових документів у цивільних і торгових справах, схвалена 1964 р. й підписана 
15 листопада 1965 р.; Конвенція про збирання за кордоном доказів у цивільних та 
торгових справах, схвалена 1968 р. і підписана 18 березня 1970 р.; Конвенція про 
полегшення доступу до правосуддя за кордоном, схвалена 1980 р. і підписана 25 
жовтня 1980 р. Загалом вони мали замінити усю Гаазьку Конвенцію з питань 
цивільного процесу 1954 р.  
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Конвенція 1954 р. регулює процедуру вручення судових та позасудових 
документів, виконання судових доручень іноземних держав, внесення завдатку та 
стягнення інших платежів під час винесення та виконання рішень стосовно іноземців, 
надання безоплатної правової допомоги тощо. 

Гаазька Конвенція з питань цивільного процесу 1954 р. визнана багатьма 
державами. У ній беруть участь Австрія, Ватикан, Угорщина, Іспанія, Італія, Ліван, 
Марокко, Польща, Румунія, Сурінам, Швейцарія. Брали також участь НДР, 
Югославія. СРСР приєднався до зазначеної Конвенції у 1967 р. із застереженнями, 
відповідно до одного з яких передання судових документів та судових доручень для 
виконання здійснювалося, переважно, дипломатичним шляхом через Міністерство 
закордонних справ СРСР[3, ст.145]. Україна не бере участі у вказаній Конвенції. 
Чимало держав-учасниць Конвенції 1954 р. приєдналися до кількох багатосторонніх 
конвенцій, прийнятих пізніше, які мають за мету врегулювати цивільні процесуальні 
відносини з “іноземним елементом”.  

Учасники Гаазької Конвенції 1954 р. не позбавлені права укладати двосторонні 
договори з питань цивільного процесу. Деякі договори були укладені до вступу в силу 
Гаазької Конвенції 1954 р., інші – після набуття нею чинності. В такому випадку 
виникає питання про пріоритет застосування норм Конвенції 1954 р. або ж норм 
двосторонніх договорів з питань цивільного процесу. Більшість правників вважають, 
що у випадку невирішення долі двосторонніх договорів, укладених до вступу в силу 
Гаазької Конвенції 1954 р., та за браком актів підтвердження чи денонсації якоїсь із 
угод, питання про дію двосторонніх договорів повинно вирішуватися позитивно, 
оскільки ці спеціальні договори мають переважне право дії перед багатосторонньою 
конвенцією. Такою була позиція радянських учених [4, с. 28; 5, с. 113], представників 
правничої науки держав Східної Європи [6, с. 38; 7, с. 42]. Цей принциповий підхід, 
відповідно до якого пріоритет у застосуванні норм віддається lex specialis, обстоюють 
правники й сьогодні [8, с. 10]. Автор цієї статті схильний підтримати вказану 
позицію.  

З конвенціями, які регулюють процесуальні питання, тісно пов’язана 
Конвенція про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів, 
схвалена на 9-й сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права 1960 р. і 
підписана 5 жовтня 1961 р. Відповідно до її умов учасники Конвенції звільняють від 
легалізації видані в інших державах-учасницях такі документи: а) видані судовими 
органами чи службовими особами; б) адміністративні; в) нотаріальні; г) офіційні 
посвідчення, що підтверджують факти та аутентичність підписів. Легалізацію цих 
документів заміняє сертифікат певної форми, складений компетентним органом тієї 
держави, в якій документ виданий. Форма сертифіката визначена Конвенцією. 
Сертифікатом засвідчують правильність підпису, статус особи, яка підписала 
документ, ідентичність печатки чи гербової марки. До зазначеної Конвенції 
приєдналася чи не найбільша кількість держав порівняно з іншими конвенціями – 28 
європейських та 11 неєвропейських. СРСР приєднався до Гаазької конвенції 1961 р. 
відповідно до постанови Верховної Ради СРСР від 17 квітня 1991 р. [9, с. 113]. 
Україна не є учасницею цієї Конвенції. 

Уніфіковані норми актів міжнародних організацій впливають на зміст 
національних законів. Так Закон про міжнародне приватне право ФРН розроблено та 
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прийнято з урахуванням Гаазьких конвенцій про визнання та виконання рішень про 
аліменти і про право, застосовуване до аліментних зобов’язань, від 2 жовтня 1973 р. 
та Договору ЄЕС про право, застосовуване до договірних зобов’язань 1985 р. 

Уніфікація норм права може відбуватися, як уже зазначалось, не тільки в 
рамках міжнародної організації, але й під її егідою. Наприклад, на основі проекту, 
підготовленого у 1929-1938 рр. Міжнародним інститутом з уніфікації приватного 
права, під егідою Європейської Економічної Комісії ООН 21 квітня 1961 р. в Женеві 
було прийнято Європейську конвенцію про зовнішньоторговельний арбітраж. 
Конвенція чинна з 7 січня 1964 р. Її учасницями є 28 держав [10, с. 43], у тому числі й 
Україна, яка підписала Конвенцію 21 квітня 1961 р. та ратифікувала її 18 березня 
1963 р. [11, с. 171]. До речі, цей же проект було використано Європейською Радою 
під час підготовки Конвенції стосовно єдиного закону про арбітраж, яка була 
прийнята 1966 р. 

Норми цивільного процесуального права міжнародних організацій, зокрема ті, 
що торкаються вирішення процесуальних питань під час розгляду господарських 
спорів, покладено в основу Закону України “Про міжнародний комерційний 
арбітраж” від 24 лютого 1994 р. [12, ст.66] та “Положення про міжнародний 
комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України”, 
“Положення про морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій палаті 
України”, що є додатками до вказаного Закону. Зазначені акти є яскравим прикладом 
уніфікації в праві, оскільки вони побудовані на основі норм типового закону, 
прийнятого 1985 р. Комісією ООН з права міжнародної торгівлі і схваленого 
Генеральною Асамблеєю ООН для можливого використання державами у своєму 
законодавстві. 

Отже, можна стверджувати, що міжнародні організації, розробляючи акти, до 
яких приєднуються держави, створюють норми, що або стають єдиними для багатьох 
держав, або є основою прийняття національних законів. Тобто акти міжнародних 
організацій створюють засади для виникнення уніфікованих норм цивільного 
процесуального законодавства, яке регулює судочинство з “іноземним елементом”. 
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L. Fedunuak 

THE NORMS OF LAW OF CIVIL PROCEDURE ABOUT 
JUDICIAL PRODUCTION WITH FOREIGN ELEMENT  

IN THE ACTS INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

In the present article the authors consider the questions about international 
organizations and your role in unification legislation. Among international organizations 
important place belong to the conference of Hague at Private International Law. Analysis 
the results unification norms international civil process in legislation’s Ukraine.  

Стаття надійшла до редколегії 29.12.1997 
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VII.КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,  
ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА 

Б .  Кирись©  

ПРИПИНЕННЯ СУДИМОСТІ 

Судимість не супроводжує особу усе її життя. За наявності передбачених для 
цього законом умов вона припиняється. Її припинення означає, що з даного моменту 
особа юридично вважається (визнається) такою, що раніше злочину не вчиняла, 
кримінальній відповідальності і покаранню не підлягала, судимою не була, що тягне 
за собою анулювання усіх пов’язаних з нею правових наслідків. У зв’язку з цим з 
припиненням судимості: 

а) втрачають свою дію загальноправові обмеження, що були зумовлені фактом 
її існування; 

б) анулюється кримінально-правовий статус особи, що був зумовлений 
наявністю у неї судимості (визнання особи особливо небезпечним рецидивістом (ч.4 
ст.26 КК), такою, що раніше вчинила злочин чи була судимою або притягалась до 
кримінальної відповідальності). Така особа вправі в усіх документах і відповідаючи 
на поставлені запитання вказувати, що вона несудима і до кримінальної 
відповідальності не притягалась. З огляду на це слід визнати неправильною практику, 
коли в офіційних документах наводяться дані про погашену або зняту судимість 
особи, оскільки припинення судимості анулює усі правові наслідки останньої, в тому 
числі і правомірність її указування: 

в) учинений особою в минулому злочин, факт її засудження і відбування нею 
покарання повністю втрачають своє кримінально-правове значення і тому не можна 
їх брати до уваги, вирішуючи жодне з питань при притягненні її до кримінальної 
відповідальності за знову вчинений нею злочин. Особа, судимість у якої припинена, у 
випадку вчинення нею нового злочину вважається такою, що скоїла його вперше. Це 
означає, що припинена судимість не може: 

 враховуватись при характеристиці особи винного (підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного чи засудженого). Так у п.14 постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 29 червня 1990р. №5 із змінами від 4 червня 
1993р. “Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму 
Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і 
постановлення вироку” прямо вказується, що до відомостей про особу 
підсудного, які мають значення для справи і які належить зазначати у 
вступній частині вироку, відносяться лише “дані про непогашену і незняту 
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судимість. Дані про зняту чи погашену судимість не повинні заноситись до 
вступної частини вироку” [14, с.228]. В останньому випадку, як і тоді, коли 
підсудний раніше не засуджувався, у вироку зазначається, що він несудимий 
[2, с.123]. Аналогічно повинно вирішуватись це питання і під час складання 
інших процесуальних документів; 

 бути підставою для кваліфікації нового злочину як повторного (злочину, 
вчиненого особою, раніше судимою за відповідний злочин). У п.3 постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1984р. №5 із змінами від 4 
червня 1993р. “Про практику застосування судами України законодавства 
про повторні злочини” зазначається, що вчинення злочину особою, яка 
раніше вчинила будь-який злочин, може відповідно до закону розглядатися 
як кваліфікуюча обставина лише за умови, коли судимість за попередній 
злочин не знята або не погашена [14, с.59]. Вказівки на те, що припинена 
судимість не може бути підставою для кваліфікації нового злочину як 
повторного чи вчиненого особою, раніше судимою за відповідний злочин, 
містяться і в постановах Пленуму Верховного Суду України, присвячених 
практиці застосування кримінального законодавства про відповідальність за 
окремі види злочинів [14, с.92,100, 118, 137-138, 144, 155, 170, 197; 4, с.8]; 

 бути перешкодою для звільнення від кримінальної відповідальності і 
покарання; 

 враховуватись як обтяжуюча відповідальність обставина в порядку п.1 ст.41 
КК. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1984р. 
№5 вказується, що вчинення злочину особою, яка раніше вчинила будь-який 
злочин, може відповідно до закону розглядатися як обставина, що обтяжує 
відповідальність, лише за умови, коли судимість за попередній злочин не 
знята або не погашена [14, с.59]; 

 враховуватись при визнанні особи особливо небезпечним рецидивістом (ч.3 
ст.26 КК); 

 розглядатись як перешкода для призначення більш м’якого покарання, ніж 
передбачено законом; 

 бути перешкодою для заміни призначеного позбавлення волі направленням 
у дисциплінарний батальйон; 

 розглядатись як перешкода для застосування умовного засудження, 
відстрочки виконання вироку чи відстрочки відбування покарання; 

 враховуватись при визначенні виду виправно-трудової установи для 
відбування позбавлення волі; 

 бути перешкодою для умовно-дострокового звільнення від покарання і 
заміни покарання більш м’яким; 

 розглядатись як перешкода для застосування амністії і помилування;  
 враховуватись при обранні запобіжного заходу. 
Необхідно, однак, зазначити, що в літературі висловлена думка, згідно з якою 

припинення судимості анулює не усі правові наслідки засудження особи в минулому. 
Так В.В.Єраксін і Л.Ф.Помчалов писали, що суд завжди повинен враховувати 
наявність в минулому в особи, засудженої до позбавлення волі, однієї чи декількох 
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судимостей, хоча і знятих чи погашених, при визначенні їй виду виправно-трудової 
колонії [6, с.45]. Такої ж позиції дотримувалась і дотримується з цього приводу і 
судова практика. Так у постанові Пленуму Верховного Суду СРСР від 31 липня 
1962р. №10 “Про судову практику по визначенню виду виправно-трудової колонії 
особам, засудженим до позбавлення волі”, зазначалось, що “при вирішенні питання 
про призначення виду виправно-трудової колонії особам, які в минулому відбували 
покарання в місцях позбавлення волі, судимість з яких знята або погашена, суди не 
можуть виходити лише з факту погашення чи зняття з них попередньої судимості, а 
повинні враховувати в сукупності всі дані про особу засудженого, а також характер і 
тяжкість вчиненого ним раніше злочину” [3, с. 15]. В постанові Пленуму цього ж суду 
від 19 жовтня 1971 р. №8 “Про практику призначення судами видів виправно-
трудових установ особам, засудженим до позбавлення волі”, вже прямо вказувалось, 
що “такими, що “раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі”, слід 
вважати осіб, які за вчинений в минулому злочин були засуджені до покарання у 
вигляді позбавлення волі і відбували це покарання в тюрмі, виправно-трудовій 
колонії чи у виховно-трудовій колонії, незалежно від зняття чи погашення судимості 
на момент винесення вироку за знову вчинений злочин” [15, с. 510]. Зобов’язує суди 
при вирішенні питання про визначення виду виправно-трудової установи 
засуджуваній до позбавлення волі особі враховувати припинені судимості і Пленум 
Верховного Суду України. В п.10 його постанови від 29 червня 1984р. №7 із змінами 
від 4 червня 1993р. “Про практику застосування судами України законодавства про 
повторні злочини” зазначається, що “при призначенні підсудному виду колонії 
необхідно враховувати всі відомості про відбування покарання в місцях позбавлення 
волі, в тому числі й ті судимості, які зняті чи погашені в установленому законом 
порядку” [14, с.60]. 

З цим погодитися не можна. За змістом закону припинення судимості анулює 
усі правові наслідки засудження особи за вчинений в минулому злочин, в тому числі і 
факт відбування нею покарання у вигляді позбавлення волі. Будь-яких винятків з 
цього правила він не передбачає. І це не випадково, бо в іншому разі саме існування 
інституту припинення судимості втратило б свій сенс. Особа, судимість у якої 
припинена, визнається такою, що раніше покарання, в тому числі і у вигляді 
позбавлення волі, не відбувала, в зв’язку з чим ця судимість не може враховуватись 
при визначенні виду виправно-трудової установи у випадку засудження її за знову 
вчинений нею злочин. 

Висловлена в літературі думка, як і пряма вказівка Пленуму Верховного Суду 
України про необхідність враховування при призначенні підсудному виду виправно-
трудової установи факту відбування ним у минулому покарання у вигляді 
позбавлення волі за злочин, судимість за який погашена чи знята, не тільки 
суперечать самому інституту припинення судимості, але й мають суто довільний 
характер [10, с.320]. Справді, чому, зобов’язуючи суди враховувати припинену 
судимість при визначенні виду виправно-трудової установи, Пленум Верховного 
Суду України в той же час категорично забороняє брати її до уваги при вирішенні 
усіх інших кримінально-правових питань, зокрема, при кваліфікації нового злочину 
як повторного, характеристиці особи підсудного, призначенні покарання? Видається, 
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що такий вибірковий підхід до оцінки правового значення припиненої судимості не 
має під собою ні законодавчої, ні теоретичної основи. 

Нарешті, ця позиція Пленуму Верховного Суду України не узгоджується, на 
мій погляд, і з наведеним вище його власним роз’ясненням щодо відомостей про 
особу підсудного, які мають значення для справи і які належить зазначати у вступній 
частині вироку, відносяться лише дані про непогашену і незняту судимість, а дані про 
погашену чи зняту судимість туди заноситись не повинні, оскільки з цього логічно 
випливає, що припинена судимість значення для справи не має, а значить, не має вона 
значення і для призначення виду виправно-трудової установи. 

З урахуванням викладеного видається необхідним: а) безпосередньо в самій 
ст.55 КК вказати, що припинення судимості анулює усі без винятку пов’язані з нею 
правові наслідки; б) роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, що міститься у 
п.10 його постанови від 29 червня 1984р. №7, привести у відповідність зі змістом 
інституту припинення судимості, зазначивши, що при призначенні підсудному виду 
виправно-трудової установи припинена судимість за злочин, за який він раніше 
відбував покарання в місцях позбавлення волі, враховуватись не може. 

Відповідно до ст.55 КК, судимість припиняється внаслідок її погашення, зняття 
і дострокового зняття. Вказані способи припинення судимості юридично рівнозначні. 
Вони відрізняються між собою лише за порядком і умовами визнання особи 
несудимою. 

Необхідно, однак, звернути увагу на такі моменти. Стаття 55 КК, що 
присвячена анулюванню судимості, називається “Погашення судимості”. З огляду на 
таку назву можна було б дійти висновку, що погашення судимості – це єдиний спосіб 
її припинення. Однак у цій статті йде мова не лише про погашення судимості, але й 
про два інших способи її припинення — зняття (п.8 ч.1) і дострокове зняття (ч.5). 
Невідповідність між назвою статті 55 КК і її змістом очевидна. Тому більш правильно 
було б назвати цю статтю “Припинення судимості”. Така назва повною мірою 
відображала б зміст даної статті і законодавчо об’єднала б усі передбачені нею 
способи анулювання судимості в одне родове поняття, потреба в якому, як видається, 
сумнівів не викликає. 

Звертає на себе увагу і недосконалість самої побудови ст.55 КК. Вона полягає у 
вміщенні норми, що стосується зняття судимості (п.8 ч.1), серед правил, які 
регулюють погашення судимості. Оскільки ж зняття судимості — це самостійний 
спосіб її припинення, йому повинна бути присвячена окрема частина статті. 

Знаходження норми, яка регулює зняття судимості, серед правил, які 
регламентують її погашення, дало деяким авторам формальну підставу вважати, що 
нею передбачений не окремий спосіб припинення судимості, а різновид її погашення, 
особливість якого полягає лише в тому, що воно здійснюється за рішенням суду. В 
зв’язку з цим вони виділяють лише два способи (види) припинення судимості — 
погашення і дострокове зняття [8, с.433, 435-437; 11, С.234-235; 12, С.228-229; 13, 
208-209]. Формальною підставою для такого висновку служить якоюсь мірою і ст.414 
КПК України, в якій також йде мова про судове погашення судимості. 

Однак недосконалість структури ст.55 КК, як і ст.414 КПК, не повинні 
заступати того факту, що погашення і зняття судимості — це самостійні способи її 
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припинення, які істотно відрізняються між собою за умовами і порядком визнання 
особи несудимою. Погашення судимості відбувається безпосередньо в силу самого 
кримінального закону без прийняття з цього приводу будь-якого спеціального 
рішення. При тому виправлення особи, якщо вона упродовж встановленого строку не 
вчинила нового злочину, презюмується. Зняття ж судимості здійснюється лише з 
певної категорії осіб і на підставі спеціального рішення суду. Факт виправлення 
особи в цьому випадку не презюмується, а підлягає спеціальному доведенню. І тільки 
тоді, коли особа, яка відбула покарання, протягом передбаченого законом строку не 
вчинить нового злочину і при цьому судом буде встановлено, що вона виправилась і 
немає потреби вважати її судимою, судимість може бути з неї знята. Про те, що п.8 
ч.1 ст.55 КК передбачає саме зняття, а не погашення судимості, прямо говорить і ч.4 
ст.26 КК. У ній вказується, що визнання особи особливо небезпечним рецедивістом 
скасовується при знятті з неї судимості. Позиції, що п.8 ч.1 ст.55 КК передбачає саме 
зняття судимості, дотримується чимало авторів [1, с. 165; 5, с. 108-109; 7, с.333; 9, 
с.350-351]. 

У зв’язку з викладеним потребують удосконалення назва та зміст і ст.414 КПК. 
Вона називається “Порядок розгляду судом клопотання про погашення і зняття 
судимості”. Із її змісту випливає, що під клопотанням про погашення судимості 
розуміється клопотання осіб, вказаних у п.8 ч.1 ст.55 КК. Інакше кажучи, ст.414 КПК 
розглядає передбачений цією кримінально-правовою нормою випадок припинення 
судимості як її погашення. Однак, як це вже зазначалось, у п.8 ч.1 ст.55 КК йде мова 
не про погашення, а про зняття судимості. Крім того, в самому тексті аналізованої 
статті говориться не просто про зняття, а про дострокове зняття судимості. Тому 
видається, що ст.414 КПК було б більш правильно, тобто у повній відповідності із 
змістом матеріального кримінального закону, назвати “Порядок розгляду клопотання 
про зняття і дострокове зняття судимості”. У відповідність з цією назвою повинен 
бути приведений і її зміст. 
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B. Kyrys 

TERMINATION OF CONVICTION 

The article gives the definition of the term “termination of conviction” and analazes 
some legal consequences of termination of conviction. Propositions for perfection of article 
55 of the Criminal code and article 414 of Criminal-process Code are enlisted in this article; 
suggestion for harmonization of the understanding of institute of “termination of 
conviction” with the explanation of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine in 
paragraph 10 of the Resolution № 7 “On the Practice of Employment by Ukrainian Courts 
the legislation on reiterated crimes” of 29 June, 1984. 
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ВТРАТА ТА ЗУПИНЕННЯ ЧИННОСТІ  
КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ 

На відміну від порядку опублікування законів і набуття ними чинності 
законодавством України не встановлено спеціальних правил втрати чинності закону. 

На практиці здебільшого один закон замінюють іншим, так би мовити, “на 
ходу”, без дотримання будь-якого порядку. Приймаючи новий закон, законодавець не 
завжди чітко вказує на закони, які скасовуються або замінюються. Це призводить до 
появи колізії в законі, що, в свою чергу, негативно впливає на правозастосовчу 
практику, призводить до порушень діючого законодавства. 

Неоднозначно й не остаточно вирішено це питання і в теорії кримінального 
права. 

На думку переважної більшості вчених-криміналістів, кримінальний закон 
втрачає силу внаслідок його анулювання або заміни іншим законом з того ж питання 
[1, с. 218-219]. 

Загальновизнано, що кримінальний закон вважається анульованим лише тоді, 
коли він скасований компетентним на те органом і це фіксується у відповідному 
законодавчому акті. Оформлення скасування кримінального закону, як зазначає 
М.Д.Дурманов, може здійснюватись шляхом: 

а) видання самостійного нормативного акта; 

б) вказівки на скасування в новому кримінальному законі, що його замінює; 

в) видання самостійного переліку кримінальних законів (окремих статей цих 
законів), що втратили чинність у зв’язку з прийняттям нового закону [2, с. 225]. 

По-різному в кримінально-правовій літературі вирішується питання втрати 
чинності кримінальним законом внаслідок заміни його іншим. 

Так С. Г. Келіна вважає, якщо в новому законі немає вказівки на втрату 
чинності раніше діючого закону, питання чинності такого закону вирішується 
шляхом тлумачення змісту цих законів. Якщо в результаті тлумачення можна дійти 
висновку, що новий кримінальний закон замінює собою раніше діючий, тобто 
виданий з того ж питання і містить норми, що відрізняються за своїм змістом від 
діючого, то, на думку автора, раніше діючий закон необхідно визнати таким, що 
втратив чинність [3, с. 38]. 

Проти такого твердження заперечують М.І.Блум, А.А.Тіллє, М.Д.Дурманов, 
М.І.Ковальов. На їх думку, вказаний вище порядок визнання кримінального закону 
таким, що втратив чинність, може призвести до порушень режиму законності. Щоб 
уникнути цього, вони пропонують вказувати у новому законі скасовані ним 
кримінальні закони або видавати одночасно з прийняттям нового закону перелік 
законів, які повністю або частково втратили свою чинність [4, с. 105-106]. 
Запропонований цими авторами порядок визнання кримінального закону таким, що 
втратив чинність, є обґрунтованим, відповідає вимогам сьогодення, оскільки 
виключає непорозуміння і колізії при застосуванні кримінальних законів, а тому його 
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необхідно в майбутньому закріпити в спеціальному Законі “Про закони та інші 
нормативно-правові акти України”. До прийняття такого закону у тих випадках, коли 
у новому кримінальному законі, що замінює старий, не вказано на його скасування, 
необхідно керуватися тим, що новий закон, виданий з того ж питання, завжди 
скасовує старий. 

Питання про застосування старого кримінального закону може виникати лише 
у тих випадках, коли новий кримінальний закон порівняно із старим встановлює 
більш суворе покарання, а злочин було вчинено в період дії старого закону, до вступу 
в чинність нового. У такому випадку, відповідно до ч. 1 ст.6 КК України, суд, 
вирішуючи справу по суті, керуватиметься старим кримінальним законом, який 
втратив силу. 

В юридичній літературі, крім зазначених підстав втрати чинності, вказуються й 
інші, зокрема сплив строку дії закону та припинення особливих умов і обставин, що 
викликали дію цих законів [5, с. 225]. 

Однак слід відзначити, що серед учених-криміналістів немає єдності щодо 
визначення вказаних обставин як самостійних підстав. Зокрема, на думку М.І.Блум та 
А.А.Тіллє, кримінальні закони не видаються на визначений календарний термін 
безвідносно до певних обставин, а тому не можна визнавати виданим на певний строк 
навіть ті кримінальні закони, в яких вказується строк їх виконання [6, с. 15]. 

Навряд чи можна погодитись з такою позицією. Адже є кримінальні закони, дія 
яких обмежена певним строком. 

Так Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 26 грудня 1990 року 
“Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на 
право придбання товарів та іншими офіційними документами” у зв’язку з введенням 
порядку реалізації громадянам товарів за картками споживача з купонами і з метою 
встановлення відповідальності за порушення цього порядку в період його дії була 
встановлена кримінальна відповідальність за викрадання і підробку карток споживача 
з купонами [7, с. 13]. Однак Постановою Кабінету Міністрів України і Національного 
банку України від 28 грудня 1991 року “Про заходи у зв’язку з введенням в обіг 
купонів багаторазового використання” з 10 січня 1992 року скасовано картки 
споживача з купонами і заміcть них введено купони багаторазового використання [8, 
с. 1]. Внаслідок цього Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про 
відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право 
придбання товарів та іншими офіційними документами”, що передбачав кримінальну 
відповідальність за викрадання і підробку карток споживача з купонами, з 10 січня 
1992 року втратив законну силу. 

У зв’язку з введенням в обіг купонів багаторазового використання і з метою їх 
захисту від злочинних посягань у період дії цих купонів Указом Президії Верховної 
Ради України від 21 січня 1992 року “Про відповідальність за виготовлення з метою 
збуту та збут підроблених купонів багаторазового використання” була встановлена 
кримінальна відповідальність [9, с. 246]. Однак Указом Президента України від 25 
серпня 1996 року “Про грошову реформу в Україні” з 2 вересня 1996 року в Україні 
введено в обіг національну валюту України, якою є гривня та її сота частина – 
копійка. У зв’язку з цим Указ Президії Верховної Ради України від 21 січня 1992 року 
“Про відповідальність за виготовлення з метою збуту та збут підроблених купонів 
багаторазового використання “ втратив свою чинність. 
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Отже, викладене дає змогу стверджувати, що сплив строку дії закону треба 
вважати самостійною підставою втрати чинності кримінальним законом.  

Протилежні думки висловлюються і з приводу визнання самостійною 
підставою втрати кримінальним законом чинності у зв’язку з тим, що не було 
відповідних умов та обставин, що викликали дію цих законів. 

Так М.Д.Шаргородський, І.І.Солдокін вважають, що закони або статті 
кримінальних законів, які передбачають кримінальну відповідальність за діяння, 
учинені у воєнний період, хоч і вступили в чинність, не діють до настання особливих, 
указаних у законі обставин і втрачають силу з моменту їх усунення. [10, C.172]. 
Введення закону в дію і його фактична дія, на думку Я.М.Брайніна, не тотожні 
поняття. Фактична дія кримінального закону, що набував чинності, у деяких випадках 
може бути зумовлена особливими обставинами часу і місця вчинення злочину. Саме 
тому статті кримінального закону, що передбачають кримінальну відповідальність за 
діяння, вчинені у воєнний час, фактично діють тільки в умовах воєнного часу [11, 
с. 132].  

Згадані автори не розрізняють дію кримінального закону і можливість 
вчинення діяння, ознаки якого передбачені цими законами. Кримінальний закон діє 
безперервно з моменту набуття ним чинності і до скасування або визнання у 
встановленому порядку його таким, що втратив чинність. Тому має рацію 
М.Д.Дурманов, на думку якого кримінальні закони, що передбачають як склад 
злочину або як кваліфікуючу обставину вчинення діяння у воєнний час, діють і в 
мирний час [2, c. 259]. 

Чинне кримінальне законодавство України також передбачає склади злочинів, 
обов’язковими ознаками яких є час і місце вчинення злочину, а саме: державна зрада, 
що виражена у формі переходу на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці 
(ст.56 КК України); ухилення від призову за мобілізацією (ст.73 КК України); 
непокора, вчинена у воєнний час або бойовій обстановці (ч. 2 ст.232 КК України); 
погроза вбивством, учинення тілесних ушкоджень або побоїв начальникові у зв’язку з 
виконанням ним службових військових обов’язків у воєнний час або бойовій 
обстановці (ч. 2 ст.235 КК України); невиконання наказу начальника у воєнний час 
або бойовій обстановці (п.”в” ст.233 КК України); самовільне залишення поля бою 
або відмова діяти зброєю (ст.257 КК України) та інші. 

Уже те, що з часу прийняття Кримінального Кодексу України і до сьогодні 
чинне кримінальне законодавство зберігає вказані склади злочинів, є переконливим 
доказом, що вони і в умовах мирного часу, протягом такого тривалого періоду не 
втрачали своєї чинності. Інакше, якби це було не так, законодавець давно б їх 
скасував, бо недоцільно і нелогічно так довго зберігати недіючі норми кримінального 
законодавства. А те, що вказані статті не можуть бути застосовані в умовах мирного 
часу, викликано не втратою ними чинності, а неможливістю вчинити передбачене 
ними суспільно-небезпечне діяння, оскільки відсутня одна з обов’язкових ознак 
складу злочину – вчинення діяння у воєнний час.  

З подібною ситуацією можна зіткнутися, застосовуючи кримінальну норму з 
бланкетною диспозицією. Оскільки бланкетна диспозиція тільки загалом указує на 
порушення тих чи інших правових норм, спеціальних правил, то для встановлення 
змісту низки ознак складу злочину треба звертатися до відповідних юридичних актів. 
Складність застосування такої норми полягає в тому, що зміст нормативного акта, до 
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якого відсилає бланкетна диспозиція, досить часто змінюється, а іноді такого акта 
взагалі немає. 

У такій ситуації виникає питання, чи можна вважати норму такою, що втратила 
чинність, якщо нормативного акта, до якого відсилає диспозиція, немає. 

Цілком ясно, що відсутність такого нормативного акта в жодному разі не 
скасовує норми з бланкетною диспозицією. Норма у цьому випадку просто не може 
бути застосована, бо, застосовуючи її, треба точно вказати нормативний акт, в якому 
встановлено ознаки складу злочину. Крім того, у постанові про притягнення особи як 
обвинуваченого в обвинувальному висновку та у вироку суду повинно бути 
конкретно вказано, яке саме положення цього нормативного акта порушено. 

Отже, відсутність чи припинення дії особливих умов і обставин, що викликали 
дію кримінального закону, не є самостійною підставою для втрати чинності цим 
законом. У наведеному випадку такий кримінальний закон не може бути 
застосований, оскільки відсутні на даний момент особливі умови і обставини, на 
наявність яких він розрахований.  

Кримінальний закон може втратити чинність і внаслідок визнання його 
неконституційним Конституційним Судом України. 

Так відповідно до ч. 2 ст.73 Закону України “Про Конституційний Суд 
України” в редакції від 16 жовтня 1996 року Конституційний Суд у разі 
невідповідності законів чи інших нормативних актів або їх окремих положень 
Конституції і законам України визнає їх нечинними і вони втрачають чинність від дня 
прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність 
[12. с. 471]. 

Втрата чинності кримінальним законом внаслідок визнання його нечинним 
Конституційним Судом України має певні особливості, а саме: 

1) законодавчий акт скасовується не органом законодавчої влади, який його 
прийняв, а органом судової влади (Конституційним Судом); 

2) оформлення відміни закону здійснюється шляхом постановлення рішення 
Конституційним Судом України про невідповідність його Конституції, а не шляхом 
прийняття самостійного закону, переліку чи вказівки про це в новому законі; 

3) закон, визнаний неконституційним, втрачає чинність не з визначеного 
законодавцем часу, а з моменту введення його в дію, що, зрозуміло, тягне за собою 
переоцінку кримінально-правових відносин, які виникли після набуття законом 
чинності. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що втрата чинності 
кримінальним законом внаслідок визнання його нечинним Конституційним Судом 
України слід вважати самостійною підставою для втрати чинності кримінальним 
законом. 

Поглиблений аналіз проблеми втрати чинності кримінальним законом та нові 
явища у правовій дійсності дають підставу ставити питання про необхідність 
відрізняти від втрати чинності кримінальним законом зупинення ним чинності та 
введення у правовий обіг поняття “зупинення чинності кримінального закону”. 

Так Постановою Верховної Ради України від 16 травня 1992 року “Про 
зупинення застосування статей 251, 521 Кримінального Кодексу Української РСР” 
зазначається, що застосування вказаних у постанові статей зупинено до прийняття 
нового КК України. Таке рішення, як вказано в постанові, зумовлено зменшенням 
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можливості використання в умовах ринкової економіки праці осіб, умовно 
засуджених до позбавлення волі з обов’язковим залученням до праці, а також осіб, 
умовно звільнених з місць позбавлення волі з обов’язковим залученням до праці. 

У зв’язку з цим виникає питання: чи зберігають свою чинність ст.251, 521 КК 
України внаслідок прийняття та набуття чинності вказаною постановою. 

Вирішуючи це питання, необхідно брати до уваги те, що чинність 
кримінального закону – це обов’язковість виконання, дотримування закону всіма 
державними та громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами. З 
моменту, коли кримінальний закон перестає бути загальнообов’язковим до 
виконання, тобто не застосовується, він втрачає свою чинність і подальше його 
застосування є неприпустимим. 

Як бачимо, у згаданій постанові Верховної Ради України, прямо вказано, що 
застосування статей 251, 521 КК України зупинено. Цим самим з моменту набуття 
постановою чинності вони втрачають свою загальнообов’язковість до виконання, 
проте стверджувати про втрату їх чинності, як видається, буде теоретично 
неправильно. 

По-перше, з моменту втрати чинності кримінальний закон раз і назавжди 
втрачає свою загальнообов’язковість. З моменту ж введення в дію вказаної постанови 
Верховної Ради України статті 251, 521 КК України свою загальнообов’язковість не 
втратили раз і назавжди, а тільки на певний строк – до прийняття нового 
Кримінального Кодексу України. 

По-друге, той факт, що в постанові Верховної Ради України від 16 травня 1992 
року прямо наголошується на зупиненні застосування названих статей, а не на втраті 
ними чинності, вказує, що законодавець не мав на меті скасувати їх дію назавжди, а 
тільки призупинити. В іншому випадку не було б жодної потреби вживати 
формулювання “зупинити застосування”. 

По-третє, з моменту скасування вказаної постанови Верховної Ради України 
статті 251, 521 КК України продовжуватимуть свою чинність. У випадку втрати їх 
чинності необхідно приймати новий закон, який передбачав би положення названих 
статей. 

Отже, у даному випадку ми маємо справу не з втратою чинності закону в 
повному розумінні цього слова, а з тимчасовим її зупиненням. Тож законодавцеві 
ліпше було б у вказаній постанові замість “зупинити застосування” вжити вираз 
“зупинити чинність” (ст.251, 521 Кримінального Кодексу Української РСР до 
прийняття нового Кримінального Кодексу України). 

Отже, кримінальний закон втрачає свою чинність внаслідок: 

а) скасування його Верховною Радою України з вказівкою про це в 
законодавчому акті; 

б) заміни його іншим кримінальним законом, що охороняє ті ж самі суспільні 
відносини; 

в) спливу строку його дії; 

г) визнання його неконституційним Конституційним Судом України, якщо він 
суперечить Конституції України та міжнародним актам, визнаним Україною. 
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В окремих випадках спеціальним нормативним актом законодавець може 
зупинити чинність кримінального закону на певний строк або до настання зазначених 
ним обставин. 
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V. Vasylash 

APITAL PUNISHMENT AND INVALIDATION  
OF CRIMINAL LAW 

The article deals with the issue of capital punishment and invalidation of criminal 
law of Ukraine. In the author’s opinion, criminal law is rendered invalid due to:  

a) its abolition by the Supreme Counsel of Ukraine with the respective mentioning in 
the legisla tive act; 

b) its substitution by another criminal law thet defends the same social relations; 

c) expiry of the term of its validity; 

d) considering it anti-constitutional by Constitutional Court of Ukraine and 
international acts recoghired by Ukraine. 

In particular cases the legislator may stop the validity of criminal law by aspecial 
normative act temporarily or till the realization of conditions determined by him.  

Стаття надійшла до редколегії 07.09.1997 
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В .  Навроцький©  

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ  
І СУМІЖНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПОНЯТТЯ 

Поняття “кваліфікація злочинів” звичайно використовується паралельно з 
поняттями “застосування кримінального закону”, “притягнення до кримінальної 
відповідальності”, “інкримінування”. Водночас воно протиставляється таким 
поняттям, як “звільненння від кримінальної відповідальності”, “призначення 
покарання” – в нормативних актах, постановах Пленуму Верховного Суду України 
окремо говориться про повноваження відповідних органів щодо кваліфікації скоєного 
(або застосування кримінального закону) і щодо призначення покарання.  

З викладеного випливає, що з’ясування значення терміна “кваліфікація 
злочинів” пов’язане, зокрема, із встановленням співвідношення названих понять, 
визначенням місця кваліфікації злочинів у системі категорій права. 

Насамперед треба визначити місце кваліфікації злочинів у процесі 
застосування кримінального закону. Відомо, що застосування закону є однією із 
форм реалізації права (поряд з його дотриманням, виконанням, використанням). Під 
застосуванням закону звичайно розуміють вирішення конкретної справи на підставі 
правових норм, “прикладання” загальних положень норми права до конкретних осіб 
та обставин. Застосування права – це державно-владна діяльність, нею займаються 
лише державні органи та посадові особи, які уповноважені на це законом. Змістом 
застосування закону є примус до реалізації правових норм, покладення 
відповідальності за їх порушення. 

У теорії права виділяють окремі стадії (етапи) застосування закону. 
Незважаючи на розбіжності поглядів, висловлених з цього приводу в літературі, 
такими стадіями неодмінно називають: 

1) встановлення фактичних обставин справи; 

2) визначення юридичних підстав для вирішення справи (встановлення 
юридичної основи справи). Ця стадія включає в себе: а) пошуки (вибір) норми, яка 
підлягає застосуванню; б) перевірку істинності тексту джерела, в якому вміщена 
обрана норма – так звана “критика права”; в) встановлення меж дії даної норми в часі, 
просторі та за колом осіб; г) з’ясування змісту норми – її тлумачення; 

3) вирішення справи. 

Серед теоретиків права та криміналістів здавна немає єдності в питанні щодо 
місця юридичної кваліфікації в процесі застосування правових норм, тобто, на якій 
стадії (на яких стадіях) застосування норм відбувається кваліфікація. 

Одна з висловлених в літературі позицій полягає в тому, що кваліфікація 
відбувається вже на першій стадії застосування закону – в ході встановлення 
фактичних обставин справи. Обґрунтовуючи таку думку, її прихильники відзначають, 
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що в процесі встановлення фактичних обставин справи обмежується коло 
досліджуваних фактів лише юридично значущими подіями, явищами, фактами – 
тими, з наявністю яких закон пов’язує правові наслідки. П.М.Рабінович встановлення 
юридично значущих фактів і пошук правової норми, яку належить застосувати до 
них, вважає єдиною стадією правозастосувальної діяльності, а юридичну 
кваліфікацію встановлених фактів відносить саме до цієї стадії. Він констатує, що цю 
стадію застосування права можна вважати такою, яку вже пройдено, тоді як є 
підстави для висновку, що ознаки фактів, описаних, змодельованих у гіпотезі 
юридичної норми, цілком збігаються з ознаками реальних фактів, встановлених у 
справі. Такий висновок буде свідчити, що відшукано саме ту норму, яка розрахована 
на встановлені факти, а факти встановлено саме такі, які передбачено цією нормою 
права [1, с. 108-109, 114]. С. О.Комаров, підкреслюючи взаємозумовленість аналізу 
фактичних обставин справи, кваліфікації і вибору норми права, вказує, що аналіз 
фактичних обставин становить взаємодію двох моментів: встановлення фактів та їх 
юридична кваліфікація спираються на вибір норми права, і, навпаки, вибір норми 
права спирається на встановлення фактів та їх юридичну кваліфікацію [2, с. 222].  

Положення про те, що норма детермінує коло фактів, які підлягають 
встановленню, і, навпаки, що з урахуванням встановлених фактів обирається норма, 
на яку спираються прихильники викладеної позиції, навряд чи можна заперечити. 
Однак цього замало, щоб обґрунтувати таку позицію. На наш погляд, немає достатніх 
підстав вважати, що на стадії встановлення фактичних обставин справи вже має місце 
і юридична кваліфікація скоєного.  

Встановлення фактичних обставин справи – початкова стадія застосування 
правових норм – є лише передумовою, підставою наступної кваліфікації, і збігається з 
нею лише в часі, але не за змістом та цілями. Між процесами встановлення 
фактичних обставин справи і кваліфікацією може й не бути розриву в часі, 
кваліфікація може здійснюватися водночас і паралельно з встановленням фактичних 
обставин справи. Знання ознак складу злочину дає змогу уточнити предмет 
доказування в кримінальній справі, визначити коло обставин, які підлягають 
визначенню й аналізу і виступають як підстава для кваліфікації скоєного. Результатом 
встановлення фактичних обставин справи є введення в “орбіту” кваліфікації 
фактичних обставин (юридичних фактів), які правозастосовчий орган вважає 
доведеними і які, на його думку, мають значення для кваліфікації [3, с. 118].  

Водночас ці процеси істотно відрізняються. Встановлення фактичних обставин 
справи – це процесуальна доказова діяльність, яка полягає у збиранні та оцінці 
доказів, вона регламентована правовими нормами. Така діяльність, як справедливо 
відзначається в літературі, відбувається з дотриманням вимог КПК та з 
використанням досягнень криміналістики і власного кримінально-правового змісту не 
має [3, с. 118]. 

Процес же кваліфікції – це суто розумовий процес. Встановлення фактичних 
обставин справи може й не завершитись кваліфікацією за нормою Особливої частини 
кримінального закону, наприклад, якщо ухвалено рішення про відмову в порушенні 
кримінальної справи. Встановлення фактичних обставин справи передбачає 
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дослідження й тих фактів, які враховуються не в процесі кваліфікації скоєного, а 
мають значення під час вирішення інших кримінально-правових, кримінологічних, 
процесуальних питань, зокрема, пов’язаних з призначенням покарання, вивченням 
причин та умов учинення злочину, відшкодуванням заподіяної шкоди тощо. 
Недаремно предмет доказування в кримінальній справі (ст.64 КПК України) набагато 
ширший від кола обставин, достатніх лише для кваліфікації посягання. Варто 
відзначити й те, що ретельне, тобто всебічне, об’єктивне встановлення фактичних 
обставин справи зовсім не обов’язково тягне за собою правильну кваліфікацію. За 
незмінних встановлених фактичних обставин справи кваліфікація скоєного може 
уточнюватися, змінюватися – адже значення мають не лише встановлені факти, але і 
їх оцінка. 

Тим самим ще раз підтверджується, що встановлення фактичних обставин 
справи не збігається з кваліфікацією злочину. На це справедливо зверталася увага 
теоретиками права. Зокрема, В.В.Лазарев вважає, що дії, які вчиняються в ході 
встановлення юридичної основи справи, об’єднані єдиною метою – забезпечити 
правильну юридичну кваліфікацію встановлених фактів [4, с. 210]. Разом з тим він не 
вказує, що встановленння юридичної основи справи включає в себе кваліфікацію. По 
суті, таку ж думку висловлює В.О.Котюк, стверджуючи, що правову оцінку, 
кваліфікацію складу злочину чи правопорушення проводять на підставі достовірності 
фактичної основи справи [5, с. 155]. 

Подальший підхід у визначенні співвідношення застосування закону і 
кваліфікації полягає в тому, що кваліфікацію вбачають у виборі норми, яка підлягає 
застосуванню в конкретному випадку. Так фахівці із загальної теорії права М.Х.Хутиз 
і П.Н.Сергейко стверджують, що юридична кваліфікація полягає в підборі правової 
норми [6, с. 80], тобто вважають юридичну кваліфікацію частиною стадії визначення 
юридичних підстав для вирішення справи.  

Серед правознавців–криміналістів таку думку чи не найбільш повно 
обґрунтував В.Н.Кудрявцев, який відзначав, що кваліфікація злочину є лише 
частиною процесу застосування кримінально–правової норми. Кваліфікація, за його 
словами, охоплює лише ту частину процесу застосування норми права, яка полягає у 
виборі кримінально–правової норми, що передбачає дане суспільно – небезпечне 
діяння [7, с. 86-87]. Аналогічного підходу, згідно з яким кваліфікацією охоплюється 
стадія встановлення (пошук вибору) норми, яка підлягає застосуванню, що 
кваліфікація є форма (різновид) такої стадії, дотримуються А.В.Наумов та 
А.С. Новиченко [8, с. 21]. Ті ж засади поділяє Б.О.Куринов, який зазначав, що 
кваліфікація злочину являє собою підбір норми кримінального закону до конкретного 
життєвого випадку і є, по суті, лише одним із видів юридичної кваліфікації [9, с. 11].  

Оцінюючи цю позицію, передусім слід з’ясувати, в чому полягає пошук 
правової норми як однієї з дій, що вчиняються в процесі застосування правових норм. 
В літературі вказується, що належна правова норма відшуковується здебільшого за 
певною схемою, а саме визначають: 

 чи встановлені факти знаходяться у межах сфери законодавчого 
регулювання суспільних відносин;  
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 до якої саме галузі права має належати відповідна юридична норма; 

 у якому інституті права має “перебувати” відповідна юридична норма; 

 і в межах визначеного інституту права відшукують саме таку юридичну 
норму, гіпотеза якої відповідає встановленим фактам [1, с. 114]. 

Б.А.Курінов процес вибору правової норми пояснює дещо інакше. Спочатку, 
на його думку, вирішується питання про те, чи взагалі можна віднести випадок до 
групи правопорушень? Далі визначається, до якого саме виду правопорушень воно 
відноситься – проводиться родова юридична кваліфікація. Завершує вибір норми 
видова кваліфікація – встановленння статті Особливої, а в деяких випадках і 
Загальної частини кримінального законодавства [9, с. 11-19].  

Видається, що вибір правової норми не можна повністю ототожнювати з 
кваліфікацією злочину. Найперше тому, що вибір правової норми, яка підлягає 
застосуванню, здійснюється не лише з числа кримінально-правових, але й з норм 
інших галузей права. В ході вибору норми робиться лише попередній висновок про 
те, що посягання є саме злочином, а не адміністративним проступком, цивільним 
деліктом чи іншим правопорушенням; висуваються версії щодо того, яка з 
кримінально-правових норм може бути застосована в даному випадку; водночас 
констатується, що скоєне не підпадає під ознаки жодної з інших кримінально-
правових норм (проводиться розмежування злочинів). Крім того, кваліфікація 
злочину далеко не завершується встановленням норми, яка підлягає застосуванню, 
вона включає в себе обґрунтування (доведення) того, що має бути застосована саме 
така, а не інша норма, а також юридичне закріплення такого висновку у відповідних 
процесуальних документах. Разом з тим і застосування правової норми ажніяк не 
обмежується кваліфікацією посягання, а включає в себе ще й вирішення питань про 
притягнення до кримінальної відповідальності чи відмову в порушенні кримінальної 
справи, про звільнення від кримінальної відповідальності за посягання, які 
кваліфіковані за певною нормою Особливої частини, про призначення покарання – 
застосування санкції статті, за якою кваліфіковані діяння винного. 

Тому можна зробити висновок, що кваліфікація злочину починається з вибору 
норми, але не обмежується нею, а застосування закону не можна звести до 
кваліфікації скоєного. У цьому зв’язку звертає на себе увагу помилкове вживання 
словосполучення “застосування закону” в нормах КПК України та в постановах 
Пленуму Верховного Суду України. Там, де йдеться про застосування закону, по суті, 
мається на увазі кваліфікація скоєного, оскільки паралельно йдеться і про 
притягнення до відповідальності, призначення покарання, звільнення від нього. 

Висловлюється також думка, що кваліфікація є завершальною стадією 
застосування кримінально-правової норми, коли для юридичної оцінки вчиненого 
злочину створені відповідні передумови, і такою завершальною стадією називається 
прийняття рішення й видання акта, який закріплює це рішення[10, с. 10]. Видається, 
що таке розуміння кваліфікації є надто вузьким. Адже в такому випадку поза межами 
кваліфікації залишають процес вибору кримінально-правової норми.  

Нарешті, ще один з підходів у визначенні співвідношення кваліфікації злочинів 
і застосування кримінального закону полягає в констатації того, що кваліфікація 
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злочинів охоплює і процес вибору кримінально-правової норми, і прийняття 
рішенння та видання акта, який закріплює це рішення [11, с. 18]. Така думка з 
урахуванням висловлених вище критичних зауважень видається найбільш точною.  

І далі – потрібно визначити співвідношення кваліфікації злочинів та 
притягнення до кримінальної відповідальності. 

Кваліфікація злочинів полягає у встановленні тотожності фактичних обставин 
справи і ознак, закріплених у законі за формальними ознаками. Притягнення до 
кримінальної відповідальності, як відповідна процесуальна дія, передбачає 
кваліфікацію посягання за конкретною кримінально-правовою нормою – не можна 
притягнути до кримінальної відповідальності “взагалі”, без вказівки конкретної 
порушеної норми, вчиненого злочину. Отже, притягненню до кримінальної 
відповідальності передує кваліфікація скоєного, констатація того, що діяння 
охоплюється ознаками принаймні однієї норми Особливої частини КК. Кваліфікація 
скоєного як злочину, передбаченого певною кримінально-правовою нормою, не 
обов’язково тягне за собою притягнення до кримінальної відповідальності. Це, 
зокрема, простежується: 

 якщо не встановлена особа винного; 

 якщо визнано, що посягання через малозначність не становить суспільної 
небезпеки; 

 за наявності обставин, які усувають злочинність (суспільну небезпечність і 
протиправність) діяння; 

 в разі відмови в порушенні кримінальної справи за спливом строків 
давності, внаслідок амністії, за браком скарги потерпілого в справах 
приватного звинувачення, в зв’язку зі смертю особи та ін. 

У ході кваліфікації встановлюється лише кримінальна протиправність 
скоєного, чого, однак, недостатньо для визнання того, що маємо справу з вчиненням 
злочину. Однією з обов’язкових ознак злочину є його суспільна небезпека. Наявність 
же суспільної небезпеки, відсутність обставин, які усувають злочинність (суспільну 
небезпеку і протиправність діяння) встановлюється в ході притягнення до 
кримінальної відповідальності. У такому розумінні кваліфікація й притягнення до 
кримінальної відповідальності співвідносяться як форма і зміст. 
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V. Navrotskiy 

THE QUALIFICATION OF CRIMES AND THE ADJACENT  
CRIMINAL-JURIDICAL NOTIONS 

The qualification of crimes is the part of process of the application the criminal – 
juridical articles. She maintains the process of choice the criminal-juridical article, the 
adoption of the decree and the confirmation of the deed, which fasten this decree. The 
qualification of crimes and the prosecution to the criminal responsible correlate as form and 
content. 
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З .  Тростюк©  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТЕЗАУРУС: ПОНЯТТЯ, 
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ТА ЗНАЧЕННЯ 

Сьогодні надзвичайно важливого значення набуває проблема створення 
правових словників різних типів та напрямів. Зокрема, особливу увагу слід звернути 
на словники, в яких зібрані кримінально-правові терміни та термінологічні звороти. 
Назріла потреба складання кримінально-правового тезауруса, особливо у зв’язку із 
створенням автоматизованих систем пошуку словесної інформації. Відомі праці, 
присвячені написанню Загальноправового тезауруса 1, с. 91, 2, с. 23-29, однак в них 
кримінально-правова проблематика відображена вкрай обмежено, тому вона потребує 
окремого дослідження. 

Термін “тезаурус” (грецьк. – “скарбниця, запас, клад”) у широкому розумінні 
використовується для позначення книги, яка містить досить повне зібрання 
найменувань понять з певних галузей знань 3, с. 813. У теорії інформаційного 
пошуку цей термін використовується для позначення словників найменувань понять 
та їх класифікаційних зв’язків 4, с. 14-15. Уперше термін “тезаурус” застосував у 
ХVIII ст. Брунетто Латіні у заголовку своєї праці – систематизованої енциклопедії. 
Він назвав свою працю “книга про скарб”. Перші тезауруси складалися звичайно без 
зв’язку з потребами управління та інформаційної діяльності. Особливо великої 
популярності набув тезаурус, складений у 1852 році англійцем Роджетом “для 
полегшення виразу думки і допомоги при написанні творів”. У 1956 р. він був 
використаний Кембриджською групою дослідження мови в її працях з 
автоматизованого перекладу 4, с. 14-15. 

Усі поняття природної мови, що описують навколишній світ, становлять 
загальний тезаурус, який відображає весь універсум наших знань. Загальний тезаурус 
можна поділити на окремі тезауруси шляхом виділення сукупності однорідних понять 
за їхнім ієрархічним рівнем чи шляхом виділення понять, якими можна описати будь-
яку специфічну частину світу. Кримінально-правовий тезаурус належить до окремих 
тезаурусів, оскільки має свою систему понять, якими можна описати ті суспільні 
відносини, що охороняються Особливою частиною кримінального законодавства 
України. 

Тезаурус – це обернений тлумачний словник. Якщо у звичайному словнику за 
словом розкривають його значення, то в тезаурусі, навпаки, за значенням, записаним 
певним чином, наводять – слово чи декілька слів, які його виражають. Тому 
помилковою видається думка Н. Ф. Кузнєцової, яка вважає, що кримінально-
правовий тезаурус міг би стати предметом легального тлумачення 5, с. 17. 

Запропонуємо таке визначення кримінально-правового тезауруса: 
кримінально-правовий тезаурус – це сукупність відібраних з Особливої частини 
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кримінального законодавства України ключових слів, між якими наочно виражені 
характерні смислові зв’язки. 

Яким же чином має бути побудований тезаурус?  

Передусім треба виявити ключові слова Особливої частини кримінального 
законодавства України, які несуть головне смислове навантаження у тексті певного 
нормативно-правового акта. Ключові слова відбираються на підставі оцінки їх 
корисності в передаванні та відшукуванні інформації. Такими словами, приміром, є: 
“аварія”, “безпека”, “викрадення”, “майно”, “відомості” тощо. Терміни, що 
складаються з двох чи більше слів, повинні бути подані у прямому порядку, як-от, 
“наркотичні засоби”, а не “засоби наркотичні”. 

У тезаурусі наводяться синоніми термінів. Треба розрізняти абсолютні 
синоніми-терміни, зміст яких тотожний, та відносні синоніми-терміни, значення яких 
збігається лише частковово4, с. 45. Крім того, тезауруси містять ще й умовну 
синонімію, – це якщо значення синонімів взагалі не збігається або збігається 
частково. Вони мають назву умовної еквівалентності 1, с. 85. 

Ю.І. Шемакін розрізняє такі відносини між умовними синонімами: 

1) рівнозначності – коли об’єми понять повністю збігаються; 

2) перехерещування – коли лише частина об’єму одного поняття входить у 
об’єм іншого і своєю чергою частина об’єму іншого поняття входить у об’єм 
першого; 

3) підпорядкування – коли об’єм одного поняття становить лише частину 
об’єму іншого; 

4) виключення – коли об’єми понять повністю виключають одне одного 4, 
с. 46. 

Наприклад, умовними синоніми до ключового слова “ викрадення” є 
“викрадення державного і колективного майна”, “викрадення індивідуального 
майна”, “викрадення чужої дитини”, “викрадення офіційних чи приватних 
документів”, “викрадення предметів, що містяться в могилі або на могилі”, 
“викрадення речей, що були на вбитих чи поранених”. 

Виявивши абсолютні та умовні синоніми, визначають зв’язки між поняттями, 
які, звичайно, поділяють на ієрархічні та асоціативні. 

До ієрархічних відносин належать родово-видові зв’язки. Родове поняття 
виражає істотні ознаки класу предметів, до складу якого входять інші класи 
предметів, що є видами цього роду. Видове поняття виражає істотні ознаки класу 
предметів, які є видом будь-якого іншого класу і входять до складу цього класу. Все, 
що можна сказати про рід, можна сказати і про вид. Наприклад, родовим поняттям є 
термінологічний зворот “працівник правоохоронного органу”, а видовим – “судді”, 
“працівники прокуратури”, “працівники органів внутрішніх справ”, “працівники 
служби безпеки України”(родовим є “образа”, а видовим – “образа почуттів громадян 
у зв’язку з їх релігійними переконаннями”, “тяжка образа з боку потерпілого, яка 
викликала стан сильного душевного хвилювання”, “образа особи”, “образа судді”, 
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“образа працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з 
охорони громадського порядку або військовослужбовця”; родове – “працівник 
органів внутрішніх справ”, а видове – “працівник міліції”. 

Асоціативні відносини між поняттями постають тоді, коли уявлення про один 
предмет викликає уявлення про предмети, пов’язані з першим за будь-якою істотною 
ознакою. До них входять такі види зв’язків: 

1) зв’язок двох предметів, які є цілим та частиною (ціле – “медичні заклади”, а 
частина – “лікарювання”, “лікування”, “медична допомога”; ціле – “навколишнє 
природне середовище”, а частина – “атмосферне повітря”, “води”, “ліси”) 

2) зв’язок предмета та процесу (предметом, тобто тим, хто вчиняє певні дії, є 
“особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі”, а процесом, тобто 
самою дією, є “тероризування у місцях позбавлення волі засуджених, що стали на 
шлях виправлення”, “напад на адміністрацію”, “організація злочинного угруповання”, 
“активна участь у такому угропованні”); 

3) зв’язок за протилежністю значень. (“життя” і “смерть”, “малоліття” і 
“старість”); 

4) причинно-наслідковий зв’язок. (“вимагательство” і “завдання великої 
шкоди”, “спричинення інших тяжких наслідків”; “зловживання владою або посадовим 
становищем” і “завдання істотної шкоди державним чи громадським інтересам або 
охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб”). 

Така кількість зв’язків між поняттями дає змогу обробляти тексти досить 
гнучко. Чим більше понять наведено у тезаурусі і чим різноманітніші види зв’язків 
між ними, тим ширші можливості інформаційно-пошукової системи. 

Отже, з’ясовано, що таке кримінально-правовий тезаурус і яка повинна бути 
його структура, будова. 

Кримінально-правовий тезаурус може бути корисним не тільки у 
інформаційно-пошукових системах, а й в упорядкуванні, нормалізації кримінально-
правової термінології, у виявленні синонімії та дублетності понять у Особливій 
частині кримінального законодавства України. За допомогою тезауруса можна 
досягти більшої термінологічної єдності, виявити непослідовність та протиріччя у 
використанні термінів та термінологічних зворотів, які вживаються в Особливій 
частині кримінального законодавства України, зокрема позначення одного і того ж 
поняття різними термінами, використання занадто широкого або занадто вузького 
терміна; наявність для одного поняття декількох синонімів тощо. 

Для створення кримінально-правового тезауруса необхідно використовувати 
різноманітні знання, що стосуються правильного вживання термінології. Лише таким 
чином можна зафіксувати сучасні погляди на її використання, створити упорядковану 
систему цієї термінології, яку слід застосовувати в новому Кримінальному кодексі 
України. 
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Л .  Брич©  

ПРЕДМЕТ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ 
ВНЕСКІВ ДЕРЖАВІ (ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ,  
ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 

Для встановлення предмета ухилення від сплати обов’язкових внесків державі 
передусім треба звернутися до диспозицій статей Особливої частини КК України, 
якими передбачена відповідальність за це посягання. 

Статті 87 та 165 КК України взагалі не містять будь-яких вказівок щодо 
предмета посягання. Предметом злочину, передбаченого ст.1531 КК, виступають 
грошові суми, одержані в результаті використання марок акцизного збору. 

Предметом злочину, відповідальність за який настає за ст.1482 в редакції 
Закону України від 5 лютого 1997 р., виступають несплачені грошові суми податків, 
зборів, інших обов’язкових платежів, які повинні сплачуватися підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від форм власності, а також фізичними 
особами. 

Предмет ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, 
передбачених ст.1482 КК, постійно розширюється з кожною новою зміною 
законодавства в цій частині. Це відображає прагнення законодавця усунути 
прогалини в регламентації кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 
обов’язкових платежів до бюджетів та до державних цільових фондів, охопити 
однією кримінально-правовою нормою всі суспільно-небезпечні посягання такого 
роду. Однак і формулювання, яке міститься в нині чинній ст.1482 КК, видається 
далеко не бездоганним. 

По-перше, визначення предмета дається через вказівку не лише на ознаки 
власне предмета цього складу злочину, а й на інші ознаки – суспільно-небезпечні 
наслідки і суб’єкта посягання. Повне визначення предмета злочину, передбаченого 
ст.1482 КК, виглядає так: “податки, збори (обов’язкові платежі) до бюджету чи 
державних цільових фондів, які сплачуються підприємством, установою, 
організацією незалежно від форм власності, або фізичною особою”. 

По-друге, воно надто громіздке за формою. 

По-третє, законодавець використовує в ньому не властивий для Особливої 
частини кримінального права термін “фізична особа”, який до того ж не має чіткого 
змісту. В теорії кримінального права він використовується лише для вказівки на 
загальну ознаку суб’єкта злочину. А в такому (загальновизнаному в кримінальному 
праві) значенні поняття фізичної особи включає в себе також і поняття посадової 
особи підприємства, установи, організації. При тому вказівка на суб’єкт цього 
злочину, а тим самим і на предмет посягання стає надто розпливчастою. Доводиться 
лише здогадуватися, чи “фізична особа” – це платник податків з особистих доходів 
(прибуткового податку з громадян), чи “фізична особа” – це працівник суб’єкта 
оподаткування – підприємства, установи, організації, який не є посадовою особою. 

                                                 
© Брич Л., 1999 



Л. Брич 

 

204 

По-четверте, невиправданим є встановлення в межах однієї норми 
відповідальності за ухилення від обох указаних видів обов’язкових платежів – які 
сплачуються юридичними особами і громадянами. Суспільна небезпека злочинної 
несплати податків, зборів інших обов’язкових платежів юридичними особами і 
громадянами є неоднаковою. Ця обставина зумовлює необхідність установлення 
різних критеріїв кримінальної відповідальності залежно від виду суб’єкта. Тому 
необхідною є диференціація відповідальності за аналізований злочин залежно від 
суб’єкта, що, зокрема, дасть змогу точніше вказати в законі й на предмет відповідних 
посягань.  

По-п’яте, незважаючи на обширність вказівки на предмет злочину, ст.1482 КК 
не охоплює ухилення від сплати низки обов’язкових платежів до бюджету та 
державних цільових фондів, а саме – податків, зборів, інших обов’язкових платежів з 
приватних підприємств. 

По-шосте, з диспозиції ст.1482 КК важко зробити висновок, чи є предметом 
передбаченого нею злочину обов’язкові платежі неподаткового характеру. Це 
утруднює застосування закону, є джерелом суб’єктивізму у вирішенні питань 
кримінальної відповідальності.  

Отже, опис предмета аналізованого посягання в кримінально-правовій нормі 
вимагає вдосконалення. 

Аналіз опублікованих проектів кримінальних кодексів України (проект, 
розроблений робочою групою Верховної Ради України 1, проект, розроблений 
робочою групою Кабінету Міністрів України 2) стосовно визначення в них 
предмета аналізованого злочину показує, що проекти містять недоліки нині чинного і 
раніше діючого законодавства. 

Таким чином, можна вважати, що як попереднє, так і діюче кримінальне 
законодавство лише називають опубліковані законопроекти предмет посягання, не 
конкретизуючи і не виділяючи його ознак. Формулювання, яке, можливо, достатнє 
для законодавства, потребує теоретичного осмислення і розвитку.  

Проведений аналіз норм податкового законодавства, наукових праць 
вітчизняних фінансистів, матеріалів практики дає змогу виділити спільні ознаки, яким 
повинен відповідати предмет аналізованого злочину. Такими ознаками є: 

1) обов’язковість платежу; 2) законність; 3) публічність; 4) зв’язок з об’єктом 
оподаткування; 5) грошова форма. 

Визначальною ознакою предмета ухилення від сплати обов’язкових внесків 
державі є обов’язковість платежів. Тільки ухилення від сплати обов’язкових платежів 
може тягнути кримінальну відповідальність. Несплата добровільних внесків складом 
аналізованого злочину не охоплюється. Обов’язковість повинна бути передбачена 
законодавчим актом.  

Отже, іншою ознакою предмета ухилення від сплати обов’язкових внесків є 
законність. Вона виявляється у тому, що обов’язок сплати платежу передбачений 
Законом України “Про систему оподаткування”. Важливою гранню цієї ознаки є те, 
що відповідний платіж встановлений на підставі закону із дотриманням передбаченої 
для цього процедури. Обов’язкові внески, встановлені неуповноваженими на те 
органами, у випадках, не передбачених законодавчими актами України, з виходом за 
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межі максимально можливих розмірів чи з іншими порушеннями порядку та 
процедури, не можуть бути визнані предметом такого злочину. 

Ще однією гранню цієї ознаки як законність є те, що обов’язок кожного 
конкретного суб’єкта оподаткування сплатити конкретний платіж за наявності 
відповідних підстав випливає саме з нормативного акта. Для виникнення такого 
обов’язку не потрібно прийняття індивідуально-правових актів. Зазначена 
особливість відрізняє предмет ухилення від сплати податків від штрафних санкцій, 
які є неподатковими платежами, і їх накладення санкціонується актом застосування 
права. 

Далі. З поняття податків, зборів, інших обов’язкових платежів випливає ще 
одна ознака предмета аналізованого злочину, а саме: таким предметом виступають 
тільки платежі на користь держави в цілому або адміністративно-територіальних 
одиниць. Отже, ознакою досліджуваного предмета є публічність. З цього випливає, 
що не можуть бути предметом злочину різного роду збори на користь об’єднань 
громадян, релігійних організацій, інших недержавних утворень. 

Подальший аналіз податків, зборів, інших обов’язкових платежів дає підставу 
назвати ще й таку ознаку предмета ухилення від сплати обов’язкових внесків державі, 
як зв’язок з об’єктом оподаткування. Виявляється цей зв’язок ось у чому. По-перше, 
обов’язок сплати податку залежить від наявності об’єкта оподаткування. Він не 
вичерпується одноразовим виконанням, а сплачується періодично протягом усього 
часу, поки існує об’єкт оподаткування. По-друге, предмет аналізованого злочину 
завжди виступає частиною об’єкта оподаткування, якщо оподатковується доход 
(прибуток), або грошовим її виразом, якщо оподаткуванню підлягає майно. По-третє, 
оподаткуванню підлягає тільки законний дохід або майно, яким суб’єкт володіє на 
законних підставах. Держава не може оподатковувати незаконні джерела доходів. 
Такі доходи підлягають не оподаткуванню, а конфіскації, що слід було б відобразити 
в новому КК України. Практичне значення такого положення полягає в тому, що не 
повинно кваліфікуватись як ухилення від сплати податків умисна несплата податків з 
незаконно одержаних доходів чи майна. Такі діяння повинні кваліфікуватись за 
іншими статтями Кримінального кодексу в залежно від конкретних обставин.  

І, нарешті, характерною ознакою предмета аналізованого злочину є його 
грошова форма. Це універсальна форма: “На сьогодні в Україні діють лише грошові 
податки”3, с. 115. 

На підставі викладеного можна запропонувати таке визначення предмета 
досліджуваного посягання: це пов’язані з об’єктом оподаткування грошові суми 
обов’язкових внесків, які підлягають сплаті на користь держави, встановлені на 
підставі закону уповноваженим органом з дотриманням законом передбаченої 
процедури і входять у податкову систему України. 

З урахуванням проведеного дослідження постає питання: яким чином вказівка 
на предмет аналізованого злочину має бути дана в диспозиції статті кримінального 
закону. Очевидно, що кримінально-правова норма повинна не лише бути точною, а й 
лаконічною, тому запропоноване визначення предмета аж ніяк не можна механічно 
переносити в закон. Видається, що для диспозиції статті кримінального кодексу 
достатньо такої вказівка на предмет: “ухилення від сплати обов’язкових внесків, що 
входять у податкову систему України”. 
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Таке визначення предмета ґрунтується на термінології, яка використана в 
Законі України “Про систему оподаткування”. Воно охоплює як податки, так і ті 
обов’язкові внески, що в законі позначені поняттям збори (обов’язкові платежі), дає 
змогу відмежувати предмет аналізованого посягання від великої кількості інших 
обов’язкових платежів. Разом з тим пропоноване визначення стисле за формою. Воно 
більш повно гарантує права особи – платника податків, оскільки на нього 
поширюватимуться всі демократичні положення Закону України “Про систему 
оподаткування” від 18 лютого 1997 р. Особу не можна буде притягнути до 
відповідальності за несплату обов’язкових внесків, не передбачених цим законом чи 
встановлених з порушенням строків, процедури їх прийняття.  

––––––––––––––– 
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ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАБОРОНИ “ПОВОРОТУ НА ГІРШЕ”  
В СТАДІЯХ КАСАЦІЙНОГО І НАГЛЯДНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 

Важливе місце в системі процесуальних гарантій правосуддя і прав особи в 
кримінальному процесі належить забороні “повороту на гірше”. Вона є суттєвою 
гарантією права обвинуваченого на захист і водночас гарантією правосуддя, оскільки 
допомагає виявити недоліки в діяльності органів попереднього слідства та судів, 
сприяє правильному застосуванню закону й встановленню істини в кримінальній 
справі. 

Завдяки діючому в кримінальному процесі правилу про недопустимість 
“повороту на гірше” суди касаційної і наглядної інстанції обмежені у можливості 
безпосередньо погіршувати становище засудженого або виправданого під час 
перевірки законності й обґрунтованості вироків, ухвал та постанов суду. У зв’язку з 
цією забороною вищий суд має право пом’якшити призначене судом першої інстанції 
покарання або застосувати закон про менш тяжкий злочин, проте не вправі: 

 скасувати обвинувальний вирок у зв’язку з необхідністю застосувати закон 
про більш тяжкий злочин або посилити покарання за браком касаційного 
подання прокурора, скарги потерпілого чи протесту відповідних посадових 
осіб; 

 винести ухвалу або постанову, що веде до погіршення становища 
засудженого чи виправданого та підставах, які не зазначені в касаційному 
поданні прокурора, скарзі потерпілого чи протесті; 

 скасувати виправдувальний вирок з власної ініціативи за браком касаційного 
подання прокурора, скарги потерпілого чи протесту; 

 безпосередньо посилити покарання, яке призначено вироком суду або 
зменшено судом касаційної інстанції, а також застосувати закон про більш 
тяжкий злочин, навіть якщо справа розглядається за касаційним поданням 
прокурора, скаргою потерпілого чи за протестом відповідних посадових 
осіб; 

 ухвалити рішення, яке погіршує становище засудженого чи виправданого, 
щодо яких не подані касаційна скарга (подання) чи протест. 

Заборона “повороту на гірше” в стадії касаційного провадження виступає і як 
важлива гарантія свободи оскарження засудженим (виправданим) чи його захисником 
вироку, виражає демократичну суть кримінального судочинства. Завдяки цій забороні 
принесення касаційної скарги не загрожує засудженому або виправданому 
погіршенням його становища порівняно з тим, яке призначене вироком суду. Крім 
того, засуджений (виправданий) вільно вирішує і питання про відмову від принесення 
такої скарги, не боячись того, що неподання скарги може погіршити його становище. 

                                                 
© Бойко В., 1999 
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Спираючись на зміст ч. 1 ст.365 і ч. 2 ст.394 КПК України, під час розгляду 
справи в касаційному порядку і порядку судового нагляду суд може пом’якшити 
покарання або застосувати закон про менш тяжкий злочин, але не має права посилити 
покарання або застосувати закон про більш тяжкий злочин. 

Отже, межі заборони “повороту на гірше” на цих стадіях процесу 
поширюються лише на кваліфікацію злочину і міру призначеного засудженому 
покарання. Разом з тим результати проведених досліджень дають змогу зробити 
висновок про необхідність поширення такої заборони і на фактичні обставини 
обвинувачення, а також на вирішення вищим судом інших кримінально-правових 
питань, якщо цим погіршується становище засудженого і порушується його право на 
захист. Це пов’язано з тим, що погіршення становища засудженого і порушення його 
права на захист може стати наслідком зміни вищестоящим судом не лише 
кваліфікації злочину, але й фактичних обставин обвинувачення, тоді як кваліфікація 
злочину може залишатись судом попередньою або навіть змінюватись на менш 
тяжку. Це може стати, зокрема, наслідком вилучення вищим судом з обвинувачення 
певних пом’якшуючих обставин учинення обвинуваченим злочину, розширення 
фактичного обсягу обвинувачення або в результаті зміни судом кваліфікації 
злочинного діяння хоч і на закон про менш тяжкий злочин, але якщо це тягне за 
собою істотну зміну фактичних обставин попереднього обвинувачення. Характерною 
стосовно цього є наступна справа. 

Вироком Миколаївського районного суду гр. П. засуджено за ч. 2 ст.215 КК 
України із застосуванням ст.251 КК України. Він визнаний винним у тому, що, 
проїжджаючи на автомашині, що належала львівському АТП-4654, по другорядній 
дорозі, не пропустив на перехресті мотоцикліста Л., який рухався головною дорогою, 
тобто був звинувачений у порушенні правил безпеки руху, (зокрема, п. 1.6.9.1, 14.10 
“Правил дорожнього руху”). Внаслідок допущених П. порушень сталося зіткнення 
цих транспортних засобів. Л. загинув, а пасажир мотоцикла П одержав легкі тілесні 
ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. 

Ухвалою судової колегії Львівського обласного суду вирок щодо П. було 
змінено – вилучено твердження про те, що мотоцикліст Л. рухався з перевищенням 
швидкості, без ближнього світла та з несправними ручними гальмами. До того ж 
судова колегія керувалася тим, що, оскільки на ці обставини не зверталося уваги в 
обвинувальному висновку, то, вказавши на них у вироку, суд тим самим позбавив 
потерпілого права на захист. 

За протестом Голови Верховного Суду України ця ухвала скасована, а справу 
направлено на новий касаційний розгляд. Водночас президія Львівського обласного 
суду в своїй постанові про скасування ухвали зазначила, що прийняття такого 
рішення касаційною інстанцією без скасування вироку і скерування справи на 
додаткове розслідування потягло погіршення становища засудженого і порушення 
його права на захист. [1, с. 312] 

Отже, погіршення становища засудженого у цьому випадку стало наслідком 
зміни вищим судом лише фактичних обставин обвинувачення, яке містилось у 
вироку. 

Разом з тим погіршення становища засудженого або виправданого може стати 
наслідком вирішення вищим судом інших кримінально-правових питань (крім 
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кваліфікації злочину і міри покарання). На це звертає увагу Пленум Верховного Суду 
України в своїх постановах від 12.10.1989 р. і від 22.12.1989 р. (з наступними змінами 
і доповненнями) “Про практику розгляду судами України кримінальних справ у 
касаційному порядку” і “Про застосування судами України законодавства, що 
регламентує перегляд у порядку нагляду судових рішень у кримінальних справах”. 
Так до підстав, які ведуть до погіршення становища засудженого чи виправданого, 
Пленум, зокрема, відносить вилучення з вироку касаційним судом вказівки про 
неприведення вироку до виконання за умови невчинення засудженим нового злочину 
протягом встановленого судом іспитового строку (с. 45 КК). Або про відстрочку 
виконання вироку (ст.461 КК) і заміну призначеного цим вироком покарання хоч і 
більш м’яким, але визначеним до реального відбуття, перегляд в порядку нагляду 
обвинувального вироку, ухвали чи постанови суду після закінчення року з дня 
набуття ними законної сили в зв’язку з необхідністю визнання засудженого особливо 
небезпечним рецидивістом, скасування умовно-дострокового звільнення від 
відбування покарання, виправдувального вироку або ухвали чи постанови про 
закриття справи та інше [2, с. 244, 252]. 

Не випадково законодавець не дає вичерпного переліку підстав, які ведуть до 
погіршення становища засудженого (виправданого) і порушення його права на 
захист, вказуючи у законі і на “інші підстави, що тягнуть за собою погіршення 
становища засудженого чи виправданого (ч. 1 ст.385 КПК України). Це свідчить про 
необхідність поширення заборони “повороту на гірше” в стадіях касаційного і 
наглядного провадження на фактичні обставини обвинувачення та на вирішення 
вищим судом інших кримінально-правових питань, якщо це тягне для засудженого 
більш тяжкі і несприятливі кримінально-правові наслідки. З цією метою останнє 
речення ч. 1 ст.365 і ч. 2 ст.394 КПК України “не вправі застосувати закон про більш 
тяжкий злочин”, що поширює заборону “повороту на гірше” лише на кваліфікацію 
злочину, доцільно було б змінити на ширше за змістом положення – “не вправі 
змінити обвинувачення на більш тяжке”, що поширювало б вказану заборону не лише 
на кваліфікацію злочину, але й на фактичні обставини обвинувачення. Крім того, це 
положення доцільно було б доповнити словами такого змісту: 

“А також погіршити становище засудженого з інших кримінально-правових 
питань”, що поширювало б дію зазначеної заборони і на інші підстави, що ведуть до 
погіршення становища засудженого і порушення його права на захист. 

Своєю чергою доцільно було б розширити і підстави для скасування вироку 
вищим судом у зв’язку з необхідністю погіршити становище підсудного, доповнивши 
ч. 2 ст.365 КПК України після слів “у зв’язку з необхідністю застосувати закон про 
більш тяжкий злочин або за м’якістю покарання” новим положенням такого змісту: 
“чи з інших підстав, що тягнуть за собою погіршення становища засудженого”. 

Це значно зміцнило б гарантії правосуддя і прав особи (підсудного, 
засудженого) в цих стадіях процесу. 

У зв’язку з розширенням меж заборони “повороту на гірше”, поширенням її на 
фактичні обставини і на інші питання, що вирішуються вищим судом, доцільно було 
б також змінити і назву ст.365 КПК України, сформулювавши її так: 

“Стаття 365. Недопустимість погіршення становища засудженого судом 
касаційної інстанції”. 
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Заборона “повороту на гірше” в стадіях касаційного і наглядного провадження 
поширюється на випадки скасування вищестоящим судом виправдувального вироку, 
якщо для цього не було передбачених законом приводів і підстав (ст.366 КПК 
України). Разом з тим таку заборону слід було б поширити на рішення вищого суду 
про скасування ухвали чи постанови про закриття провадження в справі (ст.ст.248, 
282 КПК України), якщо не було для цього відповідних підстав. Це пов’язано з тим, 
що закриття провадження у справі є обставиною, яка звільняє особу від кримінальної 
відповідальності, а у випадку закриття справи за відсутністю події і складу злочину 
(п. 1 і 2 ст.6 КПК України)такі рішення за своїми юридичними наслідками аналогічні 
виправдувальному вироку. Оскільки скасування такого рішення тягне за собою 
погіршення становища особи, стосовно якої його прийнято (за винятком скасування 
за скаргою цієї особи), доцільно було б поширити на цих осіб такі ж гарантії охорони 
їх прав, які встановлені законом для осіб, стосовно яких винесений виправдувальний 
вирок суду (ст.366 КПК України). У цій частині до закону слід було б внести 
відповідні доповнення. 

Крім того, бажано було б доповнити ст.366 і ст.394 КПК України новим 
положенням, яке б забороняло вищому суду скасовувати виправдувальний вирок або 
ухвалу чи постанову про закриття справи лише з мотивів істотного порушення прав 
підсудного. Це зумовлено тим, що закон відносить до безумовних підстав, що тягнуть 
за собою обов’язкове скасування вироку, такі істотні порушення вимог кримінально-
процесуального закону, які обмежили засудженого у здійсненні його права на захист, 
включаючи й ті випадки, коли справу розглянуто судом без участі захисника, якщо 
його участь за законом є обов’язковою (п. 4 ст.370 КПК України). Це приводить до 
висновку про необхідність скасування на цій підставі і правильного по суті 
виправдувального вироку або ухвали чи постанови про закриття справи. Але 
прийняття такого рішення в цьому випадку призвело б до погіршення становища цих 
осіб і уповільнювало б процес реабілітації невинної особи, оскільки її знову слід було 
б посадити на лаву підсудних. Насправді ж вищестоящий суд у цьому випадку 
зобов’язаний захистити цих осіб від притягнення їх до відповідальності і підтвердити 
повну реабілітацію невинної особи, оскільки відсутність захисника при вирішенні 
питання про виправдання підсудного чи про закриття щодо нього провадження у 
справі сама по собі не може викликати сумніву у правильності виправдання або 
закриття справи. Це свідчить про необхідність розширення гарантій прав та законних 
інтересів цих осіб шляхом внесення відповідних доповнень до закону. 

На підставі вищевикладеного назву і редакцію ст.366 КПК України варто було 
б сформулювати так: 

“Стаття 366. Скасування виправдувального вироку або ухвали чи постанови 
про закриття справи. 

1. Виправдувальний вирок, ухвала чи постанова суду чи судді про закриття 
провадження у справі можуть бути скасовані в касаційному порядку не інакше, як за 
касаційним поданням прокурора або за касаційною скаргою потерпілого чи його 
представника, а також за касаційною скаргою особи, яка виправдана судом, або 
стосовно якої прийнято рішення про закриття справи чи її захисника. 
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2. Суд касаційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок, ухвалу 
чи постанову про закриття справи лише з мотивів істотного порушення прав 
підсудного”. 

––––––––––––––– 
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Some problems of prohibition realization “turn to worse” in stages of cassation and 
visnal process of criminal triae are being considered in this article. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ З ВЛАСНОЇ  
ІНІЦІАТИВИ СУДУ ЗАВДАНОЇ ЗЛОЧИНОМ ШКОДИ  
В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

У кримінальному судочинстві України є специфічний механізм правового 
регулювання, який забезпечує відшкодування заподіяних злочином матеріальних 
збитків потерпілим від злочину особам. Цей механізм включає в себе декілька форм 
(способів) захисту: заява та розгляд цивільного позову в кримінальній справі; 
відшкодування шкоди з власної ініціативи суду; покладення на засудженого 
кримінально-правового обов’язку усунути негативні майнові наслідки злочину. Крім 
того, кримінально-процесуальний закон передбачає й такий засіб захисту майнових 
прав потерпілих від злочину, як кримінально-процесуальна реституція (повернення) 
їм об’єктів злочинного посягання – речових доказів по кримінальній справі. Кожна з 
названих форм більшою чи меншою мірою становить проблему, вирішення якої є 
одним з головних завдань науки кримінального процесу [4]. Це стосується і такої 
форми захисту майнових прав потерпілих від злочину, як відшкодування заподіяних 
злочином збитків з власної ініціативи суду. 

Щодо проблеми ініціативи суду у відшкодуванні потерпілому заподіяної 
злочином шкоди є різні думки серед учених-процесуалістів. Одні характеризують 
таке присудження з ініціативи суду як одну з особливостей позовного провадження у 
кримінальній справі, коли право на заяву цивільного позову реалізується судом з 
власної ініціативи [3, c.79]. На думку інших учених, присудження судом до 
відшкодування завданих злочином збитків з власної ініціативи є самостійним 
інститутом захисту в кримінальному судочинстві [2, c.181; 7, c.16]. Ми схильні 
стверджувати існування специфічної форми захисту порушених злочином прав 
потерпілих осіб, закріпленої в кримінально-процесуальному законі, яка реалізується, 
передусім, з ініціативи суду. 

Правильний підхід до цієї проблеми потребує з’ясування відмінності позовної 
форми відшкодування шкоди потерпілим як кримінально-процесуального способу 
захисту від форми відшкодування заподіяної злочином шкоди з ініціативи суду в 
кримінальному судочинстві. 

Для позовної форми захисту характерною є наявність цивільного позову, що 
породжує виникнення певних процесуальних відносин, учасниками яких є, передусім, 
цивільний позивач (здебільшого, це потерпілий) і відповідач (звичайно це підсудній 
або цивільний відповідач) [3, c.79]. У випадку ж присудження судом з власної 
ініціативи відшкодування заподіяної злочином шкоди позовна заява відсутня, що, в 
свою чергу, зумовлює відсутність окремих процесуальних сторін. Суд, розглянувши 
усі докази, що підтверджують факт заподіяння злочином шкоди потерпілому, 
самостійно вирішує питання про відшкодування йому шкоди. Причому рішення суду 
за характером – процесуальне, і не становить нового матеріально-правового 
відношення. Тобто це відношення вже існує до початку процесу – з моменту 

                                                 
© Гузела М., 1999 



ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ З ВЛАСНОЇ … 

 

213 

вчинення злочину і, отже, спричинення шкоди, а рішення суду з власної ініціативи 
про присудження до відшкодування заподіяної злочином шкоди лише передбачає 
процесуальний результат розгляду питання про наявність такого відношення і вказує 
на необхідність його врегулювання [8, c.18-24]. 

Отже, є всі підстави погодитись з твердженням, що відшкодування 
спричиненої злочинним діянням шкоди за ініціативою суду є самостійним інститутом 
кримінального судочинства: він як рівноправний з інститутом цивільного позову в 
кримінальному процесі, покликаний забезпечити всебічний захист прав громадян, 
яким внаслідок учинення суспільно-небезпечного діяння завдано матеріальних 
збитків. 

Недостатнє вивчення наукової проблеми відшкодування шкоди з ініціативи 
суду в кримінальному судочинстві зумовило деяке законодавче закріплення положень 
досліджуваного інституту. Законодавством України не передбачено процесуального 
механізму його реалізації, немає також необхідних роз’яснень Пленуму Верховного 
Суду України, тому в практичній діяльності судів цей інститут не знаходить 
широкого застосування. У більшості кримінальних справ, з яких в силу певних 
причин цивільний позов не був заявлений, питання про розмір майнової шкоди та й 
взагалі про її відшкодування в кримінальному процесі не вирішувалось зовсім, хоч, 
згідно з діючим кримінально-процесуальним законодавством України, це обов’язок 
суду. Тому на сьогодні вбачається конче потрібним вироблення і законодавче 
закріплення дієвого механізму реалізації судом указаного процесуального обов’язку. 

Як уже відзначалось, чинне кримінально-процесуальне законодавство України 
передбачає можливість вирішення питання про відшкодування матеріальних збитків 
судом з власної ініціативи через положення, безпосередньо закріплене в ст.29 КПК 
України, ч.2 і 3 якої вказують, що у випадку незаявлення потерпілим (його 
представником чи прокурором) цивільного позову суд зобов’язаний при ухваленні 
вироку з власної ініціативи вирішити питання про відшкодування матеріальних 
збитків, спричинених злочином, щоб майнові права і інтереси потерпілого не 
залишились незахищеними [6, c. 31]. Зміст зазначеної норми процесуального закону 
полягає в існуванні права і обов’язку суду при вирішенні ним питання про 
кримінальну відповідальність одночасно реалізувати і відповідальність цивільно-
правову. Проте вказана норма встановлює, що суд зобов’язаний вирішити питання 
про відшкодування збитків у випадках, якщо шкода заподіяна державному (чи 
колективному) майну, а заяви цивільного позову про її відшкодування не було, хоч 
цього вимагає охорона державних (та колективних) інтересів. Що ж до випадків, коли 
збитків завдано громадянину, який з певних причин не заявив цивільний позов до 
початку судового слідства або ж коли питання про відшкодування шкоди, заподіяної 
злочином, виникло після початку судового слідства, то тут обов’язок суду з власної 
ініціативи вирішити питання про відшкодування шкоди від злочину існує тільки за 
наявності передбачених законом причин, а саме: у випадку незаявлення потерпілим 
цивільного позову внаслідок хворобливого та безпомічного стану, залежності від 
підсудного, інших поважних причин. Можливо, в законі слід було б вказати як на 
поважні причини незнання потерпілим свого права заявити цивільний позов або 
неможливість реалізації захисту порушених злочином прав через представника 
(наприклад, тяжке матеріальне становище потерпілого). 
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Отже, відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства 
України, суд зобов’язаний присудити до відшкодування збитків в усіх випадках, коли 
виявить, що порушені злочином майнові права та інтереси державних (та 
колективних) підприємств, установ, організацій залишились незахищеними. Щодо 
захисту майнових прав громадян, які потерпіли від злочину, то відшкодування їм 
збитків судом в обов’язковому порядку видається можливим за наявності перелічених 
вище причин. 

Ми схильні стверджувати, що захист порушених злочином майнових та інших 
прав громадян на сьогодні є надзвичайно актуальним. Тому обов’язком суду є 
відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному процесі, передусім, у 
випадках її заподіяння особі, потерпілій від злочину. Спричинення майнової шкоди 
таким суспільно-небезпечним деліктом, яким є злочин, має викликати відповідну 
реакцію суспільства і держави. Іншими словами, діяння, що спричинило матеріальну 
шкоду, являє собою певний публічний інтерес, який також суттєво впливає на 
можливості усунення наслідків цього діяння (незалежно від способів такого 
усунення). Держава і суспільство в цілому зацікавлені в тому, щоб шкода була 
відшкодована і щоб потерпіла особа зуміла реалізувати своє право на її 
відшкодування [7, c.16]. І якщо потерпілий через будь-які причини цього не зробить, 
то держава, з уваги на презумпції, що кожна особа, якій спричинені матеріальні 
збитки від злочину, бажає їх відшкодування, зобов’язує суд з власної ініціативи 
стягнути з заподіювача збитки і цим самим відновити порушені злочином майнові 
права потерпілого. Таке вирішення питання у жодному разі не порушує суб’єктивне 
право потерпілого на відшкодування збитків розпоряджатися ним на свій розсуд 
(відмовитися від відшкодування, вказавши суду причини відмови і не порушуючи при 
цьому прав та інтересів інших осіб). 

Вважаємо за доцільне в період становлення України як правової держави, 
зокрема в період підготовки нового кримінально-процесуального законодавства, 
запровадити в кримінально-процесуальному законі України правило про 
обов’язковий характер відшкодування під час вирішення кримінальної справи 
заподіяної злочином шкоди з ініціативи суду у випадку незаявлення цивільного 
позову потерпілим від злочину громадянином, зрозуміло, за наявності поважних 
причин. 

Треба наголосити, що жоден із запропонованих проектів нового кримінально-
процесуального кодексу України, на жаль, не містить окремої норми, яка б 
регламентувала реалізацію відшкодування шкоди з ініціативи суду [5]. Можливо, на 
розробників нового кримінально-процесуального законодавства України неабиякий 
вплив має приклад законодавства розвитутих країн Заходу, якому в переважній 
більшості інститут відшкодування завданої злочином шкоди з ініціативи суду 
практично невідомий (керуючись принципом поділу права на публічне і приватне, 
суддя не повинен діяти офіційно, тобто без згоди і бажання потерпілої особи). Але в 
Україні на сьгодні немає можливості створити принципово нове законодавство про 
кримінальне судочинство, зокрема, стосовно інституту відшкодування шкоди. По-
перше, через суттєве обмеження участі прокурора в кримінальній справі, потерпіла 
особа, якій злочином заподіяна майнова чи інша шкода, може й не знати про своє 
право на заявлення цивільного позову, а суди, як свідчить практика, не поспішають 
скористатися такою формою відновлення порушених прав потерпілого, як 
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відшкодування шкоди з ініціативи суду. У даному випадку потерпіла від злочину 
особа постає повністю беззахисною перед злочинними порушеннями її майнових 
прав. По-друге, зараз значні категорії населення в Україні є недостатньо соціально не-
захищені (пенсіонери, працівники деяких державних підприємств і т.п.), а тому у 
випадку злочинного порушення їх майнових та інших прав, навіть знаючи про своє 
право на заявлення цивільного позову в кримінальній справі, ці потерпілі не мають 
змоги заявити позов (або залучити в процес представника) в силу свого тяжкого 
матеріального становища. 

Отже, вважаємо прийнятним у новому кримінально-процесуальному кодексі 
України закріпити в окремій нормі обов’язок для суду діяти з власної ініціативи у 
випадку незаявлення потерпілим (фізичною особою) цивільного позову в 
кримінальній справі про відшкодування спричиненої злочинним діянням шкоди 
(реальних збитків) за наявності причин, які суд визнає поважними. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛІВ СЛІДЧИХ ДІЙ 

Класифікація протоколів слідчих дій має важливе теоретичне і практичне 
значення. Вона дає змогу згрупувати всі протоколи слідчих дій у певну систему, 
зрозуміти їх групові особливості і уточнити місце кожного протоколу в загальній 
системі матеріалів кримінальної справи, а також їх роль у процесі доказування. Це, в 
свою чергу, допомагає правильно сформулювати практичні вимоги до змісту і форми 
протоколів слідчих дій, до правил їх складання, перевірки і оцінки. 

У процесуальній і криміналістичній літературі немає науково обґрунтованої і 
достатньо повної класифікації протоколів слідчих дій, хоч спроби їх поділу на види і 
групи були зроблені. Запропоновані класифікації протоколів виходять, здебільшого, 
із однієї підстави [1, с. 60; 2, с. 7; 3, с. 58], чого явно недосить для з’ясування 
процесуальної природи і значення їх у кримінальній справі, а також встановлення 
правмірного віднесення їх до того чи іншого різновиду процесуальних актів. 

Так А.Д.Соловйов залежно від мети складання поділяє протоколи слідчих дій 
на два види: а) які фіксують хід і зміст слідчих дій – протоколи допитів; б) які 
відображають і результати слідчих дій – протоколи огляду, освідування, обшуку, 
виїмки і ін. [3, с. 58].  

Такий поділ протоколів не можна вважати правильним, оскільки фіксація ходу, 
змісту і результату (наслідку) слідчої дії є обов’язковою властивістю протоколу будь-
якої слідчої дії. 

О.М. Ларін, класифікуючи протоколи за характером слідчих дій, поділяє їх 
також на дві групи: 1) протоколи слідчих дій, спрямованих на збирання доказів 
(протоколи відповідно заяв, допитів, обшуків, виїмок, оглядів і освідувань); 
2) протоколи, які засвідчують реалізацію відповідних процесуальних гарантій (про 
прийняття застави, про затримання, про ознайомлення обвинуваченого, потерпілого, 
цивільного позивача і цивільного відповідача з матеріалами справи та ін.) [1, с. 60]. 

С. В.Бородін на цій же підставі виділяє три групи:  

1) протоколи, які виступають формою юридичного закріплення таких джерел 
доказів, як показання підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, очних 
ставок;  

2) протоколи, які виступають самостійними джерелами доказів (протоколи 
огляду, освідування, обшуку, виїмки, затримання. пред’явлення для впізнання, 
слідчого експерименту):  

3) протоколи, в яких фіксується виконання тієї чи іншої вимоги КПК 
(протоколи про ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення 
експертизи, про роз’яснення особам права заявити цивільний позов, про закінчення 
попереднього слідства або дізнання, про пред’явлення обвинуваченому і його 
захисникові матеріалів справи) [2, с. 7]. 

                                                 
© Гулкевич З., 1999 
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Указані класифікації протоколів мають надто загальний характер. Вони 
стосуються не тільки протоколів слідчих дій, а всіх протоколів, які складаються в 
стадії попереднього розслідування. З погляду логіки вони суперечливі. Наприклад, за 
класифікацією О.М. Ларіна протокол затримання віднесений до групи протоколів, які 
засвідчують реалізацію відповідних процесуальних гарантій. С. В.Бородін у 
запропонованій ним класифікації цей протокол включив у групу протоколів – джерел 
доказів. Крім того, зазначеними класифікаціями охоплені не всі протоколи. В жодній 
з них, зокрема, немає протоколу допиту експерта, який у функціональному 
відношенні виступає процесуальною формою фіксації з’ясування питань, що 
стосуються і результатів проведення експертизи і має в цілому довідковий характер. 

Оскільки всі протоколи слідчих дій мають посвідчувальну якість, то, на думку 
А.Ф.Соколова, за основу їх класифікації треба взяти загальну для всіх протоколів 
ознаку – зміст посвідчення. 3а цією ознакою він поділяє всі протоколи на дві великі 
групи:  

1) протоколи, які засвідчують факт проведення, порядок, хід і результати 
слідчої дії. Вони, на думку А.Ф.Соколова, є джерелами доказів і залежно від змісту і 
значення поділяються на три підгрупи:  

а) протоколи-докази без будь-яких обмежень (протоколи огляду, освідування, 
виїмки, обшуку, затримання. пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту, 
перевірки показань на місці);  

б) інші протоколи, які мають значення джерел доказів (протоколи допитів, 
очної ставки);  

в) протоколи, які фіксують допоміжні дані (протоколи відібрання зразків для 
порівняльного дослідження). В іншій праці А.Ф.Соколов виділяє ще четверту 
підгрупу – “інші протоколи” (протоколи-заяви про злочини, явки з повинною), що 
складаються в стадії порушення кримінальної справи, які, на його думку, мають 
доказове значення, оскільки під час вирішення питання про порушення кримінальної 
справи враховуються й ті дані, які в них містяться [5, с. 6-7]. 

2) протоколи, що мають тільки засвідчувальне значення, тобто покликані 
фіксувати факт проведення слідчої дії (протоколи роз’яснення учасникам процесу про 
закінчення попереднього слідства та ін.) [4.172-173]. 

Така класифікація протоколів видається також не зовсім вдалою. Вона не має 
чітких критеріїв, оскільки посвідчувальну якість мають усі протоколи. В ній не 
враховуються умови формування протоколів різних видів слідчих дій. Досить 
умовним у цій класифікації є поділ на “протоколи-докази” і “протоколи-джерела 
доказів”. Крім того, така класифікація охоплює не тільки протоколи слідчих дій, а й 
інші за цільовим призначенням протоколи, які складають в стадії попереднього 
розслідування (друга група). 

Від вище розглянутих суттєво відрізняється класифікація протоколів, 
запропонована В.К. Лісиченком, в основу якої покладена така ознака, як характер 
першоджерела відомостей, що містяться в протоколах, і їх природа. За цим критерієм 
протоколи поділяються на три групи:  

1) протоколи допиту свідка, потерпілого, обвинуваченого, підозрюваного та 
ін.; 
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2) протоколи огляду місця події й інших об’єктів, обшуку, виїмки, одержання 
зразків тощо; 

3) протоколи пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки і обставин 
події, перевірки показань на місці [6, с. 19, 20]. 

Дана класифікація порівняно з попередніми виглядає переконливішою. В ній 
чітко відображені особливості окремих груп протоколів. Однак протоколи слідчих дій 
– різні за походженням, за умовами формування і виконують неоднакові функції в 
кримінальній справі. Цілком зрозуміло, що охопити всі ці ознаки класифікацією за 
одним критерієм неможливо. Видається, що класифікацію протоколів слідчих дій 
треба проводити за декількома критеріями і в функціональному відношенні вона має 
бути розгалуженою системою. 3 уваги на це протоколи слідчих дій можна 
класифікувати за: 

1) видами слідчих дій, які ними оформляються; 

2) характером першоджерела відомостей, які в них містяться, та їх природою; 

3) умовами їх формування; 

4) часом надходження в кримінальне судочинство.  

Кожна із перелічених підстав дає змогу виділити протоколи, які мають загальні 
групові властивості, а сукупність цих груп утворює систему протоколів слідчих дій з 
властивою їй складною структурою. 

Зважаючи на види і зміст слідчих дій слід розрізняти такі протоколи:  

1) огляду (місця події, предмета, речового доказу, трупа);  

2) освідування;  

3) виїмки; 

4) обшуку; 

5) затримання (деякі автори не відносять затримання до слідчих дій і не 
визнають за протоколами затримання доказового значення [7, с. 10; 8, с. 92-100].); 

6) допиту (обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка);  

7) очної ставки; 

8) пред’явлення для впізнання; 

9) відтворення обстановки і обставин події;  

10) одержання зразків для експертного дослідження.  

Запропонована класифікація на перший погляд виглядає другорядною. Однак 
практичне значення її полягає в охопленні всієї системи процесуальних актів, які 
належать до протоколів слідчих дій, і у вказівці на видові відмінності кожного з них. 

Важливою підставою класифікації протоколів слідчих дій є характер 
першоджерела зафіксованих у них відомостей і їх природа [6, с. 19]. За цією ознакою 
їх можна поділити на три групи: 

1) протоколи, зміст яких становить письмово закріплена сигнальна інформація 
(протоколи огляду, освідування, обшуку, виїмки, затримання, одержання зразків для 
експертного досліджування). Об’єднуючою їх ознакою є те. що першоджерелом 
інформації, виявленої і безпосередньо сприйнятої слідчим під час проведення 
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названих дій і зафіксованої ним у відповідному протоколі, є матеріальні об’єкти 
(обстановка місця події, сліди та інші речові докази, документи). Фактичні дані 
виражені їх же власними або безпосередньо сприйнятими від інших об’єктів 
матеріальними властивостями, які виступають природними сигналами причетності до 
розслідуваної події, що зумовлює і сигнальний характер зафіксованої у вказаних 
протоколах інформації; 

2) протоколи, які містять тільки словесну (вербальну) інформацію (протоколи 
допитів, очних ставок). Для даної групи характерним є те, що носіями інформації, яка 
становить їх зміст, виступають особи (громадяни), і не просто громадяни, а наділені 
певними процесуальними повноваженнями (свідок, потерпілий, обвинувачений, 
підозрюваний). Змістом даної групи протоколів є показання про сприйняті та 
зафіксовані в пам’яті факти, які мають значення для справи. За своєю природою 
показання ці мають знаковий характер у вигляді готових ідеальних образів про 
сприйняті факти, події та ін.; 

3) протоколи, що містять як знакову, так і сигнальну інформацію (протоколи 
пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки і обставин події). Тут 
першоджерело відомостей про факти, які становлять їх зміст, складається з різних 
елементів (показання особи, властивості предмета зміни обстановки, сліди та ін.). 
Фактичні дані, що фіксуються слідчим у цих протоколах, утворюються в результаті 
аналізу, спостереження і зіставлення неоднакової за природою і різної за джерелами 
походження інформації. 

Така класифікація протоколів слідчих дій має важливе практичне значення. 
Вона вказує на принципово різні види першоджерел інформації, розкриває її природу 
і підкреслює її специфічність. На практиці такий поділ протоколів забезпечує 
всебічне врахування їх особливостей і можливість визначити об’єм і методи 
перевірки та оцінки в процесі доказування в кожній кримінальній справі. 

Суттєвою підставою класифікації протоколів слідчих дій є умови їх 
формування. За цим критерієм, який відображає неоднакові походження і зміст 
відомостей про факти і обставини, протоколи можна поділити на такі групи: 

1) протоколи огляду, освідування. обшуку, виїмки, затримання, одержання 
зразків для експертного дослідження. Для цієї групи протоколів характерним є те, що 
фактичні дані, які становлять їх зміст, слідчий здобуває шляхом безпосереднього 
вивчення конкретних матеріальних об’єктів. Одержання їх завжди пов’язано з 
вивченням властивостей об’єктів і слідів на них, як’ відображають як “зовнішні риси” 
слідоутворюючого об’єкта (форма, розмір, характер або особливості контактної 
поверхні), так і саму його взаємодію в процесі слідоутворення. Однак під час 
вивчення матеріальної обстановки події злочину змістовна сторона слідів не 
вичерпується інформацією про “зовнішні риси” слідоутворюючого об’єкту і його 
взаємодію. Тут необхідно встановити її семіотичний зміст, тобто визначити ті 
об’єкти, відображеннями яких є ці “зовнішні риси”. Іншими словами, інформація, яка 
міститься в слідах, потребує розшифрування. З цією метою у слідчих діях, 
спрямованих на виявлення і вивчення матеріальних об’єктів, широко 
використовуються науково-технічні засоби, а також допомога спеціалістів; 

2) протоколи допитів (свідка, потерпілого, обвинуваченого, підозрюваного), 
очних ставок. Об’єднуючою їх ознакою є те, що зміст цієї групи протоколів 
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становлять повідомлення осіб про факти, які одержує слідчий в “готовій” 
суб’єктивно-образній формі. Тому дослідження інформації, що міститься в 
повідомленнях свідка, потерпілого, обвинуваченого, підозрюваного в ході 
розслідування здебільшого має характер перевірки, мета якої полягає у встановленні 
достовірності одержаних відомостей і наявності їх зв’язку з конкретними 
обставинами справи; 

3) протоколи пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки і обставин 
події за умовами формування суттєво відрізняються від розглянутих двох груп, що і є 
підставою для виділення їх у самостійний різновид. Відмінності ці стосуються 
передусім способів вираження і одержання фактичних даних. Тут для їх одержання 
слідчий змушений об’єднувати два різних об’єкти (наприклад, показання особи, що 
впізнає, і ознаки об’єкта, який пред’являють для впізнання), кожен з яких несе “свою” 
вихідну інформацію. Виникає новий, в певному розумінні штучно створений об’єкт. 
Його сприйняття дає змогу одержати відомості, які за обсягом є більшими, ніж 
вихідні. Результатом сприйняття є складний за структурою пізнавальний образ, який 
охоплює не тільки вихідні системи і їх складові елементи, але й виявлені на різних 
рівнях зв’язки між елементами вихідних систем, їх інформаційну відповідність або 
невідповідність одна одній. Тому основними пізнавальними прийомами одержання 
фактичних даних в процесі проведення названих слідчих дій є: спостереження, 
розпитування, аналіз, зіставлення і оцінка. 

Ця класифікація корисна як у процесуальному, так і в криміналістичному 
відношеннях. Вона розмежовує протоколи слідчих дій на єдиній підставі (умови 
формування), повніше розкриває характерні властивості окремих протоколів, показує 
їх доказовий аспект і сприяє виробленню наукового підходу і криміналістичних 
прийомів до збирання, дослідження і оцінки фактичних даних, що становлять зміст 
протоколів слідчих дій. 

Підставою класифікації є також час надходження протоколів у кримінальне 
судочинство. Звичайно під часом надходження протоколу розуміють період його 
складення і долучення до справи. Проте тут мається на увазі ширший аспект, а саме: 
на якій стадії кримінального процесу можливе поступлення протоколу тієї чи іншої 
слідчої дії. На цій підставі протоколи слідчих дій можна поділити на протоколи, які 
надходять у кримінальне судочинство: 1) на стадії порушення кримінальної справи і 
2)стадії попереднього розслідування. До першого різновиду належить протокол 
огляду місця події, проведення якого у невідкладних випадках дозволено законом до 
порушення кримінальної справи (ст.190 КІІК). Усі інші протоколи слідчих дій 
складаються після порушення кримінальної справи (ст.ст.104, 105, 113 КІІК) і 
належать за ознакою часу надходження у справу до другої класифікаційної групи. 

Практичне значення цієї класифікації протоколів, на нашу думку, полягає в 
тому, що, оперуючи ними, у ході доказування важливо звертати увагу на умови 
формування відповідних протоколів і дотримуватись разом з тим процесуального 
режиму проведення конкретних слідчих дій і їх документування. Крім того, протокол, 
віднесений до першої групи (протокол огляду місця події), для органів слідства і 
дізнання може послужити підставою (разом з іншими) для порушення кримінальної 
справи. В ст.190 КПК у зв’язку з цим передбачено, що за наявності підстав 
кримінальна справа порушується негайно після огляду місця події. (Деякі автори, 



КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛІВ СЛІДЧИХ ДІЙ 

 

221 

відзначаючи специфічність такої слідчої дії, як затримання підозрюваного, вважають 
доцільним у законодавчому порядку дозволити його проведення до порушення 
кримінальної справи [9, с. 23; 10, с. 54-62; 11, с.170]). 

Протоколи слідчих дій можна класифікувати і за іншими критеріями. З огляду 
на те, що протоколи виступають одним із видів доказів (джерел доказів), їх можна 
класифікувати на загальновизнаних в теорії кримінального процесу підставах поділу 
доказів за: 1) причетністю до обставин, що підлягають доказуванню; 2) причетністю 
до підозріння, обвинувачення у вчиненні злочину, обставин, що обтяжують чи 
пом’якшують відповідальність; 3) джерелом одержання відомостей про факти, за 
характером формування доказів [12, с.141-142]. 

З погляду дотримання вимог закону протоколи можна поділити на законні і 
такі, що не відповідають вимогам кримінально-процесуальних норм – незаконні, 
серед яких розрізняють оформлені з суттєвим і несуттєвим порушенням встановлених 
КПК вимог. 

За суб’єктами проведення і оформлення слідчих дій протоколи можна поділити 
на протоколи, які складаються слідчим, прокурором та особою, що проводить 
дізнання. 

Класифікують протоколи й на інших підствах. Зокрема, протоколи слідчих дій 
з участю понятих, спеціаліста і без їх участі. Однак такі класифікації можуть мати 
лише загальне пізнавальне значення, яке вказує на те, що протоколи слідчих дій, як 
різновид процесуальних документів і джерел доказів, характеризуються багатьма 
різноманітними ознаками. В логіці такі класифікації вважаються штучними. 
Практичного значення у кримінальному судочинстві вони не мають.  

Розглянуті класифікації протоколів слідчих дій не рівнозначні. 
Найважливішими з них є класифікації протоколів за характером і природою 
інформації, що в них міститься, а також за умовами їх формування (друга і третя 
класифікаційна підстава), які, з одного боку, розкривають природу відомостей, що 
них містяться, умови їх одержання, а з іншого – процесуальні вимоги і 
криміналістичні рекомендації щодо їх збирання, дослідження, закріплення. 

А втім, усі протоколи слідчих дій у кримінальній справі взаємопов’язані і 
утворюють цілісну систему, виділення з якої одного чи групи протоколів можливе 
тільки умовно. Кожен протокол виконує певну процесуальну функцію, а в сукупності 
вони разом з іншими документами, які відображають обставини справи, забезпечують 
виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст.2 КПК. 
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INVESTIGATION ACTIONS PROTOCOL CLASSIFICATION 

On the basic of the critical analyses of the given investigation actions protocols 
classification the conclusion is being made that the classification must be done according to 
the kinds of investigation arfins which are filed lye them – to the character of the first 
source of information obtained in them, to the time of suing in the criminal procedure. The 
article examines the necessity of such division in investigation action protocols and shows 
scientific and practical importance of their classification. 
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І .  Когутич©  

ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО  
ПІЗНАННЯ НЕГАТИВНИХ ОБСТАВИН 

Питання про методи судово-слідчого пізнання істини є одним з головних у 
теорії доказів і в криміналістиці. Пояснюється це тим, що теорія доказів і 
криміналістика безпосередньо пов’язані з процесом доказування у кримінальній 
справі. 

Метод – це гносеологічна категорія, яка сформувалась у процесі 
цілеспрямованої пізнавальної діяльності людей і застосовується в різних формах 
суспільної та індивідуальної людської практики [1, с. 27-29].  

У філософській літературі поняття “метод пізнання” має різні визначення. 
П.В. Копнін розглядає метод пізнання як складову частину світогляду, пов’язану з 
наукою, з тією або іншою формою узагальнення її результатів. Він, зокрема, 
зауважував: “Метод є аналогом дійсності … будь-який метод пізнання являє собою 
об’єктивну закономірність, яку використовують для пояснення та зміни світу” [2, 
с. 10]. Тобто метод пізнання визначається як закономірність об’єктивного світу, яка у 
свідомості людини перетворюється в систему знань, що використовується з метою 
пояснення і зміни світу. 

Т.Д. Павлов зазначив: “Методом є внутрішньо притаманна (іманентна) 
закономірність руху наукового мислення, взята як свідомо використовувана нами для 
більш правильного, більш швидкого і більш повного досягнення істини” [3, с. 498]. 
Метод у такому розумінні є спосіб досягнення якоїсь мети, вивчення явищ природи і 
суспільства, шлях встановлення істини. 

І.П. Головаха стверджує: “Слово метод (що в перекладі з грецької означає: 
спосіб викладу, шлях дослідження) в філософській літературі вживається в значенні 
способу підходу до дійсності, способу пізнання, дослідження явищ природи, 
суспільства і мислення” [4, с. 15]. 

Є й інші визначення поняття “метод пізнання” [зокрема, див: 5, с. 55; 6, c. 4; 7, 
с. 449]. Що ж до методології судово-слідчого дослідження, то тут доцільнішим 
видається використання поняття методу в двох значеннях: 1) спосіб пізнавальної 
діяльності під час розслідування злочинів як окремий випадок пізнання; 2) певна 
система прийомів, правил і приписів, що застосовуються слідчим, судом в окремих 
випадках для вирішення конкретних пізнавальних завдань” [1, с. 30]. У цих значеннях 
метод пізнання відображає об’єктивні закономірності і залежить від об’єкта, що 
досліджується, від мети дослідження та умов цього процесу. 

Досліджуючи форми встановлення (пізнання) негативних обставин у 
розслідуванні кримінальних справ, особливу увагу слід звернути саме на окремі 
традиційні, методи пізнання. Окремі методи застосовуються не для дослідження 
окремої групи об’єктів, а називаються ці методи окремими тому, що вони поєднують 
у собі не всі, а лиш деякі пізнавальні прийоми, певну окрему їх комбінацію, яка 
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відрізняє їх від інших [8, с. 47; 9, с. 19; 13, с. 141]. Саме окремі методи утворюють 
пізнавальну основу будь-якої слідчої дії. Спостерігаючи пов’язані з минулою подією 
наслідки у вигляді негативних обставин, слідчий активно впливає на них шляхом 
вимірювання, порівняння, моделювання, призначенням експертизи, допитом тощо. 
Це сприяє всебічному дослідженню негативних обставин, здобуттю інформації, яка за 
пасивного сприйняття була б недоступною. Спостереження, експеримент, порівняння, 
опис, опитування та інші методи пізнання виступають практичними пізнавальними 
діями, що вчиняються слідчим за особливими правилами, які забезпечують 
сприйняття і відображення в матеріалах справи досліджуваної доказової інформації у 
вигляді негативних обставин. Однак процес встановлення негативних обставин не 
обмежується лише чуттєвим пізнанням. Яким би простим не було сприйняття, воно 
обов’язково контролюється і скеровується мисленням. Тому прийоми логічного 
мислення – аналіз і синтез, індукція і дедукція, узагальнення і конкретизація – також 
виступають як методи пізнання негативних обставин, що використовуються в процесі 
виконання слідчих дій. Вони відрізняються від спостереження, досліду й інших 
окремих методів пізнання тим, що є більш загальними, не відображають специфіку 
об’єктів – чуттєво сприйнятих негативних обставин і тому не входять у зміст слідчої 
дії як самостійний елемент пізнання негативних обставин. 

Під криміналістичним спостереженням в теорії пізнання розуміють 
усвідомлене, планомірне, цілеспрямоване сприйняття, що застосовується з метою 
вивчення відповідного явища чи предмета. Негативні обставини як безпосередні 
зміни матеріальних об’єктів, що опосередковано викликаються досліджуваною 
подією, можуть бути об’єктами спостереження у ході таких слідчих дій, як огляд, 
обшук, виїмка, освідування. Наприклад, сліди у вигляді особливих прикмет, 
ушкоджень тощо на тілі людини, що не узгоджуються з наявними відомостями про 
цю подію чи людину, можуть бути безпосереднім об’єктом спостереження. Так під 
час освідування підозрюваного у вбивстві на мізинці його руки виявили слід укусу. 
Він пояснив, що його вкусила близька знайома, яка це підтвердила. Повторним 
освідуванням підозрюваного і його знайомої було встановлено обставину, що 
суперечила і не узгоджувалась з їх поясненнями (ця обставина згодом була 
підтверджена і судово-медичною експертизою), а саме, наявність здорових зубів на 
обох щелепах освідуваної громадянки спричинили б глибокі ушкодження пальця з 
двох протилежних боків. Однак мізинець був ушкоджений тільки з тильного боку. 
Під час ексгумаційного огляду щелепів убитого зубів на нижній його щелепі не 
виявлено. Експерти дали однозначний висновок, що сліди укусу спричинені 
підозрюваному зубами загиблого [11, с. 46]. 

Об’єктами спостереження можуть бути і динамічні процеси у вигляді 
відображень дисимуляцій допитуваних осіб: неадекватна поведінка, суперечливі 
вчинки, відповідні специфічні психонервові прояви, результати слідчих дій, які 
суперечать (не узгоджуються) закономірностям розслідуваної події чи зібраним 
матеріалам справи тощо. Під час проведення слідчих дій, обізнаний з психологією їх 
проведення слідчий має змогу спостерігати прояви дисимулятивної поведінки осіб, 
які намагаються щось приховати: опір вилученню предмета, намагання сховати або 
знищити його, різноманітна протидія пошукам тощо. Спостереження цих фактів, які 
здебільшого через суперечливий, незумовлений логікою чи наявною у слідчого 
інформацією характер, являють собою негативні обставини – побічний результат 
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слідчої дії. Разом з тим ці факти мають доказове значення, а тому їх треба фіксувати у 
протоколах відповідних слідчих дій. 

Спостереження пов’язане з іншими переліченими вище окремими методами 
пізнання, що застосовуються при встановленні негативних обставин, в першу чергу з 
описом і вимірюванням. 

Під описом розуміють фіксування ознак предмета, явища, поведінки, вчинків, 
діянь особи з метою здобути про них якомога більше інформації за допомогою 
загальноприйнятих систем позначення. Під час проведення слідчих дій із 
встановленням негативних обставин опис виступає як необхідна умова здобуття 
вербально-відображеної інформації про них – як наслідок безпосереднього 
спостереження. За допомогою опису в протоколах та додатках до них фіксують 
суттєві риси перебігу опосередковано пов’язаних з подією злочину процесів, явищ і 
діянь, які виявились у навколишньому середовищі у вигляді матеріальних і 
нематеріальних слідів. Ці сліди своєю наявністю (або відсутністю), характером або 
чимось іншим у конкретній обстановці суперечать чи не відповідають 
закономірностям цього перебігу тощо, але разом з тим допомагають повному, 
об’єктивному всебічному дослідженню всіх подробиць минулої події злочину. Однак 
питання про те, як, у якій формі і межах описувати в процесуальних документах 
встановлені відповідними слідчими діями фактичні дані про негативні обставини, ні в 
юридичній літературі, ні, тим більше, в законі не відбиті і не врегульовані, що 
потребує окремого ґрунтовного дослідження цих проблем. 

У тих випадках, коли ні спостереження, ні опис не можуть дати точної уяви 
про розміри чи інші кількісні характеристики досліджуваних об’єктів, застосовують 
вимірювання. Воно є різновидом порівняння, специфіка якого полягає у зіставленні 
досліджуваного об’єкта з певною величиною, взятою за одиницю. За допомогою 
вимірювань під час проведення слідчих дій визначаються розміри як самого місця 
події, так і матеріальних слідів і явищ (кількість предметів на місці події, розміри 
слідів, їх віддаленість від тих чи інших об’єктів, тривалість дослідів, швидкість руху 
учасників дій, температура трупа, приміщення, інші кількісні показники). Оскільки не 
всі фактичні дані, в тому числі про негативні обставини, можуть бути виміряні і 
виражені в кількісних величинах, то прийом вимірювання застосовується лише для 
дослідження інформації, що має вираз. 

Складнішим є порівняльне дослідження – універсальний пізнавальний метод, 
суть якого полягає в порівнянні об’єктів між собою, у порівнянні наявно-існуючого з 
уявно-обов’язковим [12, с. 32; 13, с. 205-206 та ін.]. В.А. Овечкін зауважував, що 
ефективність його використання багато в чому залежить від низки обставин. В 
процесі мисленого порівняння існуючої обстановки з уявно-обов’язковою 
(потрібною), остання, виступаючи у свідомості як модель, що ґрунтується на 
мисленному опрацюванні сприйняття, уяви і припущення, у випадках виявлення 
негативних обставин завжди дещо неповна і абстрактна. Для того, щоб успішно 
порівнювати реальне з уявним, потрібно володіти достатньо повними мисленними 
образами – уявленнями, причому порівнювати (після чуттєвого етапу пізнання і 
звернення до пам’яті) саме загальні і окремі ознаки, що характеризують мисленну 
(уявну) модель, взявши її за “взірець”, з мисленно-пізнаваним образом – 
суб’єктивним відображенням [14, с. 50]. 
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В умовах такого порівняльного дослідження активізується діяльність 
мислення, збільшується обсяг порівнювальних ознак, що порівнюються, оскільки 
пошук і виділення увагою окремих особливостей досліджуваної обстановки місця 
події відбуваються під кутом зору моделі – образу, її конкретних загальних і окремих 
ознак, тобто більш осмислено. Модель виступає програмою практичної дії, що вказує 
на ті характерні особливості, аналоги яких необхідно встановити в досліджуваній 
обстановці місця певної події. 

Отже, цей метод повинен полягати у порівнянні потрібної, у даних умовах, 
обстановки місця події з реально існуючою. Ганс Гросс писав: “ … треба намагатись 
ясно уявити собі, як мала відбуватись подія, крок за кроком подумки простежити всі 
дії злочинця: тут він ніс драбину, там він її поставив. Потрібно самому вилізти на цю 
драбину, уявити собі, як він ліз по ній, видавлював скло і відчиняв вікно, як він 
зайшов до кімнати, куди він пішов далі і т.д. Якщо діяти в такий спосіб, тоді обман, 
напевне, буде викритим, оскільки в решті-решт зв’язок між подіями порушується і 
відкривається якась невідповідність. У такому випадку можна бути впевненим, що 
події відбувались не так, як це здається на перший погляд; оскільки така підозра 
виникла, тоді справу розкрити значно легше” [15, с. 144]. 

Зміст цього методу полягає не тільки у порівнянні реального з уявним, а й у 
порівнянні між собою окремих складових елементів, ознак реально встановлених 
діянь, інформації обстановки. Злочинці чи зацікавлені особи, знищуючи сліди 
протиправних діянь, приховуючи наслідки певних дій, інсценуючи обставини і 
обстановку певної події, намагаються уникнути того, що могло б викликати сумніви у 
слідчого. Однак нерідко практична реалізація цих намагань не відповідає 
запланованим. Ретельний аналіз окремих елементів з погляду правдивості і 
узгодженості їх між собою може призводити до виявлення їх фіктивності, штучності 
тощо, а в цілому – до встановлення істини. Отже, порівняння потрібного, тобто 
уявно-обов’язкового (обстановки, поведінки, відомостей) з існуючим потрібно 
продовжити порівнянням окремих елементів останнього між собою. За таких умов 
взірцем для порівняльного дослідження служить мисленна модель, що правдиво 
відображає обстановку, поведінку і відомості. Першоджерелом формування таких 
моделей виступають наукові рекомендації криміналістики і передовий досвід 
слідства. 

Порівняння – не тільки мисленна, що відбувається у свідомості, а й зовнішньо 
предметна операція на виявлення об’єктивно існуючих відносин між матеріальними 
та ідеальними слідами. Предметом порівняльного дослідження у процесі 
розслідування злочинів повинні виступати і емоційні стан та поведінка осіб, 
причетних до розслідуваної події. Такі особи нерідко спроможні керувати своїми 
емоціями. Особливо це спостерігається під час інсценування, коли злочинці чи інші 
особи для “підтвердження” штучно створеної ними обстановки місця певної події 
відповідно (удавано) поводять себе. Водночас у деяких випадках з урахуванням тієї 
чи іншої обстановки емоційні прояви можуть бути оцінені слідчим як “неприродні”, 
не зрозумілі, суперечливі тощо. Така оцінка здійснюється під кутом зору обізнаності 
слідчого про відповідні, адекватні прояви емоцій в аналогічних типових ситуаціях. 
Зрозуміло, що це оцінка початково є суб’єктивною, проте згодом вона 
обґрунтовується і підтверджується іншим матеріалом.  
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Порівняння, без сумніву, основний метод, що застосовується в слідчих чи 
інших діях у процесі пізнання негативних обставин. Однак не менш важливими 
методами є розпитування і моделювання (дослід). 

Суть методу розпитування полягає у спонуканні особи, яка володіє певною 
інформацією, розповісти її іншому учаснику спілкування. Через певну обмеженість 
окремих методів пізнання шляхом виявлення фізичних явищ і матеріальних слідів 
(спостереження, вимірювання) у більшості випадків для здобуття вербальної 
інформації, в тому числі про негативні обставини, використовується саме метод 
розпитування. Його пізнавальна роль полягає в тому, що особа – носій інформації про 
негативні обставини – на вимогу слідчого відтворює у пам’яті відомості, які можуть 
містити протиріччя, прогалини та інші недоречності змістовного характеру, передає 
їх слідчому у формі усного повідомлення. В результаті інформація про такі негативні 
обставини, яка недоступна ні прямому, ні побічному спостереженню, перетворюється 
в мову, тобто набуває об’єктивованої форми, завдяки чому її можна сприймати. 

Для опосередкованого пізнання під час розслідування кримінальних справ 
широко застосовується моделювання. Моделювання – це створення і дослідження 
моделей – систем, що відтворюють деякі особливості події чи окремих її елементів з 
метою пізнання їх властивостей, які відображені в моделі, проте недоступні (або 
важкодоступні) для безпосереднього сприйняття. 

Дістати відповідь на запитання про те, наприклад, чи міг труп людини 
перебувати на землі (на іншій площині чи предметах) на тій чи іншій віддалі від стіни 
будинку (чи інших будівельних конструкцій), з вікна або даху якого випала, 
стрибнула, була скинута, зіштовхнута ця людина чи її труп (або могла знаходитись за 
тих чи інших умов у відповідній позі, стані тощо), як свідчить аналіз слідчої 
практики, можна тільки після проведення відтворення обстановки і обставин події з 
моделюванням умов відповідної ситуації. Нерідко саме в цих випадках слідчий 
отримує певну інформацію про закономірності перебігу відповідних процесів, явищ. 
Коли ж наявна і реально встановлена оглядом місця події інформація суперечитиме 
(не узгоджуватиметься) за цими ж критеріями інформації, здобутій з допомогою 
моделювання, первинні відомості виступатимуть відображеннями негативних 
обставин. 

Отже, використання в процесі розслідування злочинів перелічених методів 
(перелік і аналіз їх можна продовжити) дає змогу своєчасно виявити негативні 
обставини, що сприяє виникненню у особи, в провадженні якої знаходиться 
кримінальна справа, обґрунтованого сумніву стосовно розслідуваної події чи окремих 
її обставин. Такий сумнів потребує перевірки багатьох обставин справи, в процесі 
виконання окремих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, наслідком якої має 
бути встановлена істина. 
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“QUESTIONS ABOUT THE METHODS OF CRIMINALISTIC  
COGNITION OF NEGATIVE CIRCUMSTANCES” 

In the article “Questions about the methods of criminalistic cognition of negative 
circumstances” are examined the main existing points of view related to the methods of 
judicial and investigatory cognition of the truth in the criminal legal procedure. 

The chief attention is paid to analysis of such methods of criminalistic cognition of 
negative circumstances as observation, experiment, comparison, description, measuring etc., 
and also the methods of formal logic – analysis and synthesis, induction and deduction, 
others. 
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А .  Федоришин©  

СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙНОВИХ 
ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ВІД ЗЛОЧИНУ 

Відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди визначається 
принципом публічності. Суть цього принципу полягає у тому, що органи 
кримінального судочинства, в силу покладеного на них законом обов’язку, виконують 
усі необхідні процесуальні дії в інтересах правосуддя, поєднуючи активність та 
ініціативу в порушенні, розслідуванні та вирішенні кримінальних справ з повним 
захистом законних прав та інтересів усіх учасників процесу 1, с. 21, в тому числі і 
потерпілого. Крім того, однією з особливостей кримінального процесу є те, що захист 
законних інтересів потерпілих від злочину, зокрема відшкодування завданої 
злочином матеріальної шкоди, ніколи не було тільки їх особистою справою. Так ст.29 
КПК передбачає, що за наявності достатніх даних про причинення потерпілому 
злочином матеріальної шкоди орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов’язані 
вжити заходів до забезпечення цивільного позову, тобто діяльність цих органів щодо 
забезпечення майнових прав потерпілих є для них не правом, а обов’язком. 

Оскільки окремими видами злочинів завдається майнова, фізична чи моральна 
шкода потерпілому, то злочин, як юридичний факт, породжує суб’єктивне право 
потерпілого, яке є об’єктом захисту в кримінальному судочинстві, на відшкодування 
матеріальних витрат, які він зазнав, чи відповідну компенсацію. Суб’єктивним 
правом у цьому випадку буде сукупність прав на повне матеріальне відшкодування 
заподіяної злочином шкоди особою, яка її заподіяла (чи особою, відповідальною за її 
дії) з метою усунути всі її майнові втрати та втрати немайнового характеру внаслідок 
моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ. Оскільки діяльність з 
відшкодування шкоди не ставиться у залежність від волевиявлення осіб, потерпілих 
від злочину, а вважається обов’язком органів, що ведуть процес, то відшкодування 
матеріальної шкоди, спричиненої злочином, можна визначити як офіційну діяльність 
уповноважених на те посадових осіб і органів, спрямовану на відновлення існуючого 
до злочину обсягу матеріальних благ потерпілого 2, с. 11. 

Важливого значення для виконання судового вироку в частині майнових 
стягнень набуває питання про забезпечення заявленого чи можливого цивільного 
позову. У зв’язку з принципом публічності суб’єкти, які ведуть кримінальне 
судочинство, за клопотанням цивільного позивача або за своєю ініціативою 
зобов’язані вжити щодо цього певних заходів. Це положення безпосередньо випливає 
із ст.29, 125 КПК і дотримання його дасть змогу запобігти прихованню ціностей, 
грошей або іншого майна особи, котра несе матеріальну відповідальність за 
спричинену злочином шкоду, гарантувати майнові права потерпілого. 

Аналізуючи норми кримінально-процесуального законодавства, доходимо 
висновку, що суб’єктами, які уповноважені вжити забезпечувальних заходів, є органи, 
що ведуть кримінальне судочинство, тобто органи дізнання, попереднього слідства, 
прокурор і суд, кожен з яких наділений відповідною компетенцією. 

                                                 
© Федоришин А., 1999 
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Одним з найважливіших серед них є органи дізнання та попереднього слідства, 
оскільки вони першими вступають у процес, розпочинаючи провадженням 
кримінальну справу, а отже, і першими зобов’язані вжити забезпечувальних заходів. 
Від їх оперативності, професійної підготовки, вірно обраної процесуальної тактики у 
великою мірою залежить подальша доля у вирішенні цивільного позову. Діяльність із 
забезпечення відшкодування шкоди потребує від них розв’язання багатьох питань, 
пов’язаних з цією проблемою, зокрема встановити характер і розмір заподіяної 
злочином шкоди, джерела її відшкодування та вдатися щодо цього майна до певних 
дій, які унеможливлювали б його приховання від відчуження в разі задоволення 
цивільного позову. 

Норми процесуального законодавства, зокрема ст.29, 126 КПК, дають підставу 
стверджувати про законодавче визначення тільки одного способу забезпечення 
майнових прав потерпілого від злочину, який полягає у накладені арешту на вклади, 
цінності та інше майно обвинуваченого підозрюваного або осіб, які несуть за законом 
матеріальну відповідальність за його дії, а також шляхом вилучення майна, на яке 
накладено арешт. З урахуванням викладеного орган, у проваджені якого перебуває 
кримінальна справа, має певні повноваження щодо забезпечення права потерпілого 
на відшкодування шкоди тільки шляхом накладення арешту на майно, і цей захід він 
зобов’язаний застосувати у будь-якій стадії процесу, але не раніш ніж пред’явлення 
особі обвинувачення чи визнання її підозрюваною. 

Однак практика свідчить, що від стадії порушення кримінальної справи й до 
пред’явлення особі обвинувачення проходить досить тривалий час і на момент 
застосування забезпечувального заходу – накладення арешту – майно обвинуваченого 
чи матеріально відповідальної за її дії особи, невиявлене, і тому такий захід стає 
неефективним, формальним. Отож до застосування цього процесуального заходу 
поряд із встановленням особи, винної у скоєнні злочину, треба вдатися до певних дій 
щодо віднайдення її майна, яке може бути джерелом відшкодування шкоди 
потерпілому, чи майна, яке стало предметом злочину, тобто вчинити певні дії, 
позитивний результат яких надав би можливість органам, що ведуть кримінальний 
процес, посилити реальність забезпечення майнових прав потерпілого. 

Забезпечення відшкодування потерпілому завданої злочином матеріальної 
шкоди пов’язано з активною, напруженою роботою слідчого, органу дізнання і має 
охоплювати систему процесуальних, організаційних 3, с. 28(і розшукових 
(оперативних і власне розшукових) дій. 

Оперативно-розшукові дії ґрунтуються на передбаченій законом та 
підзаконними актами системі заходів, пов’язаних із використанням спеціальних 
тактичних і технічних методів та засобів з метою попередження, розкриття злочинів 
та розшуку осіб, що їх учинили 2, с. 11. Завдяки оперативно-розшуковим заходам 
можуть бути одержані відомості, що мають важливе інформаційне значення для 
виявлення осіб, причетних до скоєння злочину, яким заподіяно матеріальної шкоди 
потерпілому, про місце зберігання викраденого майна, на яке в майбутньому може 
бути накладено арешт, інших джерел відшкодування шкоди, тобто оперативно-
розшукові дії є саме тим видом діяльності суб’єктів судочинства, який спрямований 
на захист прав потерпілого, забезпечення його майнових прав. Оперативно-розшукові 
заходи належать до компетенції тільки органів дізнання, зокрема Міністерства 



СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ … 

 

231 

внутрішніх справ та Служби безпеки України, і їх вправі застосовувати тільки 
спеціальні оперативні підрозділи. Застосування оперативних заходів може 
розпочатись з моменту отримання повідомлень про вчинення злочину, тобто ще до 
стадії порушення кримінальної справи і з цього часу можуть бути одержані відомості, 
які б позитивно вплинули на вирішення питань, пов’язаних з відшкодуванням шкоди. 

Результати оперативно-розшукової діяльності, хоч і є важливим елементом 
забезпечення майнових прав потерпілого, проте мають оперативний, інформативний, 
допоміжний характер, і тому доказового значення без підтвердження їх у процесі 
слідчих дій не мають. Щоб отримати на їх базі докази, які б підтверджували підстави 
матеріальної відповідальності конкретної особи, а також можливість відшкодування 
шкоди за рахунок віднайдених матеріальних цінностей, треба застосувати доцільніші 
в кожному конкретному випадку слідчі дії, які належать до процесуальних дій. Тобто 
поряд з оперативними підрозділами діяльність, спрямовану на забезпечення майнових 
прав потерпілого, розшукову по суті та процесуальну за змістом, можуть здійснювати 
і слідчі підрозділи. Зокрема, відповідно до ст.114 КПК, під час провадження 
попереднього слідства вся процесуальна діяльність щодо збирання, перевірки і оцінки 
доказів покладається на слідчого. Ця процесуально незалежна особа шляхом 
здійснення невідкладних процесуальних (слідчих) дій може виявити майно, яке 
служитиме джерелом відшкодування шкоди, чи виявити і вилучити майно, яке 
послужило предметом злочинного посягання, тобто встановити ті об’єкти, які 
забезпечуватимуть майнові права потерпілого. Кримінально-процесуальне 
законодавство передбачає широке коло слідчих дій, за допомогою яких орган 
попереднього розслідування може виявити джерела відшкодування заподіяної 
злочином шкоди. 

Отже, забезпечення майнових прав потерпілих – це сукупність оперативних і 
процесуальних дій органів, що ведуть кримінальний процес, спрямованих на 
гарантування відшкодування потерпілому спричиненої злочином матеріальної шкоди. 
Способами ж забезпечення таких майнових прав потерпілих будуть: а) розшук винної 
особи або особи, матеріально відповідальної за її дії; б) розшук нажитого майна 
злочинним шляхом; в) виявлення інших джерел відшкодування; г) накладення арешту 
на майно. 

Суттєвого значення в проблемі забезпечення відшкодування потерпілому 
матеріальної шкоди набуває питання визначення часу, з якого доцільно вживати 
комплекс забезпечувальних заходів. У юридичній літературі, а також у слідчій і 
судовій практиці немає однозначної для вирішення цього питання відповіді: до стадії 
порушення кримінальної справи чи починаючи із часу її порушення органи 
кримінального судочинства зобов’язані вживати заходів стосовно забезпечення 
майнових прав потерпілого або такі дії треба застосовувати після пред’явлення особі 
обвинувачення. 

Вирішення питання про те, в який момент розслідування кримінальної справи 
можна застосовувати заходи забезпечення цивільного позову, залежить від того, 
якого виду забезпечувальні заходи вживатимуться – оперативно-розшукові чи 
процесуальні. Безсумнівно, що такий процесуальний захід забезпечення, як 
накладання арешту на майно може бути застосований тільки щодо обвинуваченого чи 
підозрюваного – адже до визнання особи таким процесуальним суб’єктом ніхто не 
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може бути обмежений в правах, у тому числі і майнових. Оперативно-розшукові ж 
заходи щодо реального відшкодування шкоди слід розпочинати одразу ж, як тільки 
надійдуть повідомлення про заподіяння злочином шкоди, посилено продовжувати їх 
після порушення кримінальної справи і завершувати лише тоді, коли всі можливості 
виявлення цінностей будуть вичерпані 4, с. 107] або майнові права потерпілого 
повністю забезпечені.  

Крім того, чинне законодавство, зокрема ст.53 КПК, створює правове 
підґрунтя для застосування інших, окрім накладення арешту на майно, заходів 
забезпечення майнових прав потерпілого ще до моменту пред’явлення особі 
обвинувачення. Відповідно до цієї норми органи, що ведуть процес, зобов’язані 
роз’яснити і забезпечити особам, що беруть участь у справі, їх права. Оскільки 
потерпілий є учасником кримінального процесу, то згідно з цією нормою суб’єкти 
кримінального судочинства зобов’язані вживати заходів до забезпечення його прав, у 
тому числі і на відшкодування матеріальної шкоди, вже з моменту процесуального 
визнання цієї особи потерпілим, навіть якщо особу, що вчинила злочин, ще не 
встановлено. 

––––––––––––––– 
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A. Fedoryshyn 

LEGAL WAYS OF PROTECTION OF PROPERTY  
RIGHTS OF THE VICTIM OF A CRIME  

The right to pay damages caused bu the crime, is one of the most important human 
riglts of a person proclaimed in the international legislature. 

In this aspekt the work of bodies and officials who carry out criminal process is of 
great significance here and it is aimed of the provision of damage compensation caused by 
the crime. 

Ways with the help of which the yudiciari bodies defend property riglts of the 
injured party are considered in the given paper. 

Стаття надійшла до редколегії 03.03.1999 
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О .  Довбак©  

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ,  
ПОВ’ЯЗАНИХ З ОТРИМАННЯМ КРЕДИТІВ 

Розширення сфери банківських послуг, збільшення кількості банків, що 
надають такі послуги, супроводжувались втратою жорсткого адміністративного 
контролю за проведеннями банками такої операції, як кредитування. Банкам, 
особливо комерційним, законодавчими актами, законом України “Про банки і 
банківську діяльність”, Положенням НБУ “Про кредитування” та іншими приписами 
та інструкціями Національного банку України було дозволено надавати кредити з 
урахуванням власних інтересів у роботі з клієнтами, не обмежуючи таку діяільність 
чітко визначеними та контрольованими межами. Такий підхід, загалом, виправданий, 
оскільки акціонерні комерційні банки ризикують передусім активами своїх 
засновників, а виважена політика є основою довір’я вкладників. Проте разом з тим на 
той час ще не було введено в закони поняття механізму страхування вкладів від 
банкрутства банку, створення різнопрофільних резервних фондів, як це прийнято в 
світовій практиці діяльності банків. Тому водночас з проведенням такої лібералізації 
почастішали і зловживання в процесі проведення кредитування, щонайменше 
недбалого виконання положень відповідних інструкцій. 

Злочини, що вчинюються в кредитно-фінансовій сфері недобросовісними 
підприємцями, стають можливими, як показують досліджені нами справи, тому, що 
працівники банків, які приймають такі документи на отримання кредиту без 
належного опрацювання, а то й видають значні кредити всупереч змісту поданих 
документів. Поширення фінансових махінацій, пов’язаних з отриманням та 
поверненням наданих кредитів, являють собою серйозну загрозу для економічних 
інтересів суспільства, тому потребують детального дослідження з метою їх фахового 
розслідування та кваліфікації. 

Аналіз розглянутої практики показує, що трапляються різноманітні варіанти 
незаконного отримання кредиту. Здебільшого – це фальсифікація документів, які 
подаються для отримання кредиту згідно з Положенням “Про кредитування”. 

Найпоширеніші випадки – це створення фіктивної фірми чи кількох 
аналогічних таких фірм на підставних осіб з винятковою метою отримання таких 
кредитів та їх привласнення. Варіантом подібної ситуації є використання вже 
створеної фірми, як це було у справі П., розглянутої Радянським районним судом м. 
Києва [1]. Комерційний директор фірми Є., який нещодавно працював у цій фірмі і 
був до того ж засновником власної фірми, користуючись недбалістю її директора і 
головного бухгалтера, домігся отримання кредиту в банку, хоч подані на отримання 
кредиту документи не були відповідно завірені, баланс підприємства не був завірений 
у податковій інспекції, договори на техніко-економічне обґрунтування кредиту були 
укладені, як показало подальше розслідування, з фіктивними фірмами, страховий 
поліс на забезпечення кредиту не був остаточно оформлений і юридичної сили не 
мав. 
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Під час укладання кредитних договорів також виготовляються підробні 
документи, що створюють видимість фінансової спроможності, надають недостовірні 
бізнес-плани та техніко-економічні обґрунтування, які передбачають лише один оберт 
грошей, що нібито створює для службовців повну прозорість операції в її 
простеженні та винесенні оцінки стосовно її доцільності. Насправді ж гроші 
використовуються на інші операції з порушенням кредитного договору, але не завжди 
характеризуються поняттям привласнення отриманих коштів і в багатьох випадках 
могли б розглядатись як справи цивільного порядку (невиконання боргових 
забов’язань з відповідними цивільно-правовими наслідками), якщо в кредиті не 
задіяні державні кошти, що мають цільове призначення. Тому, вважаємо, була б 
доцільна зміна в цьому напрямі статті 148-5 КК України “Шахрайство з фінансовими 
ресурсами”. Формулювання диспозиції даної статті в теперішній редакції не акцентує 
на наявності умислу в підприємця на розкрадання коштів кредиту, тоді як можна було 
б говорити про невиконня умов договору чи про фінансове шахрайство. Саме така 
невизначеність усуває банк від відповідальності за власні дії стосовно наданя 
кредиту. Наприклад: у розглянутій Радянським судом м. Києва справі [2] гр. 2., 
оформив та отримав кредит, проте використав кошти на проведення іншої, не 
обумовленої в техніко-економічному обґрунтуванні, але законної операції. Однак 
несвоєчасні розрахунки з іншою стороною привели до виникнення заборгованості по 
кредиту, що й стало основою для порушення справи. Причому слід зазначити, що 
умислу щодо розкрадання та привласнення коштів у гр.Г. не було.  

На перешкоді правильної кваліфікації вчиненого діяння стоїть складність 
визначення суб’єктивного ставлення особи у вигляді прямого умислу на розкрадання. 
У випадку неповернення коштів ми маємо справу з вчиненням шкоди безоплатним, з 
корисливим заволодінням шляхом обману чи зловживання довір’ям власника майна. 
Водночас слідчі мали б враховувати: якщо особа в момент отримання кредиту має 
намір, по можливості, виконати зобов’язання, то це не є розкрадання, тому такі 
справи повинні розслідуватись у цивільному порядку. Причому вираз “по 
можливості” трактується як означення наявності комерційного ризику, що звично 
присутній поза будь-якої комерційної угоди. Російські юристи [3] вважають за 
можливе трактувати як учинення розкрадання (шляхом шахрайства) з непрямим 
умислом, коли обман може лише свідомо допускатись. Тобто одним з наслідків своїх 
дій особа бачить безоплатне вилучення нею майна власника шляхом введення 
останнього в оману. Тоді доказуванню підлягає положення про байдуже ставлення 
особи до настання таких наслідків, як неповернення кредиту. Справді, якщо особа на 
забезпечення повернення кредиту подає фіктивні документи, значить можна 
допустити, що вона передбачає можливість неповернення кредиту як цілком 
ймовірну, а то й неминучу. Отже, можна говорити про прямий невизначений умисел. 

Поширено надання для отримання кредитів підроблених чи отриманих іншим 
неправомірним шляхом гарантійних листів від авторитетних державних чи 
комерційних структур, а також неоформлених страхових полісів чи з підробленими 
реквізитами. 

Як заставу, яку вимагають для надання кредиту банки, пропонується 
неповноцінне чи неналежне кредитоотримувачу майно або майно, якого фактично 
немає. Успіхові цих поширених дій сприяє те, що працівники кредитного відділу 
банку часто не перевіряють фактичної наявності майна, яке пропонується як застава, 
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та відповідних документів, які б підтверджували право власності на нього з боку 
одержувача кредиту. 

У справі гр. Т., що розглядалась Мінським районним судом м. Києва та 
Київським міським судом [4], для отримання кредиту було подано документи про 
прийняття під заставу кількох автомобілів, які нібито належать даній фірмі. Кредит 
було надано, хоча в балансі фірми автомобілі не значаться, але ніхто цього не 
перевіряв, взагалі кредит оформлявся за розпорядженням керівника навіть без 
поданих ще документів. (Для інформації: щодо керівника була винесена слідчим 
окрема постанова, яка вимагала від керівництва банку вжити заходів стосовно цієї 
особи, тоді як треба було перевірити версію про хабар чи злочинну недбалість). 

Подальшими діями правопорушників є саме підкуп працівників банку чи інші 
подібні дії для схилення їх до сприяння у видачі кредиту з порушенням відповідного 
порядку. Треба зазначити, що в проаналізованих нами справах фактів хабарництва не 
виявлено, хоч чимось іншим і пояснювалось недбале ставлення до виконання своїх 
обов’язків під час перевірки документів про надання кредиту. 

Мова йде про шахрайство тоді, коли умисел злочинця з самого початку 
скерований на присвоєння коштів кредиту (гр. С., маючи паспорт на ім’я іншої 
людини, від імені цієї особи намагався отримати кредит в “Укрсоцбанку”, подавши 
під кредит неналежно оформлені документи – справа розглядалась Залізничним 
районним судом м. Києва [5].). 

Трапляється ситуація, коли підприємець вдається до кредиту фактично для 
погашення своїх попередніх боргів. Ілюстрацією може служити вищерозглянута 
справа г р. П. Тоді гр. Є. провів операцію незаконного отримання кредиту для фірми, 
на яку він влаштувався працювати з метою погасити борги своєї власної фірми. 
Варіантом такої ситуації є користування кредитами невеликого розміру упродовж 
певного часу, вчасно з ними розраховуватись, щоб зарекомендувати себе як 
платоспроможного підприємця для отримання крупного кредиту. 

Для проведення чіткої кваліфікації подібних дій потрібне глибоке вивчення 
матеріалів справи.  

предусім дослідженню підлягають документи щодо реєстрації фірми, яка подає 
прохання про надання кредиту (перевіряють статут та інші установчі документи, 
номери у податковій інспекції, достовірність юридичної адреси, печатки, звіряють 
підписи керівних осіб); техніко-економічне обґрунтування надання кредиту 
(економічної доцільності зазначеної в таких документах операції, аналіз ринку, 
строків використання та погашення кредиту, розрахунків окупності коштів). У справі 
гр.Т., обвинуваченого за статтями 148-2, 148-5 ч. 2, 165 ч. 2, КК України, розглянутій 
Мінським районним судом м. Києва [6], проведено перевірку через органи 
прокуратури Російської Федераціцї реквізитів фірми, з якою гр.Т. уклав угоду, для 
забезпечення якої й було нібито взято кредит. Перевірка показала, що розрахунковий 
рахунок фірми в банку є, а фірма сама не виявлена (!).  

У справі гр. К., обвинуваченого за статтями 86-1, 172, 194 ч. 1 КК України, 
розглянутій Дарницьким районним судом м. Києва [7], для отримання з 
розрахункового рахунку коштів були подані картки з недостовірними підписами 
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директора та головного бухгалтера (картка, своєю чергою, не була завірена в 
нотаріуса, як цього вимагають нормативні документи).  

Як уже зазначалось, для отримання кредиту незаконним шляхом злочинці 
подають фіктивні документи щодо забезпечення застави, тому слідчому належить 
ретельно перевіряти, чи відповідає вартість заставлюваного майна розміру 
отримуваного кредиту, чи не перебувало це майно вже раніше у заставі, чи належить 
воно прохачу кредиту, чи не виявлені інші випадки подання чи застави майна, що не 
належить підприємцю (особливо якщо в заставу надається частка в уставному 
капіталі, оскільки її вилучення завжди пов’язане з великими труднощами). Перевірці 
також підлягає факт проведення банком перевірки фактичної наявності 
заставлюваного майна і чи в угоді зазначено, що на період користування кредитом це 
майно залишається в отримувача кредиту.  

У страховому полісі, якщо він є, треба звернути увагу на реквізити страхової 
компаніі, перевірити, чи вона має право на проведення такого виду страхування; 
також потребує перевірки, чи страхова сума покриває основну суму договору та 
проценти по ньому, чи ні. Потрібно превірити й умови, за яких даний договір 
страхування вступає в силу і чи вступив він уже в дію, оскільки для надання кредиту 
часто подають страхові поліси, фактично не оплачені, а отже, які не вступили в дію. 
Особливо слід перевірити дію полісу у випадку пролонгації кредитного договору та 
ін. 

Факт використання коштів за цільовим призначенням потребує превірки тільки 
в тому випадку, коли така умова була прямо зазначена в кредитній угоді, оскільки 
просто не виконання угоди є питанням цивільного судочинства.  

Досліджуючи справи, важливо вивчити пункти самої кредитної угоди, факт 
отримання коштів, їх відповідність укладеному договору, обставини їх переведення в 
готівку. В разі потреби слід проводити виїмку оригіналів документів, мати виписки з 
рахунків фірм та інші необхідні дії. 

Важливо зазначити, що під час укладення кредитних договорів недостатньо 
досліджується роль працівників банків. У переважній більшості проаналізованих 
нами справ видача незаконного кредиту була зумовлена їх недбалим ставленням до 
своїх обов’язків (інколи причиною цього була відсутність посадових інструкцій з 
чітко окресленими межами їх компетенції та відповідальності в процесі перевірки 
поданих на отримання кредиту документів); у багатьох випадках можна говорити про 
достатні підстави щодо порушення справи про хабарництво чи співучасть у злочині, 
проте ця лінія не розробляється слідчими з власної ініціативи, якщо немає прямих 
доказів на це. 

Свого рішення потребує проблема запізнілого подання банками до 
правоохоронних органів даних щодо боржників по кредитах, оскільки здебільшого 
простежується різна оцінка дій кредитоотримувача та банку, а також правоохоронних 
органів держави. Наприклад, проведення фальшивого авізо банком, особливо коли 
він до нього не причетний, приносить банку вигоду – він отримує маржу за 
проведення такої операції, крім того, коли сума значна, переважно застосовується ще 
процент по спеціальному тарифу за обслуговування такої суми, також через надання 
короткотермінових кредитів банк “накручує” на даній сумі ще досить значні кошти, а 
коли сторона кредитної угоди ще й клієнт даного банку, то вона з сум даного авізо 
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розраховується по боргах з цим банком, якщо їх має. Тому для її розв’язання ми 
повинні вирішити питання зі зміною диспозиції статті 148-5 КК України, де б було 
проведено чітко межу між кримінально караним діянням у зв’язку з шахрайством з 
фінансовими ресурсами та цивільним невиконанням умов договору. Цим можна було 
б підвищити відповідальність банків за надання кредитів та їх активнішу участь у 
недопущенні незаконного надання кредитних коштів. 

––––––––––––––– 
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SOME ASPECTS OF CREDIT CRIMES INVESTIGATION 

Author appoints on some aspects with learning the financial documents which refers 
to get the bank credit. Another problem with this – have not research the version about the 
corruptions of bank servising. And still lowyers must be solve the problem of the article 
desposition 148-5 in Creminal Codex of Ukraine for more legible limit of learing crime. 
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