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У статті досліджено принципи співвідношення міжнародного та 
внутрішньодержавного права щодо прав людини. На підставі аналізу сучасної 
монографічної та іншої наукової літератури, а також низки міжнародних та 
національних правових актів зроблено висновок про необхідність визнання і широкого 
застосування приципу верховенства міжнародного права щодо прав людини. 

Ключові слова: права людини, принцип верховенства міжнародного права. 
Проблема співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права щодо 

прав людини охоплює питання впливу міжнародного права на формування норм 
національного права, співвідношення міжнародних договорів та внутрішнього 
законодавства держави, а також “роль міжнародного права у прийнятті конкретного 
рішення, що грунтується на існуючих державних законах, ефективність контролю та 
можливість санкцій міжнародного права, внутрішньої юрисдикції держави” [2, с. 52]. 

Існує три концепції співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного 
права: моністична, що виходить з примату (верховенства) внутрішньодержавного 
права; моністична, що грунтується на верховенстві міжнародного права; та 
дуалістична, що розглядає міжнародне та внутрідержане право як дві різні правові 
системи [8, с. 212]. 

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин є визначальною моністична 
теорія верховенства міжнародного права, хоча вона й зазнала ґрунтовних змін. Саме 
тому, при визначенні співвідношення міжнародного та внутрідержаного права слід 
зважати передусім на принципи міжнародного права. Вихідною точкою при цьому, 
беззаперечно, буде принцип суверенної рівності держав, оскільки підтримка 
міжнародного правопорядку можлива лише за умови повної поваги юридичної 
рівності учасників.  

Суверенна рівність держав є основою сучасних міжнародних відносин, що 
відображено в п. 1 ст. 2 Статуту ООН, який проголошує, що “організація заснована 
на принципі суверенної рівності всіх її учасників”. Схоже формулювання містить і 
Декларація про принципи міжнародного права (1970). Це означає, що кожна держава 
зобов’язана “поважати суверенітет інших учасників системи, тобто їх право в межах 
власної території здійснювати законодавчу, виконавчу, адміністративну та судову 
владу без будь-якого втручання з боку інших держав, а також самостійно проводити 
свою зовнішню політику” [17, с. 28]. 

В Заключному акті НБСЄ (1975) держави взяли на себе зобов’язання не лише 
дотримуватися принципу суверенітету, але й “поважати права, притаманні 
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суверенітету”. Тобто у взаємовідносинах держави повинні брати до уваги “різницю в 
історичному та соціально-політичному розвитку, різноманітність позицій і поглядів, 
внутрішні закони та адміністративні правила, право визначати і здійснювати на свій 
розсуд і згідно з міжнародним правом відносини з іншими державами” [17, с. 30]. До 
елементів принципу суверенної рівності відноситься право держав належати до 
міжнародних організацій, бути чи не бути учасниками двосторонніх чи 
багатосторонніх договорів. 

Звідси робимо висновок щодо необхідності застосування принципу співпраці між 
державами. Цей принцип знайшов відображення у Статуті ООН, де закріплено, що 
держави зобов’язані “здійснювати міжнародну співпрацю у розв’язанні міжнародних 
проблем економічного, соціального, культурного та гуманітарного характеру”, а 
також “зобов’язані підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою 
застосовувати ефективні колективні заходи”. 

Реалізація зазначених принципів можлива лише за умови дотримання принципу 
добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. Відповідно до п. 2 ст. 2 Статуту 
ООН “всі члени Організації Об’єднаних Націй добросовісно виконують взяті на себе 
зобов’язання, щоб забезпечити їм всім в сукупності права і переваги, що витікають з 
належності до складу Членів Організації”. Згідно з Віденською конвенцією про право 
міжнародних договорів “кожний діючий договір є обов’язковим для його учасників і 
повинен ними добросовісно виконуватися”. 

Сфера дії цього принципу була суттєво розширена в Декларації про принципи 
міжнародного права (1970 р.), згідно з якою кожна держава зобов’язана добросовісно 
виконувати зобов’язання, взяті нею відповідно до Статуту ООН, зобов’язання, що 
витікають із загальновизнаних норм та принципів міжнародного права, а також 
зобов’язання, що витікають з міжнародних договорів, дійсних згідно загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного права. У Декларації принципів Заключного акту НБСЄ 
(1975 р.) держави погодились “добросовісно виконувати свої зобов’язання за 
міжнародним правом, як ті зобов’язання, що витікають із загальновизнаних принципів і 
норм міжнародного права, так і ті зобов’язання, що витікають із відповідних 
міжнародному праву договорів чи інших угод, учасниками яких вони є”. 

Особливо підкреслено зв’язок між обов’язком добросовісного виконання 
договорів і внутрішньою нормотворчістю держав. Зокрема, Заключному акті НБСЄ 
(1989 р.) держави погодились “забезпечувати, щоб їх закони, адміністративні 
правила, практика та політика узгоджувались з їх зобов’язаннями за міжнародним 
правом і були гармонізованими з положеннями Декларації принципів та іншими 
зобов’язаннями по НБСЄ”. 

На нашу думку, вирішення питання про співвідношення міжнароного та 
внутрішньодержавного права повинно базуватися, перш за все, на цих трьох 
принципах. При правильному розумінні і дотриманні їх змісту, з необхідністю виплає 
принцип про пріорітет норм міжнародного права, як вияв добровільної згоди держав-
учасниць міжнародної співпраці.  

Принцип пріоритету норм міжнародного права закріплений у Статуті ООН та 
Віденській конвенції про право міжнародних договорів. Зокрема у ст. 27 цієї 
конвенції зазначено: “держава-учасниця не може посилатися на положення свого 
внутрішнього права як на виправдання невиконання нею договору”. Згідно із ст. 46 
конвенції “держава не в праві посилатись на ту обставину, що її згода на 
обов’язковість для неї договору була виражена в порушення того чи іншого 
положення її внутрішнього права, що стосується компетенції укладати договори, як 
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на підставу недійсності її згоди, якщо тільки дане порушення не було явним і не 
стосувалось норми її внутрішнього права особливо важливого значення. 
Порушення є явним, якщо воно буде об’єктивно очевидним для будь-якої держави, 
що діє в цьому питання добросовісно і згідно із звичаєвою практикою” [4, с. 69-99]. 

При вирішенні проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного 
права не можна відкидати і те, що “сфера відносин між цими юридичними системами 
є складною соціальною реальністю” [3, с. 4]. Вчені виділяють декілька етапів чи 
рівнів такого співвідношення: 
1. міжнародне та національне правотворення; 
2. структурно-функціональні зв’язки норм міжнародного та внутрішньодержавного 

права; 
3. зв’язки міжнародних та внутрішньодержавних правовідносин; 
4. взаємодія механізмів правового регулювання на стадії реалізації прав та 

обов’язків; 
5. узгодження міжнародного та внутрішньодержавного права на різних етапах 

правотворення та реалізації норм права [1, с. 265]. 
Якщо йдеться про стадію міжнародного та національного правотворення, то 

навіть противники моністичної концепції визнають, що “на стадії правотворення 
можна говорити про примат принципів і норм міжнародного права в розумінні їх 
випереджаючого розвитку і впливу на демократичні процеси в національному 
нормотворенні” [8, с. 217]. 

Не заглиблюючись у проміжні етапи співвідношення цих двох правових систем, 
зазначимо, що узгодження норм міжнародного та внутрішньодержавного права 
практично може відбуватися як на стадії правотворення, так і на стадії 
правозастосування. На думку проф. В.Г. Буткевича, узгодження міжнародного та 
внутрішньодержавного права полягає в організаційно-правовій політичній діяльності 
держав та інших суб’єктів права, що слугує виробленню подібних або загальних 
форм нормативних приписів та їх реалізації відповідно до норм обох правових 
систем. Таке узгодження може бути одностороннім або двостороннім. Односторонє 
узгодження застосовують у випадку приведення у відповідність норм 
внутрішньодержавного права до норм міжнародного права. Здебільшого узгодення 
міжнародного та внутрішньодержавного права є двостороннім [3, с. 210]. 

У сучасній правовій літературі обґрунтовується потреба співпраці та поглиблення 
інтеграції між державами, що має відбуватися на основі саме принципу приорітету 
міжнародного права. Професор А.Х. Саідов вважає, що дотримання такого принципу 
значно впливає на національні правові системи. Це виявляється, зокрема: 
1. У введенні в національну правову систему загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права. Цим конституції держав втілюють досягнення цивілізації, в 
тому числі систему загальнолюдських цінностей, загальновизнані принципи 
права, фундаментальні права і свободи людини. Отож, держава, що вважає себе 
невід’ємною частиною світового співтовариства, не лише сприймає, але й 
розвиває високі ідеали людства. 

2. У включенні у національну правову систему міжнародних договорів. Це означає, 
що у випадку суперечностей між міжнародним договором та національним 
законодавством, правозастосовчі органи мають керуватись нормами 
міжнародного договору. 

3. У визнанні прямої дії міжнародно-правових принципів і норм в галузі прав 
людини [19, с. 83]. 



 
О. Грищук 

 

6 

Можна стверджувати, сьогодні питання співвідношеня міжнародного та 
внутрішньодержавного права щодо прав людини має тенденцію вирішуватися 
шляхом гармонізації правових систем. На думку проф. Н. Малишевої “гармонізація, 
заявлена як цільова настанова правотворчого процесу, повинна «вмикати» певні 
механізми отримання найбільш високого ступеня узгодженості та сумісності, систем, 
які гармонізуються” [11, с. 27]. Тому однією з найважливіших функцій національних 
правотворчих органів є приведення національного законодавства у відповідність з 
міжнародними стандартами; ратифікація найважливіших для держави договорів; 
розробка і прийняття законів, що визначають умови та способи імплементації норм 
міжнародного права у національну систему правопорядку [20, с. 490]. 

Втім, треба погодитись з проф. В. Опришко, котрий вважає, що розглядаючи 
проблеми гармонізації національного законодавства з міжнародним правом, 
важливо методологічно правильно підійти до з’ясування їх причин і шляхів 
розв’язання, а саме “до механізму останнього, який би уособлював методи 
вирішення даного завдання” [11, с. 25]. Найоптимальнішим варіантом, має бути 
приведення норм національного законодавства до міжнародних стандартів. Отож, є 
всі підстави розглядати норми та принципи міжнародного права і як правотворчий 
чинник розвитку внутрішньодержавного законодавства. 

Питання співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права в Україні 
регулюється Законом України “Про міжнародні договори України” від 22 грудня 
1993 р. Згідно ст. 17 цього Закону укладені і належним чином ратифіковані 
міжнародні договори України становлять невід'ємну частину національного 
законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм 
національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, укладення 
якого відбулось у формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 
законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору 
України. Стаття 7 вказує, що у випадку, коли міжнародний договір України містить 
положення, що суперечать Конституції України, його ратифікація можлива після 
внесення відповідних змін до Конституції України. 

Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” зазначає: 
виходячи з пріоритету загальнолюдських цінностей, загальновизнаних принципів 
міжнародного права, прагнучи забезпечити непорушність прав і свобод людини, 
включитись у систему правових відносин між державами на основі взаємної поваги 
державного суверенітету і демократичних засад міжнародного співробітництва, 
Верховна Рада України постановила, що укладені і належним чином ратифіковані 
Україною міжнародні договори становлять невід’ємну частину національного 
законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного 
законодавства [10, с. 137]. 

Схоже положення містить Декларація про державний суверенітет України, що 
проголошує визнання “переваги загальнолюдських цінностей над класовими, 
пріорітет загальновизнаних норм міжнародного права над нормами 
внутрішньодержавного права” [5]. 

Конституція України у ст. 9 містить норму, згідно з якою “чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, 
які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін 
до Конституції України” [14]. 
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Проте особливої уваги заслуговує Закон України “Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суд з прав людини” від 23.02.2006 р. Цей закон 
регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення 
Європейського суду з прав людини у справах проти України; з необхідністю усунення 
причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основних свобод і 
протоколів до неї; з впровадженням в українське судочинство та адміністративну 
практику європейських стандартів прав людини; зі створенням передумов для 
зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України. У ст. 17 
закону зазначено, що суди застосовують при розгдяді справ Конвенцію про захист прав 
людини і основних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело 
права. Тобто ця норма вперше в Україні визнала верховенство міжнародного договору 
над законодавством України. Про це чітко вказано у ст. 13 закону, яка зазначає, що з 
метою забезпечення додержання державою положень Конвенції, порушення яких 
встановлене Рішенням Суду, забезпечення усунення недоліків системного характеру, 
які лежать в основі виявленого Судом порушення, а також усунення підстави для 
надходження до Суду заяв проти України, спричинених проблемою, що вже була 
предметом розгляду в Суді застосовуються заходи загального характеру, зокрема: 
внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування; внесення змін 
до адміністративної практики; забезпечення юридичної експертизи законопроектів; 
забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Суду 
працівників, професійна діяльність яких пов’язана з правозастосуванням; інші заходи, 
що визначаються державою-відповідачем відповідно до Рішення Суду з метою 
забезпечення усунення недоліків системного характеру, припинення спричинених 
цими недоліками порушень Конвенції та забезпечення максимального відшкодування 
наслідків цих порушень. 

Якщо ж звернутись до доктринального розуміння проблеми примату 
міжнародного права в Україні, то серед вчених домінує думка, що “Конституція 
України визнає принцип пріорітету міжнародного права над національним” [7, с. 604; 
21, с. 13; 6, с. 32]. Крім того зазначено, що положення ст. 9 Конституції України 
“мають надзвичайно важливе зовнішньополітичне і правове значення особливо в 
умовах активного входження України в світове співтовариство. По-перше, вони 
свідчать про вірність України своїм міжнародно-правовим зобов’язанням, які 
проголошуються обов’язковими для виконання поряд із національним 
законодавством, та про повагу до норм міжнародного права. По-друге, вони певною 
мірою дають відповіді на питання практичного застосування положень міжнародних 
договорів в Україні та їх співвідношення з чинним законодавством” [13, с. 31]. 
Зазначено також, що “міжнародний договір, учасником якого є Україна, має такий 
самий юридичний статус, як і її національний закон” [18, с. 60]. 

Має місце протилежне твердеження відповідно до якого, хоча ст. 9 Конституції і 
визначає чинні міжнародні договори частиною національного законодавства 
України, проте “не визначає їхнього місця в ієрархії законодавчих актів. Насамперед 
це стосується положення про примат норм міжнародного права” [16, с. 214]. Деякі 
автори зазначають, що з приводу конституційного закріплення співвідношення 
міжнародних договорів з національним законодавством в Україні не зроблено 
прямих законодавчих вказівок [15, с. 262]. Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини Н. Карпачова теж вважає, що відсутність цього важливого 
міжнародного принципу в Конституції України ускладнює реальне дотримання 
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міжнародних стандартів прав людини у нашій державі, а це негативно впливає на 
правозастосовчу практику [12, с. 37]. 

На думку проф. В. Євінтова, система застосування міжнародного права у 
внутрішньому правопорядку України ґрунтується на таких засадах:  
1. норми міжнародних договорів, що запроваджені в право України ратифікаційним 

законом, набувають статусу норм національного права і підлягають відповідному 
застосуванню. Пряме застосування таких норм договорів не виключається, якщо 
законодавець не здійснив спеціальної трансформації цих норм у внутрішнє 
законодавство;  

2. у разі колізії норм ратифікованого договору та норм національного права перші 
мають вищу силу над другими і підлягають пріоритетному застосуванню;  

3. забороняється запроваджувати в право України і, відповідно, застосовувати 
договори, які суперечать Конституції України. Презюмується, що належним 
чином ратифіковані міжнародні договори відповідають Конституції [9, с. 26]. 
Підсумовуючи короткий огляд принципів співвідношення міжнародного та 

внутрішньодержавного права щодо прав людини, можна зробити висновок про 
необхідність визнання і широкого застосування приципу верховенства міжнародного 
права в цій сфері. Засосування цього принципу сприятиме формуванню міжнародного 
права прав людини як певної універсальної конструкції, що сприяє уніфікації у 
розумінні змісту та обсягу прав людини, виробленню певних еталонів, принципів чи 
стандартів, що закріплюють особливе місце і значення людини в суспільстві, а отже 
повсюдне визнання та захист людської гідності, прав і свобод людини. 
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ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ 
ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

І. Темех1 
Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління 

вул. ген. Чупринки, 130, 79057 Львів, Україна  
тел. (032) 237-80-74 

У статті йдеться про юридичний статус громадських правозахисних організацій в 
Україні, розглядаються проблеми їх формування та діяльності. Наведено класифікацію 
громадських правозахисних організацій за різними критеріями. Обґрунтовано 
необхідність прийняття спеціального Закону “Про громадські правозахисні організації в 
Україні”. Висловлюються конкретні пропозиції щодо проекту закону. 

Ключові слова: правозахисні організації, громадські організації, принципи 
правозахисту, правове регулювання правозахисту. 

Держава Україна в своїй Конституції проголошує найвищою соціальною 
цінністю держави людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпеку (ст. 3) [10]. У здійсненні та захисті прав людини і громадянина важливу роль 
відіграють різноманітні громадські організації – особливо ті з них, котрі професійно 
“спеціалізуються” саме на цій діяльності і тому можуть вважатися суто 
правозахисними. 

У світовій практиці громадські організації називають неурядовими організаціями 
(далі – НУО). Визначення, яке запропоноване в Енциклопедії публічного 
міжнародного права, характеризує такі організації як “приватні об’єднання, 
федерації, спілки, товариства, групи не засновані урядом або міжурядовою угодою, 
які здатні відігравати певну роль у міжнародних відносинах своєю діяльністю, члени 
яких мають незалежне право голосу. Членами неурядових організацій можуть бути 
як індивідуальні особи (окремі громадяни), так і юридичні” [12, с. 5]. 

Але поняття “неурядові організації” є, безперечно, ширшим від поняття 
“громадські правозахисні організації” (далі – ГПО), оскільки політичні партії не є 
ГПО, але розглядаються як неурядові організації чи групи [12, с. 5]. Існує й інший 
підхід до визначення НУО. Наприклад, у Фундаментальних принципах щодо статусу 
неурядових організацій в Європі є положення про те, що до цих організацій (НУО) не 
належать політичні партії [18, с. 20]. 

І. Поняття і ознаки ГПО. Питання віднесення громадських організацій до 
правозахисних у законодавстві України безпосередньо не врегульовано, оскільки у 
ньому не передбачено такого виду об’єднань громадян. Винятком є Закон України 
“Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р., де суб’єктом подання скарги в 
інтересах громадянина зазначено організацію, яка здійснює правозахисну діяльність 
(ч. 5 ст. 16) або правозахисну функцію (ст. 18) [3]. Але цим, на жаль, і обмежено 
згадки в законодавстві України про подібні організації. Тому спробуємо 
запропонувати певний підхід до вирішення цього питання (спираючись, зокрема, на 
проведене нами конкретно-соціологічне дослідження діяльності ГПО в Україні).  

Насамперед подамо ознаки ГПО, які відрізняють їх від інших об’єднань 
громадян. До таких належать: 
                                                           
1© Темех І., 2006 



ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

11 

1. Створення та існування ГПО тільки як недержавного об’єднання громадян. 
Оскільки в діяльності ГПО можливий її конфлікт з державними органами або 

установами різних рівнів, або ж конкуренція між державними правоохоронними 
органами і ГПО, то держава, мабуть, не має брати безпосередньої участі у створенні 
й організації діяльності ГПО. Проте легалізація (реєстрація) ГПО повинна 
здійснюватись в рамках закону і, отже, в спеціалізованих державних органах. 

2. Визначальною статутною метою ГПО має бути діяльність із захисту прав 
людини, тобто правозахисна діяльність. 

У разі визнання об’єднання громадян правозахисною організацією потрібно 
брати до уваги не тільки факт захисту цим об’єднанням будь-яких прав, незалежно 
від характеру решти здійснюваної ним діяльності. Слід враховувати, чи захист прав 
здійснюється як основне статутне завдання, чи він здійснюється внаслідок реалізації 
іншого статутного завдання (наприклад, задоволення певних потреб чи інтересів). 
Більш практичним та доцільнішим видається визнавати статус ГПО лише за тими 
організаціями, для яких діяльність із захисту прав людини є їхньою основною 
статутною діяльністю. 

Ця діяльність може мати як відновлювальний, так і запобіжний характер. 
Відновлювальна правозахисна діяльність виникає у разі порушення певного 
конкретного права людини і громадянина у різних суспільних відносинах і 
здійснюється шляхом вчинення дій, спрямованих на реальне відновлення 
порушеного права та на усунення негативних наслідків цього порушення. Запобіжна 
ж правозахисна діяльність може виникати як наслідок відновлювальної 
правозахисної діяльності з метою недопущення усунених порушень надалі, а також у 
разі прийняття правової норми, яка в майбутньому може спричинити порушення 
права конкретної особи чи групи осіб, і здійснюється завдяки дослідженню та аналізу 
законодавства (чи окремих нормативних актів) і внесенню пропозицій щодо його 
вдосконалення. 

Вважаємо, що відповідальними за здійснення і керівництво цією статутною 
діяльністю (правозахисною) в ГПО мають бути особи зі спеціальною юридичною 
освітою, які змогли б на професійному рівні тлумачити норми законодавства та 
висловлювати пропозиції щодо їх зміни. 

3. ГПО, за їхніми статутами, мають бути неприбутковими. 
У статуті ГПО має бути прямо зазначено, що вона є неприбутковою організацією. 

Для адресатів ГПО її правозахисна діяльність має бути безоплатною і здійснюватися 
на волонтерських засадах або оплачуватися з коштів організації. 

4. Фінансування правозахисної діяльності цієї організації мало би здійснюватися 
з позабюджетних коштів, оскільки шляхом встановлення чи відміни фінансування 
певної діяльності держава може впливати на її обсяг, види та подальші наслідки. У 
виняткових випадках фінансування ГПО може здійснюватися з бюджету держави чи 
з місцевих бюджетів. Наприклад, можливе виконання ГПО державного замовлення 
щодо надання певного виду соціальних послуг (які, до речі, передбачено Законом 
України “Про соціальні послуги” від 19 червня 2003 р.). 

Ці кошти мають формуватися переважно з благочинних пожертв різних 
акумулюючих організацій (фондів, фундацій) чи безпосередньо від меценатів, 
спонсорів, окремих фізичних осіб та/або з доходів, створених цією ГПО 
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госпрозрахункових установ і організацій, заснованих нею підприємств як окремих 
юридичних осіб (ст. 24 Закону України “Про об’єднання громадян”). 

Отже, підсумовуючи вищенаведені ознаки, запропонуємо таке визначення 
поняття громадської правозахисної організації: це недержавне об’єднання 
фізичних та/або юридичних осіб, створене, насамперед, з метою практичного 
захисту прав кожної людини шляхом їх відновлення (у разі порушення) та/або 
запобігання їхньому порушенню у майбутньому, здійснює свою діяльність 
безоплатно та не ставить за мету отримання прибутку чи здобуття державної 
влади. 

Для порівняння наведемо визначення поняття ГПО, сформульоване 
практикуючими правозахисниками: “недержавні правозахисні організації – це 
особливий вид недержавних неприбуткових організацій, діяльність яких спрямована 
на утвердження й захист прав людини і фундаментальних свобод, ефективний 
контроль за їхнім дотриманням державою, її посадовими особами.” [6, с. 30] 
Вважаємо, що тут недостатньо чітко виокремлено діяльність ГПО з-поміж інших 
об’єднань громадян, адже відповідно до цього визначення до складу ГПО 
потрапляють, наприклад, і політичні партії, і просвітницькі громадські організації. 

II. Класифікація ГПО. Вона може здійснюватися за різними критеріями. 
За територією, на яку поширюється їхня діяльність: 
− локальні – ГПО, які свої членство та діяльність зосереджують лише в 

певному регіоні однієї держави (наприклад, громадська правозахисна 
організація “Молоді Правники” діє тільки у Львівській області); 

− національні – якщо їх членство чи діяльність поширюється на територію 
лише певної країни (наприклад, Харківська правозахисна група діє усюди в 
Україні); 

− міжнародні – якщо членство чи діяльність ГПО виходять за межі однієї 
держави (наприклад, Міжнародна Амністія, яка здійснює правозахист у 
багатьох державах світу). 

Залежно від кола людей, чиї права захищаються: 
− загальні – якщо діяльність ГПО спрямована на захист прав усіх і кожного; 
− спеціальні – коли діяльність ГПО спрямована на захист прав лише певного 

виду суб’єктів, наприклад, військовослужбовців строкової служби, дітей, 
жінок, споживачів, молоді, фермерів; 

− індивідуальні – якщо діяльність ГПО спрямована на захист прав та законних 
інтересів однієї конкретно визначеної особи. 

За об’єктом захисту, тобто за видом і обсягом прав людини, які захищає ГПО: 
− універсальні – якщо їхня діяльність спрямована на захист усіх прав, які 

закріплені в Конституції держави, національних законах та ратифікованих 
державою міжнародних договорах; 

− галузеві – якщо ця діяльність спрямована на захист лише певного виду прав 
або якогось окремого права. 

У літературі трапляються й інші класифікації НУО та ГПО. 
III. Принципи організації та діяльності ГПО. Узагальнюючи різноманітні 

джерела – міжнародні договори, національні конституції та законодавства, статути 
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громадських правозахисних організацій – можна виділити низку принципів, які 
регулюють діяльність ГПО. 

Насамперед дуже важливо виокремити принцип незалежності правозахисних 
організацій від держави. Регулювання діяльності ГПО державою повинно бути 
зведене лише до перевірки інформації про очевидні порушення в цій організації, і не 
більше того [9, с. 73]. Стан незалежності має бути не лише формальним – це має бути 
всеохоплююча незалежність: і матеріальна, і фінансова, і організаційна тощо. Далі: 

свобода асоціацій та мирних зборів членів ГПО, проявом такої свободи також є 
відсутність будь-яких зобов’язань бути членом цієї асоціації; 

внутрішня демократія ГПО, тобто прийняття рішень за принципом “одна 
людина – один голос”; 

розмежування легальної ідентичності ГПО і легальної ідентичності окремих її 
членів – важливо унеможливити переслідування членів ГПО через її діяльність; 

відсутність особистого зацікавлення в членстві ГПО, добровільна робота в 
організації; 

відкритість, відповідальність та підзвітність ГПО. Потрібно наголосити, що 
правозахисний рух принципово має бути відкритим і ненасильницьким, оскільки 
захист прав людини слід порівнювати із діями рятувальників у надзвичайних 
ситуаціях. Відкритість ГПО повинна бути всезагальною, а не лише для перевіряючих 
органів чи організацій [9, с. 73]. 

Наступний принцип правозахисного руху – безпартійність. Позиція політичної 
партії, звичайно, виражає інтереси певної верстви населення. Але правозахисник 
повинен, як би це не було важко, захищати порушені права особи незалежно від її 
партійності, переконань, раси, національності, релігійної приналежності чи інших 
властивостей [8, с. 5]. 

Ще один важливий принцип – максимальна достовірність інформації, 
висвітлюючи будь-які питання ГПО повинні “говорити правду, лише правду і нічого 
крім правди”.  

IV. Завдання та функції ГПО. Передусім потрібно розмежувати поняття 
“завдання ГПО” та “функції ГПО”. На нашу думку, завдання ГПО – це ті результати 
діяльності, які ГПО планують досягти в процесі реалізації своєї мети, а “функції 
ГПО” – це напрями впливу ГПО на суспільні відносини. 

В Україні НУО, які відносять себе до ГПО, найчастіше ставлять перед собою такі 
завдання: 

− надання безоплатної правової допомоги населенню (зокрема, консультацій); 
− проведення конференцій, лекцій та семінарів з питань прав людини; 
− проведення моніторингів порушень прав людини в реґіоні; 
− підтримка діяльності всеукраїнської інформаційної мережі правозахисних 

організацій; 
− здійснення просвітницької діяльності у галузі прав людини, спрямованої на 

поширення правозахисних знань, вивчення, узагальнення та поширення 
міжнародного досвіду серед широких верств населення (зокрема, сприяння 
запровадженню в школах курсу “Права людини”); 

− проведення роботи з листами та зверненнями громадян; 
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− налагодження взаємодії з державними установами та організаціями, які 
опікуються питаннями прав людини; 

− надання населенню можливості користуватися спеціальною літературою 
[2, с. 15; 14, с. 13; 16, с. 15]. 

На думку правозахисників, найголовнішими завданнями їхньої діяльності є 
виховання громадянської самосвідомості, поваги до права й підвищення 
інформованості громадян про права людини [8, с. 8]. 

Вважаємо, що основними завданнями ГПО мають бути: 1) забезпечення в 
суспільстві і в державі стану максимального дотримання, охорони та захисту прав 
людини; 2) надання безоплатної правової допомоги населенню, в тому числі 
консультацій з правових питань; 3) проведення моніторингів порушень прав людини 
в реальному житті та у законодавстві; 4) здійснення заходів для захисту порушених 
прав людини і громадянина в конкретних ситуаціях та/чи запобігання їх порушення в 
майбутньому. 

IV. У ГПО в Україні існує чимало проблем в їхній діяльності. Зазначимо 
основні. 

Як і в інших країнах, однією з них є недостатність інформації про виконання 
їхніми урядами своїх зобов’язань, що встановлені різними міжнародними 
договорами в галузі прав людини, в тому числі угодами ООН [13, с. 13]. ГПО повинні 
отримувати інформацію про доповіді, які подає уряд, і про те коли вони повинні 
розглядатися відповідними комітетами ООН, а також отримувати протоколи слухань 
з інформаційних центрів ООН. Окрім того, ГПО можуть подавати свої власні 
доповіді з питань, про які звітують їхні уряди; це надасть достовірності або, 
можливо, заперечить інформацію, яку подає уряд. “Уряди будуть відчувати свою 
відповідальність перед суспільством лише при умові, що НУО докладуть зусиль до 
представлення своєї власної інформації в центр ООН з прав людини в Женеві для 
подальшої передачі у відповідний комітет з контролю за дотриманням прав людини” 
[13, с. 13]. 

Також ГПО можуть вносити свій внесок у подання інформації до спостережних 
інституцій Ради Європи в галузі прав людини. Так, в практиці Європейського Суду з 
прав людини прийняте резюме amicus curiae від зацікавлених організацій. Отже, 
відповідно до правил цього суду будь-яка особа, права якої порушено, окрім 
подавача скарги, може подавати письмові заяви з певних питань. Тим не менше 
приватні особи або групи зобов’язані довести, що вони мають яскраво виражений 
інтерес по даній справі, а також те, що їхнє втручання зумовлене необхідністю 
належного провадження правосуддя [13, с. 13]. 

Найголовнішим обмеженням діяльності громадських правозахисних організацій, 
на думку Т. Андрусяка, є легалізація об’єднання громадян. Другим суттєвим 
недоліком є той факт, що за реєстрацію, яка є обов’язковою, стягується 
реєстраційний збір, розмір якого досить значний. Тобто для переважної кількості 
людей, враховуючи нинішнє економічне становище, право на об’єднання є 
справжньою розкішшю, яку не кожен собі дозволить [1, с. 91]. 

З метою з’ясування конкретних проблем і перешкод у діяльності ГПО в Україні 
ми взяли участь в організованому Львівською лабораторією прав людини Академії 
правових наук України анкетному опитуванні, яким було охоплено близько 30 ГПО. 
В результаті цього дослідження виявлено такі основні проблеми діяльності ГПО в 
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Україні: відсутність постійного фінансування; відсутність оргтехніки та приміщення; 
обмежений доступ до інформації державних установ, правоохоронних органів з 
питань порушень прав людини; нерозуміння потреби діяльності ГПО з боку 
державних службовців а, інколи, й ігнорування самого факту їх існування; 
недостатня юридична кваліфікація членів організацій; незнання міжнародних норм з 
прав людини; важкодоступність засобів масової інформації; труднощі із залученням 
волонтерів до діяльності ГПО та участь у цих організаціях осіб переважно похилого 
віку. 

V. Проблеми правового регулювання ГПО в Україні. Як зазначено, у Законі 
України “Про об’єднання громадян”, громадською організацією є об’єднання 
громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, 
творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних 
інтересів [4]. Хоча ГПО і реєструють на підставі цього Закону, однак органи 
державної реєстрації юридичних осіб навряд чи правомочні це робити, оскільки 
метою ГПО є захист прав та законних інтересів усіх осіб, а не лише їхніх засновників 
чи учасників. Зазначимо, що випадків відмови в реєстрації ГПО на підставі 
невідповідності статутної мети цієї організації ст. 3 цього Закону останнім часом стає 
дедалі більше [7, с. 8]. На нашу думку, це пояснюється щораз більшими 
перешкодами, які створювали НУО, і зокрема ГПО, у здійсненні – за попереднього 
режиму – зловживань державними органами різних рівнів. Для судового оскарження 
відмови у реєстрації ГПО виникла реальна перепона – лист Вищого арбітражного 
суду України № 01-8/319 від 6 липня 2000 p. У ньому зазначено, що “об’єднання 
громадян створюються для спільної реалізації його членами (учасниками) своїх прав 
і свобод на основі єдності інтересів та виконання обов’язків, що відображають 
головну мету, завдання, напрямки, форми та методи діяльності об’єднань” [11]. 

Це є ще однією підставою для встановлення специфічного правового 
регулювання діяльності ГПО, зокрема шляхом прийняття спеціального закону про 
ГПО. Адже законодавець визнав за потрібне прийняти Закон України “Про 
професійних творчих працівників та творчі спілки” від 17 жовтня 1997 р., хоча творчі 
спілки також є об’єднаннями громадян і їм, здавалося б, було достатньо діяти на 
підставі загального закону. 

Закон України “Про об’єднання громадян” регулює загальні засади діяльності 
усіх громадських об’єднань. Проте в багатьох країнах діяльність кожної з цих 
організацій регламентується окремим законом [17, с. 27]. В Україні ця ситуація дещо 
покращилася за останні декілька років після прийняття законів, що окремо 
регулюють діяльність політичних партій, творчих спілок, молодіжних та дитячих 
організацій. Але велика кількість громадських організацій ще й досі не мають 
специфічного правового регулювання, до них належать і ГПО. 

На думку А. Ткачука, висловлену ще 1998 р., що загалом задовільно розв’язавши 
пострадянську правову порожнечу в царині “третього сектору”, Закон “Про 
об’єднання громадян” на сьогодні виглядає дещо архаїчно. Адже відносна вдалість 
його на першому етапі формування громадських організацій стала однією з причин 
того, що чимало нагальних проблем, які постають перед громадськими організаціями 
України, сьогодні не дістали належної розв’язки у цьому Законі, і зараз вони вийшли 
на перший план [17, с. 28]. Можемо констатувати, що і донині кардинальних зрушень 
у цьому напрямі не відбулося. 
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Також законодавчо суттєво обмежені можливості для фінансування діяльності 
українських ГПО. Законодавство про оподаткування не відділяє НУО/ГПО від 
інституцій, створених з метою отримання прибутку. “Фактично українські НУО не 
можуть заробляти кошти для підтримки своєї статутної діяльності, інакше вони 
втрачають статус неприбуткових. Законодавство не заохочує благодійну діяльність 
підприємців, вони можуть спрямувати на благодійну діяльність тільки 4 % від 
прибутку, які не обкладаються податком. Для правозахисних НУО в Україні, 
головною умовою діяльності яких є незалежність від держави, бізнесу, політичних 
партій тощо, майже не єдиним джерелом фінансування залишаються кошти західних 
благодійних фондів. Досвід праці з останніми доводить, що правозахисні організації 
зберігають при цьому свою незалежність” [7, с. 8]. 

Перший крок до спеціалізації юридичного статусу ГПО в Україні було зроблено 
в Законі України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. Там, як вже 
зазначалось, було встановлено, що “скарги в інтересах громадянина за його 
уповноваженням, оформленим і встановленому законом порядку, може бути 
подана… організацією, яка здійснює правозахисну діяльність” (ст. 16) [3], і що 
громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право 
користуватися послугами організації, яка здійснює правозахисну функцію, 
оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку (ст. 18) [3]. Це були 
нові принципово важливі положення в юридичному регулюванні діяльності ГПО. 
Проте цього недостатньо. 

Другий крок було зроблено в Законі України “Про соціальні послуги” в 2003 р., 
де серед суб’єктів, що надають соціальні послуги, передбачені “юридичні особи, 
створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку 
(далі – недержавні суб’єкти)” (ст. 1) [5]. Під соціальними послугами цей Закон 
розуміє комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, 
реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи 
індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 
сторонньої допомоги з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, 
соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя (ст. 1) [5]. Отже одним із 
видів соціальних послуг є юридичні послуги, тобто надання консультацій з питань 
чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і 
реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо 
цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та 
інтересів особи тощо) (ст. 1) [5].  

Варто зазначити, що в рекомендаціях постійно діючої конференції регіональних 
правозахисних організацій “Суду потрібні революційні зміни”, перший етап якої відбувся 
11-13 лютого 2005 р. в м. Дніпропетровську, в п. 46 зазначено потребу всенародного 
обговорення і прийняття Закону України “Про громадський правозахист” [15, с. 4]. На 
другому етапі цієї конференції, що відбувся у м. Львові 12-13 березня 2005 р., 
наголошувалось на актуальній потребі ухвалення цього закону [19, с. 2]. Можемо 
констатувати, що ідея прийняття спеціального закону про громадські правозахисні 
організації набуває дедалі більшої актуальності в Україні. 
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VI. Загальні висновки. Спираючись на результати проведеного дослідження, 
вважаємо за можливе висловити деякі пропозиції до майбутнього законопроекту 
“Про громадські правозахисні організації в Україні”. У ньому доцільно передбачити, 
зокрема, такі положення: 

1) ГПО створюється виключно для захисту прав та законних інтересів кожної 
людини і кожного громадянина; 

2) ГПО визнається і легалізується в особливому порядку; 
3) зміст правозахисної діяльності ГПО має бути чітко конкретизованим; 
4) порядок легалізації ГПО в державних органах має бути спрощеним та 

безоплатним; 
5) на заробітну плату для працівників ГПО не повинні здійснюватись 

нарахування; 
6) звітність ГПО, що подається до ДПА, Пенсійного фонду, Фонду соціального 

страхування та Фонду зайнятості, має бути спрощеною; 
7) процедура та умови надання фінансової підтримки ГПО з боку інших 

організацій і надання останнім певних податкових пільг мають бути спрощеними; 
8) ГПО має право на безперешкодне поширення інформації, пропаганду 

правозахисних ідей та своїх цілей; 
9) засоби масової інформації правозахисного характеру можуть створюватися у 

пільговому режимі;  
10) усі державні службовці зобов’язані надавати інформацію в галузі прав 

людини за зверненнями ГПО; 
11) ГПО повинні мати право безперешкодного доступу до місць можливого 

порушення прав людини; 
12) участь державних структур у діяльності ГПО має бути заборонена; 
13) ГПО не повинні займатися безпосередньою політичною діяльністю; 
14) встановити кримінальну та адміністративну відповідальність за 

переслідування особи (зокрема, членів ГПО) через її правозахисну діяльність; 
15) перевірка діяльності ГПО дозволяється лише на підставі заяви про її 

протиправні дії. 
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У даній статті автор виходить з того, що сучасна антропологія становить систему 
різнопредметних дисциплін, котрі розвиваються у двох парадигмальних площинах: у 
першій – позитивістсько-орієнтовані антропологічні дослідження, методологія яких 
головним чином заснована на етнолого-антропологічному дослідницькому підході, а в 
другій – метафізично-орієнтовані антропологічні дослідження, методологія яких 
базується, передусім, на підході філософсько-антропологічному. 

Однією з таких наукових дисциплін є антропологія права, яка у вітчизняній 
правничій науці має дві складові – філософську та юридичну. 

Ключові слова: антропологічна парадигма, антропологія права, філософсько-
правова антропологія, юридична антропологія. 

Проблема людини, так чи інакше, присутня у всіх науках, хоча науками і не 
обмежена. „Антропологи не завжди належно оцінювали той факт, що антропологія 
існує не тільки у торговій крамниці, у форту в горах, у погоні за вівцями, але й у 
книзі, у статті, в лекції, в музейній експозиції і останнім часом навіть у фільмі”, – 
зазначає К. Гірц [9, с. 24]. Фактично, сучасна антропологія становить систему 
різнопредметних (якщо не вважати єдиним предметом антропології людину, а 
виділяти в якості предмета її дослідження ті чи інші закономірності людського 
існування) дисциплін, котрі розвиваються у двох парадигмальних площинах: у 
першій – позитивістсько-орієнтовані антропологічні дослідження, методологія 
яких головним чином заснована на етнолого-антропологічному дослідницькому 
підході, а в другій – метафізично-орієнтовані антропологічні дослідження, 
методологія яких базується, передусім, на підході філософсько-антропологічному. 

Слід зазначити, що у науках антропологічна проблематика відображена по-
різному: в деяких вона головна, у деяких – одна з багатьох, проте така, що за 
відповідних соціальних умов може стати основною і звернути на своє вирішення всі 
зусилля представників певної сфери наукового знання. Так і виникають нові 
різновиди антропології. 

І одним з таких різновидів є антропологія права (за іншою термінологією – 
юридична антропологія, правова антропологія, етнологічна юриспруденція, 
правове людинознавство, юридична чи правова етнологія або юридична чи 
правова етнографія), стосовно визначення якої, як і щодо багатьох інших галузей 
антропологічного знання, вчені не мають єдиної позиції. Проте спільним у їхніх 
підходах є те, що вказаний вид антропології переважно пов’язується зі спробою 
висвітлення особливостей, засад, засобів і способів впорядкування людського життя 
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у різних типах суспільств [25], зокрема, у примітивних, хоча цією проблематикою і 
не обмежується. Водночас, існує консенсус вчених стосовно полідисциплінарного 
характеру антропології права та її евристичних можливостей [4, с. 30]. При цьому 
право розуміється нею як світовий феномен – явище, що: 1) охоплює суспільство в 
цілому; 2) спроможне бути головним регулятором конфліктів інтересів, які 
виникають у соціальній практиці; 3) є домінуючим засобом контролю у суспільстві 
порівняно з іншими засобами [26, p. 451-452]. Як зазначає Н. Рулан, якби юристи 
детальніше досліджували своє власне суспільство, вони би краще розуміли, що 
правові явища набагато багатші, ніж ті уявлення, до яких часто зводиться юридичне 
знання [17, с. 11]. 

В. Бігун вказує на три підходи до визначення антропології, що розвивається в 
юриспруденції: 1) змістовно-етимологічний (за походженням змісту слів); 
2) проблемно-оглядовий (на основі історичного та змістовного огляду 
проблематики); 3) практико-функціональний (на основі осмислення практичної ролі 
цієї галузі юридичних знань) [6, с. 4]. 

Стосовно першого підходу зауважимо, що проблема змістовно-етимологічного 
визначення антропології в юриспруденції, котра не дозволяє однозначно вирішити 
питання місця вказаної антропології у системі юридичних наук, зумовлена, на наш 
погляд, такими чинниками: а) багатоманітністю термінів, які використовуються 
науковцями на позначення однієї й тієї ж галузі знань; б) неоднозначним розумінням 
у літературі терміно-понять „правовий” і „юридичний”; в) відсутністю чітких меж 
між філософією права, загальною теорією держави та права, юридичною соціологією 
(соціологією права) й антропологією права. Розглянемо деякі з них детальніше. 

На перший погляд, філологічне тлумачення поняття „антропологія права” 
дозволяє дійти однозначного висновку про те, що ми маємо справу з „наукою про 
людину права”, а точніше, про правову (юридичну) людину, як називають останню 
В. Нерсесянц, С. Максимов, Ж. Карбоньє. Проте у зв’язку з цим постає питання: „Хто 
така людина права?”. З однієї сторони, мова йде про людину, якою її „бачить”, 
„формує” право, а з іншої, – видається, що „людина права” – це терміно-поняття, 
яким констатуються ті властивості, характеристики природи та/чи сутності 
біосоціального індивіда, завдяки яким він здатний створювати право. З огляду на це, 
антропологію права можна визначити в якості юридичної дисципліни, котра, по-
перше, досліджує людину як істоту, яка завдяки певним своїм антропологічним 
властивостям може бути творцем і носієм права, та, по-друге, встановлює 
закономірності відображення правом бажаного образу самої людини. З цього 
випливає, що антропологія права може мати дві складові, два, так би мовити, 
„виміри”: філософський і юридичний. Перший дозволяє на теоретичному 
(метафізичному) рівні встановити особливості природи та сутності людини, що 
уможливлює розкриття людських основ феномену права, а другий, завдяки 
емпіричному (позитивістському) вивченню різноманітних форм права як явища 
культури того чи іншого соціуму і теоретичному узагальненню отриманих даних, 
забезпечує визначення людиномірних характеристик цього права. Таким чином, у 
наведеному розумінні антропологія права має міждисциплінарний статус. Вона 
конкретизує загальнофілософське питання про те, що таке людина і надає йому 
прикладного характеру: „Що таке людина юридична?” або „Що таке людина 
законослухняна і людина злочинна?” Її цікавлять антропологічні підстави, що 
змушують людину або дотримувати, або порушувати норми права. Їй важливо 
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з’ясувати, як з антропологічного континууму вітальних, соціальних і духовних 
якостей людини з’являються передумови права та неправа, закону і злочину та до 
якої міри деструктивні нахили людей підлягають правовому блокуванню [3, с. 20]. 

У „Філософському енциклопедичному словнику” висловлюється думка, що 
антропологія права виходить з двох основних іпостасей людини: 1) жертви насилля; 
2) застосовувача насилля. З огляду на це, упорядники словника вважають за можливе 
інтерпретувати права людини як засіб обміну одного насилля на інше: злочинець 
(застосовувач насилля) всупереч своїм власним інтересам, може стати жертвою 
насилля, що проявляється у застосуванні до цього злочинця заходів юридичної 
відповідальності за порушення ним чиїхось прав [1, с. 30]. 

Слід зазначити, що часом у вітчизняній літературі на позначення антропології 
права використовується терміно-поняття „правова антропологія” (воно, до речі, 
знайшло своє відображення і у переліку напрямів досліджень, визначених паспортом 
спеціальності 12.00.12 – „Філософія права”). Так, В. Тишков вказує, що правова 
антропологія – це дисципліна, котра „вивчає історико-культурні аспекти правових 
норм і систем, тобто природу здійснення порядку в людських співтовариствах, 
передусім через механізми так званого „звичаєвого права” [18, с. 6]. Фактично, при 
такому підході правова антропологія ототожнюється з юридичною складовою 
антропології права. 

О. Бандура пише, що правова антропологія як юридична наука про людину, 
покликана вивчати особистісний аспект права – співвідношення особистості й права, 
особистість як об’єкт його дії та її вимоги до нього (іншими словами, особистість як 
суб’єкт формування права), структуру цінностей особистості та право як засіб 
втілення цих цінностей у суспільне життя, права людини та їх юридичний захист 
[22, с. 266]; автори навчального посібника з філософії права за загальною редакцією 
О. Данільяна, визначають правову антропологію в якості вчення про спосіб і 
структуру буття людини як суб’єкта права чи вчення про право як спосіб людського 
буття [23, с. 185]. 

В. Бігун пропонує два визначення правової антропології, чітко структуруючи її 
на дві частини [5, с. 9; 7, с. 15]: 1) „багатодисциплінарна сфера знань про 
взаємовідношення людини та права”; 2) „розвинутий історично, під впливом 
багатьох дисциплін, комплексний міждисциплінарний, багатофункціональний 
науково-практичний напрям дослідження (та навчальна дисципліна) філософсько-
антропологічних й етнічних (етнологічних, етнографічних) питань співвідношення 
людини та права, втілений у двох фундаментальних напрямах – філософсько-
правовій антропології і правовій етнології (етнографії), які виявляються у підходах 
до бачення людини як цілісного феномену в її одиничному та множинному проявах, 
при яких увага акцентується на людському вимірі й гуманістичній природі права (та 
правового) різноманітних суспільств і культур, таким чином сприяючи їх пізнанню, 
порівнянню, концептуалізації, вирішенню актуальних проблем й осмисленню місця 
феноменів людини та права в світі”. Хоча слід зауважити, що обидві ці дефініції 
потребують вдосконалення, оскільки хибують на логічні помилки, серед яких „надто 
широке визначення” („багатодисциплінарна сфера знань про взаємовідношення 
людини і права”) та „визначення невідомого через невідоме”, що виявляється у 
використанні в дефінієнсі невизначених чітко понять („взаємовідношення людини і 
права”, „співвідношення людини та права”, „людський вимір права”, „гуманістична 
природа права”). 
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Як бачимо, позиції О. Бандури, В. Бігуна, авторів навчального посібника з 
філософії права за загальною редакцією О. Данільяна, так чи інакше, констатують 
наявність у правовій антропології (чи – за нашою термінологією – в антропології 
права) філософської та юридичної (етно-правової) складових, існування яких 
зумовлене тим, що „людина і право виступають як сторони, наділені взаємними 
креативними властивостями: людина творить правову реальність, а право бере участь 
у створенні істинно людських форм існування, що відповідають критеріям 
цивілізованості. У результаті спільних зусиль – зазначає В. Бачинін, – створюється 
єдина соціально-правова антропосфера, скріплена символічними, нормативними, 
ціннісними, смисловими зв’язками у цілісний світ людського буття” [2, с 290]. Таким 
чином, на наш погляд, антропологія права є міждисциплінарним науковим 
напрямом, який охоплює самостійну галузеву юридичну дисципліну – юридичну (етно-
правову) антропологію – та структурну частину (розділ) філософії права – 
філософсько-правову антропологію. 

Підхід до антропології права як до міждисциплінарного наукового напряму, що 
має філософський і юридичний виміри, є обґрунтованим, однак він залишає 
невирішеним питання про співвідношення та можливість розмежування предметів 
антропології права і, наприклад, філософії права, зважаючи на наявність в 
антропології права вказаних філософського (суто теоретичного) та юридичного 
(поєднання теоретичного й прикладного) вимірів і виділення у структурі філософії 
права антропологічної складової. До того ж, деякі вчені ототожнюють антропологію 
права винятково з її філософською складовою, розглядаючи право як універсальну 
„мову усуспільнення” та відносячи до предмета антропології права основні права 
людини – ті, що спочатку називалися „Божим правом”, потім – природним правом, 
сьогодні – „правами людини” [1, с. 30]. До речі, розгляд антропології права в якості 
науки, що досліджує такі характеристики людської природи, які дозволяють людині 
продукувати право, та вивчає філософські риси такого права, що визначають його як 
„гуманне”, характерний для правової науки Німеччини, котра розмежовує 
антропологію права з етнологією права [24, p. 55] – юридичною антропологією за 
нашою термінологією. 

Проте, прихильники ототожнення антропології права з її філософською 
складовою, вказуючи, що антропологія права є вченням про людину як істоту, 
створену правопорядком [1, с. 30], й включаючи у поле досліджень цієї антропології 
частину питань, котрі змістовно лежать в юридичному її вимірі (наприклад, 
проблеми правового плюралізму, залежності людини від соціальних структур) 
[19, с. 30, 32], привносять у методологію філософської складової антропології права 
позитивістські підходи та частково охоплюють проблематику юридичної 
антропології. 

Спостерігається і протилежна тенденція: інша група вчених ототожнює 
антропологію права (А. Іванов, П. Баранов, В. Верещагін, А. Ковлер, В. Курбатов, 
А. Овчинніков) або, за іншою термінологією, правову антропологію (В. Бочаров, 
М. Дамірлі, В. Тишков) винятково з юридичною складовою останньої – юридичною 
антропологією [8; 10, с. 51-52; 12, с. 19; 13, с. 20-36; 18, с. 6; 21, с. 737], хоча дехто з 
них в її рамках досліджує, крім класичної юридико-антропологічної проблематики, 
співвідношення понять „людина”, „індивід”, „особистість” (відносячи антропологію 
права з двома її вимірами до структури філософії права) [21, с. 740-746], а також 
розглядає деякі проблеми класифікації прав людини, міжнародних стандартів 
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останніх, міжнародного гуманітарного права, біоетики [13, с. 375-410, 425-462], які є 
предметом вивчення окремих розділів філософії (філософської антропології), 
загальної теорії права, міжнародного публічного права тощо. 

Варто згадати, що у країнах англосаксонської правової системи філософсько-
антропологічні проблеми людської природи є віднесені до „відання” філософії права, 
не будучи виділеними в окремий її розділ. Емпіричний матеріал накопичується у 
рамках юридичної етнографії, юристи-етнологи інтерпретують емпіричні факти щодо 
екології та культури конкретних етнічних груп, а юристи-антропологи порівнюють 
всі отримані дані й узагальнюють їх у судження відносно природи, розвитку та 
значення права [24, р. 55]. 

Все вищезазначене, звичайно, утруднює систематизацію антропологічних знань в 
Україні, створює перешкоди у розумінні предмета й методології вітчизняної 
антропології права. 

Зазначимо, що відносно чітке розмежування „сфер впливу” антропології права та 
філософії права стосовно проблематики „людина – право” є можливим, на нашу 
думку, за декількох умов: по-перше, віднесення до структури філософії права 
антропологічної складової, методологічною основою якої є висновки філософської 
антропології як одного з різновидів антропології, проте такого, що не охоплює всі 
можливі антропологічні науки та дисципліни, а має більш-менш визначені межі 
філософсько-антропологічного розмислу (детальніше про поняття антропологічної 
складової філософії права мова йтиме у статті ІІІ); по-друге, „винесення” за рамки 
досліджень антропології права її філософського виміру в якості антропологічної 
складової філософії права та залишення в антропології права тільки виміру 
юридичного – дослідження права як елемента культури відповідного суспільства; по-
третє, визнання за антропологією права (її юридичним виміром) статусу окремої 
юридичної науки, котра не є частиною філософії права, маючи свій предмет і 
методологію, засновану, передусім, на етнолого-антропологічному дослідницькому 
підході; по-четверте, уникнення термінологічного дублювання назв антропологічної 
складової філософії права та окремої юридичної науки антропологічного 
спрямування (першу пропонується назвати „філософсько-правовою антропологією”, 
а другу – „юридичною антропологією” чи, запозичивши термін з відповідних англо-
американських досліджень, „юридичною етнологією” („legal ethnology”) або 
„етнологією права” („ethnology of law”), як, до речі, вже зробили деякі вчені 
[7, с. 15; 11, с. 77]). 

Наголосимо тут на можливій неоднозначності співвідношення терміно-понять 
„правова антропологія” і „юридична антропологія”. Якщо науковець, досліджуючи 
антропологічні проблеми в юриспруденції, розмежовує правові та юридичні явища 
(розглядаючи, наприклад, останні як винятково результати „втручання” чи 
„волевиявлення” держави), то, відповідно, для цілей його досліджень логічні обсяги 
терміно-понять „правова антропологія” і „юридична антропологія” можуть не 
співпадати (зокрема, правова антропологія може повністю охоплювати юридичну, 
але нею не обмежуватися; або правова антропологія матиме лише окремі „точки 
дотику” з антропологією юридичною). Так само відмінними можуть бути логічні 
обсяги понять „юридична етнологія” й „етнологія права” (за аналогією з поняттями 
„юридична антропологія” і „антропологія права”). До того ж, у структурі етнології 
права, на наш погляд, можливим є виділення в якості її частин юридичної етнографії 
та юридичної етнології. 
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Як зазначає Е.-Й. Лампе, юридична антропологія (складова антропології права у 
нашому розумінні), на відміну від філософії права (у тому числі філософсько-
правової антропології), утримується від спокуси протиставити правову необхідність 
правовій реальності, виводячи те, що має бути, з того, що є, – з „природи речей”. Для 
цього юридична антропологія відшуковує детермінанти, котрі ведуть її від 
природного „є” до раціонального „має бути”, від основних потреб людини до її 
основних прав. Тому юридична антропологія розглядає людину як „розумну 
тварину”, чия раціональність не може дозволити їй забути її „тваринність”, як і не 
може виникнути тільки як межа цієї „тваринності” [24, p. 62]. 

За інших (ніж ті, що були нами вказані вище) умов – умов розгляду філософської 
антропології як всезагального вчення про людину та залишення в антропології права 
філософської складової (котра має, як було встановлено, дещо інший предмет, ніж 
складова юридична) – видається за неможливе хоча б якось розмежувати предмети 
антропологічної складової філософії права й антропології права. Більше того, у разі 
включення цієї антропології (з обидвома її складовими) до структури філософії права 
унеможливлюється розгляд антропології права як самостійної наукової дисципліни, а 
предмет і методологія філософії права стають ще більш розмитими, ніж вони є на 
сьогодні. 

Таких висновків дозволяють дійти також проблемно-оглядовий і практико-
функціональний підходи до визначення антропології, що розвивається в 
юриспруденції. 

Актуалізація питання про предмет антропології права зумовлена такими 
чинниками: 
1. появою нових практичних вимог до процесів правотворчості та 

правозастосування з урахуванням особливостей людської природи, менталітету 
тощо. У негативній формі ці вимоги виступають, наприклад, як фіксація фактів 
неефективності правового регулювання – як створення у процесі правотворчості 
та правозастосування юридичних норм, які не враховують багатьох особливостей 
природи людини, надто обмежують її свободу, є складними для розуміння тощо; 

2. вимогами нових концепцій і наукових поглядів, які впливають на „склад” 
предмета юридично-антропологічного дослідження (зокрема, поглядів щодо 
залежності від рівня правової культури форм правового взаємовпливу індивіда та 
суспільства, деяких інноваційних підходів до пояснення феномену свободи 
людини, інтерпретації правового нігілізму за допомогою культурно-
психологічних факторів) [16, с. 99]; 

3. потребою в теоретичному опрацюванні форм спротиву національної правової 
культури проникненню у неї інших правових культур [14, с. 32]. 
У сучасних умовах інтерес до подібних досліджень викликаний також тим, що 

традиції, норми звичаєвого права нерідко стають частиною правової системи 
держави. Юридична антропологія дозволяє визнати правове багатоманіття 
(різноманітність форм права) та подолати, як зазначає Ю. Оборотов, „один з 
недоліків сучасного західного права, спрямованого на одноманітність” [14, с. 26], 
котра досягається шляхом добровільної чи примусової правової акультурації 
(наслідком якої може бути правова декультурація соціуму, що поступився 
зовнішньому впливу). З огляду на світові інтеграційні, міґраційні й інші процеси, 
Л. Удовика стверджує, що правова акультурація у найближчому майбутньому здатна 
суттєво вплинути на національні правові системи. Тому дослідження її змісту й 
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особливостей в рамках юридичної антропології дозволяє, зокрема, врахувати 
своєрідність вказаних систем і передбачити можливі наслідки акультураційної 
діяльності суспільств [20, с. 46-47], котра часом може тяжіти до правового 
націоналізму у формі правової самоізоляції (охорони своєї правової системи від 
акультураційного зовнішнього впливу інших систем) чи правового екстремізму 
(намагання підпорядкувати своїй правовій системі інші правові системи) [15, с. 51]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 60, 01033 Київ, Україна 

У статті досліджується проблематика законодавчої техніки. Обгрунтовується 
необхідність більш радикальної переоцінки поняття законодавчої техніки, проблем її 
змісту, ролі та соціального призначення. Аналізуються тенденції розвитку законодавчої 
техніки в Україні. 

Ключові слова: законодавча техніка, правотворча техніка, правила і засоби 
законодавчої техніки. 

Становлення правової держави в Україні зумовлює потребу формування та 
ефективного функціонування системи якісних за формою і змістом законів, 
створення і систематизація яких неможлива без належного використання 
законодавчої техніки, проблеми якої потребують подальшого теоретичного та 
практичного опрацювання. Актуальність дослідження сучасного стану та тенденцій 
розвитку законодавчої техніки в Україні зумовлена потребою розв’язання таких 
наукових і практичних завдань: необхідно розширити і поглибити наукові доробки із 
проблем законодавчої техніки; удосконалити законотворчу та правозастосовну види 
юридичної практики. 

Проблематиці законодавчої техніки присвячений ряд досліджень вітчизняних та 
зарубіжних науковців – як в історичному минулому, так і в сучасний період. Певні 
аспекти законодавчої техніки досліджені у європейській, у тому числі 
дореволюційній вітчизняній юридичній літературі в ХІХ – на початку ХХ ст., про що 
свідчать праці Р. Ієрінга, К. Ільберта, Ф. Жені, Ф. Тарановського і інших науковців. 
Проблеми законодавчої техніки досить активно досліджуються у працях сучасних 
вітчизняних учених – теоретиків та істориків права і представників галузевих 
юридичних та інших суспільних наук: П. Андрушка, Н. Артикуци, І. Билі, А. Дутко, 
А. Іванової, П. Рабіновича, А. Ришелюка, І. Усенка, М. Швеця, а також зарубіжних 
науковців – В. Баранова, Р. Бержерона, В. Краббе, А. Келермена і Д. Чеваріні, 
Д. Керімова, А. Нашиц, А. Піголкіна, А. Сейдмен, Р. Сейдмена та Н. Ебейсекера, 
Ю. Тіхомірова і інших. 

Тим не менше, існує потреба у подальшому науковому дослідженні 
проблематики законодавчої техніки. Адже наукове і практичне опрацювання 
проблем законодавчої техніки в Україні та у багатьох інших пострадянських 
державах характеризується як роботою по дальшому осмисленню невирішених 
раніше питань у зазначеній сфері, так і розробкою і переосмисленням підходів до 
розуміння поняття, функцій, структури, сучасного стану та тенденцій розвитку, і 
інших проблем законодавчої техніки.  

Метою цього дослідження є виявлення та розкриття теоретичних аспектів 
сучасного стану та тенденцій розвитку законодавчої техніки в Україні. 

                                                           
1© Дзейко Ж., 2006 
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Не применшуючи важливого значення наукових досягнень вітчизняних учених 
радянського періоду, тим не менше, можна зазначити, що сучасний стан наукового 
опрацювання проблем законодавчої техніки у вітчизняній юриспруденції і правовій 
науці інших пострадянських держав в цілому характеризується поступовим відходом 
від методологічних підходів радянських часів і зумовлюється процесами становлення 
України як правової держави, перемінами підходів до природи прав і свобод людини 
і громадянина, європейськими правоінтеграційними процесами, у тому числі 
гармонізацією правової системи України із європейським правом і ін. Тим не менше, 
хоча і відбувається поступове усвідомлення потреби здійснення перемін у сфері 
законодавчої техніки, однак підходи до цієї проблеми, які мали місце за радянських 
часів, великою мірою зберігаються і зараз. 

У зв’язку із вищезазначеним, на нашу думку, необхідна більш радикальна 
переоцінка поняття законодавчої техніки, проблем її змісту, ролі і соціального 
призначення. Адже у зв’язку із формуванням за радянських часів тоталітарної 
держави та пануванням марксистсько-ленінського світогляду, поняття законодавчої 
техніки у юридичній літературі, як правило, ототожнювалося із поняттям 
правотворчої техніки (а саме: законодавча техніка розумілася не лише як техніка 
створення законів, однак також інших правових актів [1, с. 36]), а з кінця 1950-х – 
початку 1960-х рр. – законодавча техніка також ототожнювалася із юридичною 
технікою [2, с. 46]. 

На нашу думку, законодавча техніка охоплює правила і засоби створення саме 
законів та їх систематизації у формі кодифікації, консолідації та зводу законів. Не 
вважаючи на існування великого масиву правил і засобів законодавчої техніки, які 
застосовуються для створення і систематизації усіх нормативно-правових актів, тим 
не менше, розробка якісних законів вимагає від науковців більш глибокого 
дослідження проблем специфіки застосування правил і засобів законодавчої техніки 
для створення і систематизації саме законів. Зазначений напрям наукових 
досліджень, який би сприяв подальшому розвитку законодавчої техніки, повинен 
більш інтенсивно розвиватися і при цьому ґрунтуватися на принципах верховенства 
права і верховенства закону, закріплених у Конституції України – адже 
конституцієдавець підкреслює важливу роль законів у житті суспільства (ст.ст. 8, 92, 
93, 94, 150 і ін. Конституції). 

У зв’язку із цим, однією із тенденцій розвитку законодавчої техніки в Україні 
повинно бути її подальше функціонування на базі наукових розробок, які стосуються 
дослідження не лише правил і засобів, спільних для створення і систематизації усіх 
нормативно-правових актів, але специфіки створення і систематизації саме 
законів. Цьому великою мірою має сприяти поступове розмежування понять 
законодавчої, правотворчої, нормотворчої, юридичної та інших видів техніки у 
вітчизняній юриспруденції (І. Биля, А. Дутко, О. Чефранов і ін.). 

Подальший розвиток законодавчої техніки в Україні, на нашу думку, потребує 
радикального відходу від абсолютизації її інструментального аспекту, розробки і 
застосування правил і засобів законодавчої техніки, які повинні бути спрямовані на 
ефективне закріплення в законах прав і свобод людини і громадянина, які б 
ґрунтувалися на загальнолюдських правових цінностях та створення гарантій їх 
реалізації. Новітні теоретико-методологічні підходи до дослідження проблем 
законодавчої техніки повинні бути направлені на забезпечення становлення системи 
якісних законів із ціллю ефективного, а саме позитивного, втілення їх у життя, 
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спрямовані на закріплення, реалізацію та забезпечення прав і свобод людини як 
найвищої соціальної цінності у державі. 

У зв’язку із зазначеним, розвиток законодавчої техніки в Україні, на нашу думку, 
має ґрунтуватися на основі подальшої більш інтенсивної наукової розробки існуючих 
та формуванні принципово нових юридичних конструкцій норм, інститутів і 
галузей права, які повинні слугувати забезпеченню прав і свобод людини і 
громадянина. Для досягнення цієї мети юридичні конструкції норм права, які 
закріплюються у законах, мають визначати: суб’єкти, об’єкти, права та обов’язки 
суб’єктів, умови встановлення, зміни і припинення правовідносин, відповідальність 
за порушення норм права, механізми реалізації законів.  

При цьому норми права, які закріплюють права, свободи і обов’язки людини і 
громадянина, повинні бути визначеними, тобто чітко відображати найбільш суттєві 
ознаки того чи іншого явища суспільного життя, яке знаходиться у сфері правового 
регулювання. У нормах права повинні бути збалансовані дозволи, заборони та 
зобов’язання з метою запобігання зловживань суб’єктами застосування норм права. 
Норми права, які закріплюють права і свободи людини і громадянина повинні бути 
оптимально конкретизованими. Будь-яка конструкція норм права у бік звуження прав 
і свобод людини і громадянина є підставою для визнання цих актів недійсними у 
частині чи повністю. Обов’язки людини і громадянина потрібно формулювати у 
законах чітко і не розширювати їх обсяг і зміст у підзаконних нормативно-правових 
актах. Чітке закріплення у юридичних конструкціях норм права компетенції органів 
державної влади є однією із дієвих гарантій забезпечення прав і свобод людини. 

Як одна із основних цілей законодавця повинно бути максимально повне 
відображення у законах прав, свобод та інтересів людини і суспільства в цілому та 
закріплення механізмів їх реалізації у законах. При цьому норми права, які 
закріплюються у законах, як складові спеціально-юридичного механізму реалізації 
законів, повинні знаходитися у системному зв’язку із іншими складовими цього 
механізму – правовідносинами, актами реалізації норм права і ін., а також із іншими 
аспектами механізму реалізації законів, тобто ґрунтуватися на економічних, 
політичних, соціальних і ін. факторах, які впливають на розвиток правової системи 
держави. Тому важливу роль відіграє прогнозування при розробці законопроекту 
ефективності закону, можливих варіантів реалізації закону, у тому числі різних 
соціальних наслідків – правових, економічних, політичних і ін.  

Норми права, які закріплюються законодавцем у законах, повинні мати 
змістовний і функціональний зв’язок як із існуючими, однак також із правилами 
поведінки, які законодавець передбачає створити у майбутньому. Видається, що 
орієнтиром для законодавців при створенні і систематизації законів мають бути 
норми Конституції України та норми ратифікованих Верховною Радою України 
міжнародних договорів. При цьому слушним є твердження, відповідно до якого та 
обставина, що „права людини є позатериторіальними і позанаціональними”, дає 
„підстави для визнання пріоритетності норм міжнародних договорів, що стосуються 
прав і свобод людини, перед нормами національного законодавства” [3, с. 5]. 

Усе більш широке застосування у правовій системі України загальнодозвільного 
типу правового регулювання поведінки фізичних осіб зумовлює необхідність 
прискорення розв’язання багатьох невирішених аспектів проблеми формулювання і 
закріплення юридичних конструкцій норм права. На наш погляд, потрібен 
радикальний відхід від позиції, яка домінує у вітчизняній юриспруденції та правовій 
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науці інших пострадянських держав ще з радянських часів, у відповідності із якою 
„юридичні норми є не що інше, як нормативний текстуальний вираз юридичних 
конструкцій” [4, с. 26-27]. Адже, як слушно стверджують окремі вітчизняні, а також 
багато зарубіжних учених, „загальні принципи права” – „відправні начала права, які 
можуть фіксуватися, а можуть і не фіксуватися в текстах нормативно-правових актів” 
[3, с. 7]. Враховуючи можливість реалізації правових норм не лише через 
правовідносини, однак також поза конкретними правовідносинами, можна прийти до 
висновку, що юридичні конструкції можуть бути не лише безпосередньо закріплені у 
нормах законів, втілюватися у їх змісті, але формуватися із загальних принципів 
права. Тому законодавець при створенні і систематизації законів повинен більше 
уваги приділити можливим варіантам інтерпретації суб’єктами норм права, які він 
закріплює у законі. 

У зв’язку із становленням правової держави і громадянського суспільства в 
Україні важливою тенденцією розвитку законодавчої техніки є її удосконалення на 
основі усе більш активного наукового опрацювання проблем приватного права 
та втілення його результатів у практику створення і систематизації законів. Так, 
на відміну від радянських часів, коли мало місце одержавлення практично усіх сфер 
суспільного життя та заперечення приватного права, у тому числі недооцінка 
проблематики законодавчої техніки у приватно-правовій сфері, у сучасний період в 
теорії і практиці відбувається поступовий перехід до переосмислення значення і 
розширення сфери приватно-правового регулювання. Яскравим прикладом слугує 
Цивільний кодекс України, який ґрунтується на засадах приватного права. Зазначене 
стосується його змісту, структури і інших характеристик, підтвердженням чого, 
зокрема, є розміщення Книги другої Цивільного кодексу України, в якій 
регулюються особисті немайнові права фізичної особи, відразу після Книги першої 
„Загальні положення” і ін.  

Ґрунтовні переміни у сфері забезпечення прав людини пов’язані із 
переосмисленням проблематики застосування правил і засобів законодавчої техніки у 
публічно-правовій сфері. Так, на нашу думку, відповідає принципам Конституції 
України розташування в системі Особливої частини Кримінального кодексу України 
на першому місці розділу „Злочини проти основ національної безпеки”, „що 
передбачає низку суспільно небезпечних діянь, які посягають на загальнонаціональні 
інтереси” [5, с. 8; 6, с. 101], оскільки національна безпека має гарантувати захист 
інтересів, перш за усе, особи, а також суспільства і держави від зовнішньої і 
внутрішньої загроз. 

Заслуговує на увагу визнання необхідності створення нової адміністративно-
правової доктрини, в основі якої пропонується покласти „людиноцентристську” 
ідеологію, спрямовану на „забезпечення реалізації та захисту прав громадян” 
[7, с. 186], а „базовою категорією адміністративного права слід визнати ... 
„забезпечення реалізації та захисту прав” приватних (фізичних і юридичних) осіб” 
[7, с. 195]. Дійсно, саме людина повинна бути основною цінністю у державі, котра 
має надавати людині управлінські послуги. Держава повинна бути вторинною у 
відносинах із суспільством. Важливе значення має Указ Президента України „Про 
затвердження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22.07.1998 р., однак 
ця Концепція і досі не реалізована. Позитивним є прийняття Адміністративного 
процесуального кодексу України, тому що саме суд, а не вищестоящі органи чи 
посадові особи розглядають спір. 
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Що стосується фінансового законодавства, то на сьогодні фінансово-правові 
норми закріплені приблизно у 20000 нормативно-правових актів. У зв’язку із цим, 
вкрай необхідним є прийняття податкового кодексу, який би сприяв стабільності 
регулювання суспільних відносин у зазначеній сфері. Крім того, відсутній галузевий 
закон про фінансовий контроль в Україні, що призводить до дублювання функцій 
органів контролю, відсутності взаємодії між ними – адже немає загальносистемного 
підходу. 

Подальший розвиток законодавчої техніки в Україні також зумовлений впливом 
європейських правоінтеграційних процесів. Необхідним є подальше дослідження 
проблем зближення правової системи України з правом Європейського Союзу (далі – 
ЄС), у тому числі систематичне „осмислення принципів, тенденцій, сфер, проблем та 
перспектив зближення правової системи України до права ЄС” [8, с. 3], осмислення і 
застосування досвіду ЄС у сфері нормопроектування, а саме ряду актів, які 
стосуються питань забезпечення якості нормопроектування – Резолюції з якості 
проектування законодавства ЄС, прийнятої Радою ЄС 8.06.1993 р., Міжінституційної 
угоди про краще нормотворення, ухваленої Європейським парламентом, Радою і 
Комісією у 2003 р. і ін. Тим не менше, потрібне закріплення саме на рівні законів 
України правил і засобів створення і систематизації нормативно-правових актів. 

Усе більш важливе значення у правоінтеграційних процесах мають здобутки 
науки порівняльного правознавства. Так, вирішення проблеми зближення 
національного законодавства України з правом ЄС, як слушно зазначається у 
літературі, „вимагає серйозного наукового порівняльно-правового аналізу сучасного 
стану та перспектив розвитку європейського права, вироблення стратегії гармонізації 
всієї правової системи України ... з правом ЄС зі збереженням її національної 
самобутності” [9, с. 159].  

Наступна тенденція розвитку законодавчої техніки в Україні повинна 
ґрунтуватися на прискоренні процесів інтеграції здобутків загальнотеоретичних, 
галузевих, міжгалузевих, прикладних, міжнародно-правових юридичних наук, 
логіки, лінгвістики і інших наук. Адже становлення правової держави в Україні 
зумовлює необхідність подальшого теоретичного опрацювання проблем правового 
закону, що, в свою чергу, потребує дальшого вивчення критеріїв якості закону: ознак 
закону як форми права та втілених у його нормах змістовних характеристик. Крім 
того, положення щодо критеріїв якості закону повинні ґрунтуватися на досягненнях 
галузевих юридичних наук, у тому числі на розробках, які стосуються предмету і 
методу правового регулювання тієї чи іншої галузі права, її принципів тощо. 
Важливу роль повинні мати концепції розвитку галузей права, галузей законодавства 
та концепції розвитку законодавства України в цілому. 

Тому потребують подальшої наукової розробки теоретичні проблеми 
планування і прогнозування законодавчої діяльності в Україні, які б сприяли більш 
ефективному позитивному, системному застосуванню правил і засобів законодавчої 
техніки.  

У зв’язку із вищезазначеним, тенденцією розвитку законодавчої техніки в 
Україні можна також визначити більш ефективне використання здобутків 
законодавчої, інтерпретаційної і правозастосовної видів юридичної практики з 
метою інтенсифікації подальшого вироблення правовою наукою правил та засобів 
створення і систематизації законів, які б відповідали загальнолюдським правовим 
принципам. Тому актуальним є подальше поступове, більш глибоке поєднання 
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теоретичних знань із практикою у сфері створення законів. Крім того, видається 
необхідним максимально можливе подолання протиріч між законодавчою технікою і 
юридичною наукою, у тому числі подолання відставання науки від потреб 
законодавчої техніки і навпаки. Так, на слушну думку учених, у Земельному кодексі 
України „закладені взаємовиключні норми, що кардинально суперечать вченню про 
земельні правовідносини” [10, с. 14]. 

Ми приєднуємося до тверджень сучасних науковців, які доречно наголошують на 
значимості теоретичних і практичних передумов та засобів удосконалення 
законотворчої практики в Україні, у тому числі використання наукових доробок 
вітчизняних учених радянського та сучасного періодів і зарубіжних науковців 
(В. Баранов, П. Рабінович і ін. [11, с. 67]). 

Тим не менш, важливою проблемою і напрямком розвитку законодавчої техніки 
в сучасній Україні є вивчення і використання наукових доробків із проблем 
законодавчої техніки не лише вітчизняних учених радянського та сучасного 
періодів і зарубіжних науковців, але й робіт дореволюційних учених – як 
вітчизняних, так і зарубіжних, які характеризуються багатоманіттям підходів до 
проблем законодавчої техніки. Адже сучасні підходи до розуміння законодавчої 
техніки відтворюють різноманітні уявлення про неї, які сформувалися у 
європейській, у тому числі дореволюційній вітчизняній юридичній літературі в ХІХ – 
на початку ХХ ст. Так, навряд чи доцільно заперечувати актуальність для сучасної 
України найбільш поширеної у той період позиції, розробленої французьким вченим 
Ф. Жені, який під законодавчою технікою розумів сукупність засобів, правил і 
методів формулювання чітких правил поведінки у відповідності із рівнем розвитку 
суспільних відносин з метою реалізації закону у відповідності із своїм призначенням 
[12, с. 129]. Чи твердження ученого А. Башмакова, який у 1904 р. одним із перших у 
вітчизняній юридичній науці вживає термін „законодавча техніка”, ціллю якої, на 
його думку, є: „уловити і виразити те, що містить непорушний фундамент 
[законодавства – Ж. Д.], ... справедливо поставитися до потреб, що визрівають у 
новому житті і дати їм вчасно правовий вираз” [13, с. 176]. Поняття законодавчої 
техніки формувалося також завдяки розробці «законодавчого мистецтва» 
Ф. Тарановським, праць Б. Кістяківського, який акцентує увагу на наукових 
принципах формулювання законів. Не втратили своє актуальності (враховуючи 
теперішній стан розвитку суспільства в цілому і законодавчої техніки зокрема) і 
практичні рекомендації щодо застосування правил і засобів законодавчої техніки при 
створенні і систематизації законів таких учених, як Р. Ієрінг, Д. Мейер, 
М. Сперанський, П. Редкін, М. Ренненкампф і ін. Тобто, дослідження вітчизняних та 
зарубіжних правознавців минулих століть у царині законодавчої техніки зберегли 
своє наукове і практичне значення у сучасний період і потребують подальшого 
вивчення та використання (з урахуванням сучасних реалій суспільного життя).  

Важливою тенденцією розвитку законодавчої техніки в Україні науковцями 
слушно визнається подальший розвиток „комплексної, багатофункціональної 
комп’ютеризованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
законотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності” [14, с. 3]. 

Таким чином, розглянувши теоретичні аспекти сучасного стану та тенденцій 
розвитку законодавчої техніки в Україні, приходимо до наступних висновків. У 
сучасний період розвитку України відбувається поступове усвідомлення потреби 
здійснення перемін у сфері законодавчої техніки, однак підходи до цієї проблеми, які 
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домінували за радянських часів, великою мірою зберігаються і зараз. Такий стан 
теоретичного осмислення законодавчої техніки зумовлює необхідність радикальної 
переоцінки поняття законодавчої техніки, її змісту, ролі і соціального призначення. 
Потрібен радикальний відхід від абсолютизації її інструментального аспекту, 
необхідними є розробка і застосування правил і засобів законодавчої техніки, які 
повинні бути спрямовані на ефективне закріплення в законах прав і свобод людини і 
громадянина, які б ґрунтувалися на загальнолюдських правових цінностях і 
створення гарантій їх реалізації. Для цього необхідна подальша більш інтенсивна 
наукова розробка існуючих та формування принципово нових юридичних 
конструкцій норм, інститутів і галузей права, які повинні слугувати забезпеченню 
прав і свобод людини і громадянина. Потрібне ще більш активне наукове 
опрацювання правил і засобів законодавчої техніки у сфері приватного права та 
втілення їх результатів у практику створення і систематизації законів. Ґрунтовні 
переміни повинні відбутися у підходах до осмислення правил і засобів законодавчої 
техніки у галузі публічного права, призначення яких - забезпечення прав людини. 
Подальший розвиток законодавчої техніки в Україні зумовлюється впливом 
європейських правоінтеграційних процесів. Необхідним є прискорення процесів 
інтеграції здобутків загальнотеоретичних, галузевих, міжгалузевих, прикладних, 
міжнародно-правових юридичних наук, логіки, лінгвістики і інших наук. Потребують 
подальшої наукової розробки теоретичні проблеми планування і прогнозування 
законодавчої діяльності в Україні, які б сприяли більш ефективному позитивному, 
системному застосуванню правил і засобів законодавчої техніки. Розвиток 
законодавчої техніки в Україні повинен відбуватися у напрямку більш ефективного 
використання здобутків законодавчої, інтерпретаційної і правозастосовної видів 
юридичної практики з метою інтенсифікації подальшого вироблення правовою 
наукою правил та засобів створення і систематизації законів. Важливим питанням є 
вивчення і використання наукових доробок із проблем законодавчої техніки не лише 
вітчизняних учених радянського та сучасного періодів і зарубіжних науковців, але й 
робіт дореволюційних учених. Потрібен подальший розвиток комп’ютеризованої 
системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої діяльності.  

В цілому, стан наукового опрацювання проблем законодавчої техніки та 
практики застосування її правил і засобів, а також тенденції розвитку законодавчої 
техніки зумовлюються станом усіх складових соціальної системи і тому усі 
вищезазначені проблеми потребують системного, комплексного вирішення. 
Подальші дослідження законодавчої техніки полягають у більш глибокому вивченні 
практичних аспектів застосування її правил і засобів.  
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У статті досліджено деякі термінологічні проблеми концепції юридичної 
правозахисної діяльності. Проаналізовано співвідношення терміна „засіб захисту” з 
іншими суміжними термінами. 

Ключові слова: захист, засіб захисту. 
1. Вступні зауваження. Як відомо, сьогодні серед основних тенденцій 

трансформації об’єкта та предмета загальнотеоретичної юриспруденції відзначають 
антропологізацію юридичної науки, яка полягає у тому, що „саме людина стає 
центральним об’єктом загальнотеоретичного праводержавознавства, а її природні 
правові властивості та закономірності їх державно-юридичного забезпечення 
поступово перетворюються на найважливішу складову предмета цієї науки” 
[24, с. 39-40]. Отже аналіз поняття захисту права людини та засобів його здійснення 
становить один із пріоритетних напрямків розвитку сучасної теорії права. 

Зазначимо, що дискусії з приводу поняття юридичного захисту, його форм та 
засобів здійснення можна вважати уже традиційними. Окрім того, сьогоднішній етап 
функціонування вітчизняної юридичної науки характеризується й появою 
концептуального плюралізму в пізнанні правових явищ. Попри весь позитив цього 
явища в соціальних, в тому числі юридичних, науках, воно інколи призводить до 
досить строкатих і непослідовних результатів наукових досліджень, до 
неузгодженості загальної системи знань та поняттєвого апарату науки, до довільного 
застосування термінів, що зумовлює неоднозначну оцінку стану методології та 
дотримання головних її постулатів у сучасній юриспруденції [25, с. 182-186]. 

Мабуть, унаслідок і цих обставин застосування у правовій літературі 
термінологічного словосполучення „засіб захисту” є досить неоднозначним. Це 
зумовлене, зокрема, й тим, що поряд із „засобом” захисту у науковий обіг введено 
такі терміно-поняття, як „спосіб”, „прийом”, „форма”, „захід” захисту. Враховуючи 
вищевикладене, на наш погляд, існує потреба розглянути питання про 
співвідношення терміно-поняття „засіб захисту” з іншими суміжними терміно-
поняттями, які трапляються у правовій літературі. 

2. „Засіб” як категорія філософії. Як відомо, у соціально-філософських 
дослідженнях загальної теорії діяльності вважають загальновизнаним положення про 
те, що до структури будь-якої діяльності входять такі елементи, як суб’єкт (носій 
діяльності), предмет (об’єкт, на який спрямовано діяльність), ціль (ідеальний образ 
бажаного результату, відповідно до якого перетворюється предмет), засіб (тобто те, 
за допомогою чого здійснюється перетворення), результат (реальні наслідки такої 
діяльності) [35, с. 112].  

Як правило, під категорією „засіб” у філософських джерелах розуміють ті 
явища – предмети, ідеї, дії та інше, які є неодмінною умовою реалізації 
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цілі [35, с. 158]. Соціально-філософські проблеми засобу як такого порушували 
здавна, у різні епохи. Зокрема, ще Арістотель, досліджуючи причинність у світі, 
звертав увагу на засіб як на причину змін. І. Кант піддавав етичному аналізу 
проблему співвідношення у людській діяльності цілі й засобу. Гегель 
фундаментально дослідив діалектичну сутність засобу (в поєднанні засобу з ціллю). 
Зокрема, у своєму аналізі телеології він зазначав, окрім іншого, що внаслідок певної 
визначеності об’єкта ціллю, цей об’єкт стає засобом [8, с. 840-841]. К. Маркс, 
розглядаючи процес трудової діяльності, зазначав, що людина користується 
механічними, фізичними, хімічними властивостями речей задля того, щоб відповідно 
до своєї цілі застосувати їх як знаряддя впливу на інші речі [19, с. 181]. 

Як бачимо, поняття засобу неминуче передбачає наявність певної цілі, що 
закономірно, оскільки явище (предмет) само по собі не є засобом, воно визначається 
як засіб ззовні – через деякі його властивості, які можуть бути використані для 
досягнення цілі. Тобто засіб – це, у певному сенсі, здатність предмета слугувати цілі 
[32, с. 84]. Лише з огляду на відношення до певної цілі, тобто внаслідок 
телеологічного визначення, предмети набувають значення засобів [33, с. 123]. 

Звернемо увагу на те, що діалектичне відношення „ціль – засіб” є відношенням 
діяльності як суттєвої визначеності способу буття людини в світі, її здатності 
вносити у дійсність зміни, опосередковані ідеальним; як форми активності, що 
характеризує здатність людини чи пов’язаних з нею систем бути причиною змін у 
бутті [34, с. 163]. Лише через діяльність людини предмет визначається як засіб певної 
цілі [32, с. 84]. Останнє положення, дещо змінене, може звучати й так: „предмет 
визначається як засіб тим, що він включений у структуру людської діяльності” 
[14, с. 68-69]. 

3. Засоби державно-юридичного захисту прав людини та суміжні 
термінопоняття. Отже засіб діяльності завжди є необхідним та обов’язковим 
елементом діяльності, за допомогою якого вона здійснюється. Не є винятком і 
державно-юридична правозахисна діяльність. До різноманітних засобів її здійснення 
(зокрема, матеріально-технічних (скажімо, зброя чи інші предмети матеріального 
світу), інформаційно-технічних, вербальних) належать і засоби юридичні (норми 
права, акти застосування права тощо) [22, с. 10-17]. У подальшому в разі 
використання термінологічного виразу „засіб захисту” матимуться на увазі саме 
юридичні засоби правозахисної діяльності. 

Отож запропонуємо тут короткий аналіз головних терміно-понять, які є 
суміжними з терміно-поняттям „засіб захисту”, що дасть змогу, сподіваємось, 
уточнити їх співвідношення з останнім. 

У цивілістичній літературі досить широко використовується терміно-поняття 
„спосіб захисту” (суб’єктивного права). Воно, зазвичай, тлумачилося у світлі 
радянського цивільного законодавства (зокрема ст. 6 Цивільного кодексу Української 
РСР від 18 липня 1963 р. яка встановлювала конкретні шляхи захисту суб’єктивного 
цивільного права). Стаття 16 чинного Цивільного кодексу України також містить 
норму, яка дає перелік способів захисту цивільних прав: визнання правочину 
недійсним; припинення дії, яка порушує право; примусове виконання обов’язку в 
натурі; відшкодування збитків, визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності 
органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і 
службових осіб тощо. Попри таке широковизнане розуміння способу захисту права, 
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трапляються й інші підходи до тлумачення цього терміно-поняття. Наприклад 
П. Гурєєв зазначав, що „основний спосіб захисту особистих і майнових прав 
громадян – цивільне судочинство” [11, с. 7]. 

Для того, аби з’ясувати, наскільки терміно-поняття засобу захисту і терміно-
поняття способу захисту (в загальноприйнятій інтерпретації способу захисту) є 
близькими чи, навпаки, різними за змістом, потрібно зважати, зокрема, на те, що 
деякі автори назвали способи захисту „засобами” (хоча такий термінологічний 
„плюралізм” свого часу був підданий критиці [7, с. 75-76]). Зокрема, М. Брагінський 
та В. Вітрянський, розуміють під „способами” захисту передбачені законодавством 
засоби, за допомогою яких можуть бути досягнуті присікання, попередження, 
усунення порушень права, його відновлення та (або) компенсація втрат, спричинених 
порушенням права [4, с. 776]. 

Є. Бєлогорская, досліджуючи проблему методу сімейно-правового регулювання, 
серед ознак цього методу вказувала на прийоми захисту суб’єктивних прав, 
інтерпретуючи їх як систему заходів примусу, застосування котрих здійснюється 
уповноваженими державою органами і посадовими особами [2, с. 156]. У такому разі 
це терміно-поняття по суті відображає те ж саме явище, що й терміно-поняття спосіб 
захисту. 

Деякі автори ввели в обіг терміно-поняття процесуального способу захисту. 
Зокрема, на думку Д. Чечота, поряд із матеріальними способами захисту цивільних 
прав існують ще й процесуальні, оскільки усі матеріальні способи захисту виконують 
у певному процесуальному порядку. Головним процесуальним способом захисту 
права він вважав винесення рішення [36, с. 72].  

Досить часто у загальнотеоретичній та цивілістичній літературі трапляється 
терміно-поняття заходи захисту („меры защиты”). Введене задля позначення певних 
заходів державного примусу, це терміно-поняття зазвичай протиставлялося поняттю 
„заходи юридичної відповідальності”, що спричинило масштабні дискусії 
[1, с. 280-283; 17, с. 5-16; 18, с. 90-96; 31, с. 97-104]. Зазначені дискусії полягали, 
зокрема, у тому, що низка авторів розглядала поняття юридичної відповідальності 
достатньо широко, включаючи у нього й, наприклад, примусове виконання 
добровільно не виконаного обов’язку. Так, С. Братусь, розглядаючи юридичну 
відповідальність як опосередковане державним примусом виконання юридичного 
обов’язку у всіх випадках його порушення, наголошував, що головне призначення 
юридичної відповідальності полягає у реальному виконанні обов’язків, а не у 
накладенні додаткових обов’язків на особу, що вчинила протиправну дію 
[5, с. 90, 118]. Однак з посиленням поглядів тих науковців, які вважали, що юридична 
відповідальність має передбачати покладення якраз додаткового обов’язку, якого не 
було при „нормальній” реалізації суб’єктивних прав та виконанні обов’язків (цей 
погляд на сьогодні видається практично безспірною), з’явилася потреба позначити 
окремим терміно-поняттям ті заходи державного примусу, які вже не могли бути 
включені до поняття юридичної відповідальності. Зазначені заходи примусу 
отримали назву „заходи захисту” або „відновлювальні заходи”. 

Тим не менше, як зазначено в навчальній юридичній літературі, заходи захисту за 
своєю юридичною природою є способами захисту суб’єктивних прав. Саме в рамках 
цього поняття відбувається відмежування заходів захисту від заходів 
відповідальності (оскільки і перші, і другі охоплюються категорією способу 



 
Т. Пашук 

 

38 

захисту) [9, с. 286]. Привертає увагу й те, що деякі автори заходи відповідальності 
ототожнюють із засобами захисту суб’єктивних прав [40, с. 20]; або ж із засобами 
зміцнення законності [28, с. 6-7]. 

Значне поширення й ґрунтовний аналіз отримало поняття форми захисту. На 
багатозначність категорії „форма” давно звернуто увагу як у філософських джерелах 
[35, с. 717], так і в юридичних [15, с. 215-228; 13, с. 70]: ця категорія може 
відображати, по-перше, будь-який зовнішній вираз певного змісту; по-друге, 
внутрішню структуру цього змісту; по-третє, – його видові прояви. 

Переважна більшість авторів говорить про процесуальну форму захисту та її 
види, тобто йдеться про друге й третє (із щойно згаданих) значення цього терміно-
поняття. Зокрема, Д. Чечот виділяв судову, адміністративну, арбітражну, нотаріальну 
і громадську форми захисту [36, с. 53]; А. Добровольський наголошував на 
універсальності позовної форми захисту права [12, с. 7-62]. Ю. Осіпов пропонував 
розрізняти державну, громадську, змішану і третейську форми вирішення юридичних 
справ [21, с. 98]. Було запропоновано виділяти й інші різновиди цього явища [6, с. 6; 
9, с. 282; 10, с. 158-168]. Такий підхід ґрунтується на тлумаченні процесуальної 
форми захисту як регламентованого правом порядку здійснення правозастосувальних 
дій, який забезпечує належне (правильне) застосування права [1, с. 336].  

Що ж стосується безпосередньо терміно-поняття „засіб захисту”, то його 
застосовували у юридичній літературі знову ж таки у декількох значеннях. По-перше, 
деякі автори під засобами захисту розуміють ті явища, які відображаються у 
літературі найчастіше поняттям матеріальних способів захисту [37, с. 55-62; 
30, с. 191; 41, с. 117] (про це вже йшлося вище). По-друге, юридичним засобом 
захисту суб’єктивного права можуть називати рішення суду [27, с. 30; 7, с. 93]. По-
третє, під терміном „засіб захисту” можуть розуміють і позов [12, с. 12, 27; 16, с. 26; 
23, с. 123; 39, с. 199]. По-четверте, деякі автори пов’язують досліджуване поняття не 
лише з позовом, але й зі скаргами, заявами, протестами [36, с. 69-71; 9, с. 283]. В 
останніх трьох варіантах тлумачення терміно-поняття „юридичний засіб захисту” 
можна помітити чітко виражений процесуальний відтінок.  

Досліджуючи проблему захисту майнових прав у кримінальному процесі, В. Нор 
також торкнувся питання процесуальних засобів захисту, які, на його погляд, 
становлять „процесуальні способи (форми) реалізації такого захисту”. Автор доходив 
висновку, що при відображенні певного явища терміно-поняттям кримінально-
процесуального засобу захисту майнових прав термін „засіб” в деяких випадках 
замінюється терміном „спосіб” або терміном „форма”, що, на його думку, є 
допустимим [20, с. 15]. 

Аналізуючи прокурорську діяльність деякі автори вказують на використання 
юридичних засобів захисту в процесі такої діяльності і пропонують навіть виділити в 
окремий вид прокурорську форму захисту прав людини [29, с. 6; 38, с. 125]. Однак у 
певних аспектах ефективність такої форми захисту і притаманних їй засобів захисту 
нині в Україні ставиться під сумнів. Зокрема, не виглядає перспективним оскарження 
до прокурора різних актів досудового слідства, зокрема постанов щодо підстав 
порушення кримінальної справи, щодо дій або бездіяльності органів чи посадових 
осіб, які ведуть слідство. Тому підкреслено необхідність поширення на такі акти і 
такі дії (бездіяльність) судового контролю [3, с. 1]. Саме неефективність захисту прав 
громадян, проти яких ведеться попереднє слідство, через подання скарг до органів 
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прокуратури призвела до того, що Конституційний суд України рішенням від 
23.05.2001 р. у справі щодо конституційності статті 248-3 Цивільного 
процесуального кодексу України визнав таким, що не відповідає Конституції 
України (абзац четвертий цієї статті, згідно з яким загальним судам були 
непідвідомчі скарги на акти та дії службових осіб органів дізнання, попереднього 
слідства, прокуратури, якщо законодавством встановлено виключно позасудовий 
порядок оскарження таких дій та актів). Отож судовий захист прав людини поширено 
й на цю сферу правовідносин. 

Зрештою, своє ставлення до „прокурорських” засобів захисту прав людини у 
цьому аспекті нещодавно висловив і Європейський Суд з прав людини (далі – Суд) у 
рішенні, ухваленому 30 березня 2004 р. у справі „Меріт проти України”. Суд 
зазначив, що можливість оскарження до органів прокуратури надмірної тривалості 
досудового слідства щодо заявника не можна вважати ефективним засобом 
правового захисту з боку Європейської конвенції з прав людини, оскільки ці органи 
підпорядковані виконавчій владі і, до того ж, підтримують обвинувачення [26].  

4. Висновки. Як бачимо, уся ця багатоманітність та багатозначність терміно-
понять призводить до того, що деякі з них нерідко відображають одні й ті ж явища. 
Враховуючи також те, що уніфікованого методологічного підходу до розуміння 
самого поняття „юридичний засіб захисту” на сьогодні ще немає, можуть виникати 
певні труднощі при відповіді на запитання, що ж являє собою юридичний засіб 
захисту права людини. Розв’язок цієї проблеми вбачаємо в необхідності формування 
концептуально-методологічних положень для пояснення цього явища, які мають 
бути засновані на загально-філософських інтерпретаціях категорії „засіб”, 
спеціально-філософській теорії діяльності, філософській та філософсько-правовій 
течії прагматизму та інструменталізму, а також інструментальній теорії права. 
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У статті проаналізовано біоетичне законодавство України, визначено тенденції 
його становлення та розвитку. Зосереджено увагу на правових основах біоетики і на 
пропозиціях щодо удосконалення законодавчого закріплення біоетичних проблем. 

Ключові слова: біоетика, біоетичне законодавство. 
Правове регулювання взаємовідносин людини і суспільства у державі в усі часи 

не оминало сфери охорони здоров’я, зокрема і надання медичної допомоги. В умовах 
формування правової соціальної держави реалізація політики держави, що 
спрямована на охорону здоров’я населення і реформування охорони здоров’я, 
можлива лише шляхом прийняття належної нормативно-правової бази. Звертаємо 
увагу на суттєву прогалину у законодавстві про охорону здоров’я, а саме – 
відсутність належного правового забезпечення біоетики в Україні. Норми медичної 
етики та медичної деонтології знайшли лише незначне відображення у вітчизняній 
нормативно-правовій базі. 

Джерельною базою для дослідження були праці як правників, що вивчали 
питання права й біоетики (Н. Попової, А. Савицької, С. Стеценка), так і медиків, які 
аналізували проблеми медичної етики та деонтології, зокрема праці Л. Бедріна, 
А. Загрядської, М. Петрова, В. Попова, П. Ширінського та філософів – 
С. Вєковшиніної, О. Іванюшкіна, В. Кулініченка, І. Сілуянової, Г. Терешкевич. 

Метою статті є аналіз українського біоетичного законодавства і міжнародно-
правових стандартів у цій сфері, що слугуватиме виявленню певних закономірностей 
та особливостей етико-правового забезпечення охорони здоров’я, а також прогалин у 
цій галузі і шляхів їх усунення. Особливу увагу відведено правовим основам 
біоетики, що дає змогу визначити роль правових та етичних норм у регулюванні 
відносин між суб’єктами медичного права, зокрема між лікарем і пацієнтом. 

Концепція біоетики сформувалась близько 30-ти років тому у США. У цій науці 
зіштовхнулись інтереси юристів та медиків, політиків і філософів, економістів й 
соціологів. Таку увагу до біоетики можна пояснити розвитком науки та прогресом 
медицини, що зумовили низку правових, морально-етичних і соціальних проблем. 
Це, наприклад, питання, пов’язані із забезпеченням прав на життя і здоров’я, що є 
природними, невід’ємними й невідчужуваними та гарантують фізичне існування 
людини. Насамперед, це проблеми, що стосуються евтаназії, трансплантації органів і 
тканин, клонування, донорства крові та її компонентів, абортів, стерилізації, корекції 
статі, медико-біологічних експериментів, штучного запліднення тощо. 

У науковій літературі відшукуємо різноманітні підходи до визначення поняття 
біоетики. Зокрема, під біоетикою І. Сілуянова розуміє спосіб осмислення важливих 
ситуацій, що стосуються здоров’я і хвороби, життя та смерті людини, і пошук гідних 
моральних шляхів виходу з них в умовах співіснування альтернативних можливих 
рішень [1, с. 45]. Згідно з визначенням, запропонованим в Енциклопедії з біоетики 
(1978), біоетика – це така сфера дослідження, яка, використовуючи методології 
                                                           
1© Сенюта І., 2006 



БІОЕТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: 
ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

 

43 

різних наук, має своїм предметом систематичний аналіз людської поведінки у сфері 
наук про життя і здоров’я у тій мірі, у якій ця поведінка розглядається крізь призму 
моральних цінностей і принципів [2, с. 7]. Ван Ранселер Поттер біоетику називає 
наукою виживання, яка повинна бути не просто наукою, а новою мудрістю, яка б 
об’єднала два найважливіші і вкрай необхідні елементи – біологічні знання і 
загальнолюдські цінності [3, с. 9]. Біоетика – це спроба "подивитись на себе збоку", 
зроблена біологами і медиками, що налякані можливостями і наслідками своїх нових 
технологій [4, с. 5]. Нерідко термін "біоетика" вживається як тотожний до термінів 
"сучасна медична етика" і "біомедична етика" [5, с. 43], а іноді медична біоетика 
розглядається як один з основних напрямів біоетики [2, с. 7]. Біомедична етика, на 
думку В. Альбицького та М. Амбросімова, виступає у чотирьох іпостасіях: по-перше, 
вона комплексна (міжсекторальна, суміжна) сфера знань, що спрямовані на 
вирішення соціальних, етичних і правових проблем, які виникають по мірі розвитку 
біології і медицини; по-друге, біоетика – це сучасна етика медичного працівника; по-
третє, вона сучасний громадський інститут, що здійснює контроль суспільства за 
діяльністю медиків, за метою і результатами наукових розробок; і, врешті-решт, 
біоетика – методичний інструмент вирішення важких моральних колізій (дилем) 
[6, с. 277]. За визначенням С. Стеценка, біоетика – це міждисциплінарна наука, що 
займається вивченням морально-етичних, соціальних і юридичних проблем медичної 
діяльності в контексті захисту прав людини [7, с. 72]. 

Узагальнивши наведені та багато інших підходів, наявних у науковій літературі, 
до визначення поняття "біоетика" та її змісту, розглядаємо аналізовану категорію, по-
перше, як сукупність правових, морально-етичних та соціальних проблем, що 
виникають у сфері охорони здоров’я у процесі збереження, зміцнення, розвитку та, у 
разі порушення, відновлення здоров’я, а також профілактики хвороб. Суб’єктами 
суспільних відносин в галузі охорони здоров’я у цьому випадку виступають медичні 
та фармацевтичні працівники, пацієнти і їх законні представники, працівники 
соціальних служб тощо. У даному аспекті розглядаються питання, що виникають у 
повсякденній діяльності зазначених суб’єктів, зокрема, дотримання прав пацієнта, 
захист його від ненадання чи неналежного надання медичної допомоги. Відповіді на 
поставлені питання дає біоетика, яка є регулятором і ціннісним орієнтиром 
теоретичної та практичної діяльності у медицині. По-друге, як норми, правила, що 
встановлюють межі допустимого втручання у життя, здоров’я і смерть людини. 
Сучасна медицина дає змогу маніпулювати людським життям від часу зародження 
(штучне запліднення, застосування контрацепцій, аборт, стерилізація тощо), 
визначати і змінювати його якісні параметри (клонування, трансплантація, 
транссексуальна хірургія та інше), а також на останній стадії його існування 
(реанімація, евтаназія інше). Суб’єктами відносин стають дослідники, медичні 
працівники, пацієнти тощо. У цьому аспекті перед біоетикою постає завдання дати 
відповідь на питання чи певна визначена ситуація з клінічної та експериментальної 
діяльності медичного працівника не суперечить усталеним моральним цінностям і 
принципам та правовим нормам.  

Норми біоетики закріплені у більшості міжнародно-правових актів у сфері 
охорони здоров’я, зокрема, у Міжнародній клятві лікарів від 1948 р., Міжнародному 
кодексі медичної етики від 1949 р., Дванадцяти принципах надання медичної 
допомоги у будь-якій системі охорони здоров’я від 1963 р. (доповн. 1983 р.), Кодексі 
медичної деонтології Франції від 1995 р., Лісабонській декларації прав пацієнтів 
від 1981 року, Декларації про політику у сфері забезпечення прав пацієнтів у Європі 
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від 1994 р. тощо. Зазначені міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я 
закладають ті підвалини на основі яких необхідно вдосконалювати вітчизняне 
біоетичне законодавство з урахуванням наших традицій та реалій. 

Біоетичне законодавство України характеризується надмірною розпорошеністю, 
численними прогалинами та невідповідністю у повному обсязі до міжнародних 
стандартів й потреб сьогодення. Біоетичні норми містяться, зокрема, у ст. 78 Основ 
законодавства України про охорону здоров’я, де закріплено професійні обов’язки 
медичних і фармацевтичних працівників, а саме дотримуватись вимог професійної 
етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю, постійно підвищувати рівень 
професійних знань та майстерності, надавати консультативну допомогу своїм 
колегам та інші обов’язки. Крім цього, у ст. 40 Основ передбачено деонтологічний 
принцип – лікарська таємниця, у ст. 39 цього акта визначено обов’язок надання 
медичної інформації і вказано випадки обмеження доступу до неї в інтересах 
хворого, у ст. 52 Основ закріплено заборону здійснення евтаназії та інші принципи. 
Також звертаємо увагу на ст. 76 Основ законодавства про охорону здоров’я – 
"Присяга лікаря" та Клятву лікаря, що затверджена Указом Президента 15 червня 
1992 р. Цю клятву повинні давати усі випускники вищих навчальних закладів 
України. Аналіз цього документа дає змогу зробити висновок, що цей акт містить усі 
важливі норми медичної етики і деонтологічні принципи, враховує міжнародний 
досвід та етичні норми клятви Гіппократа.  

Прийняті в Україні закони про трансплантацію, клонування, донорство крові, 
психіатричну допомогу, лікарські засоби містять сучасні деонтологічні вимоги до 
відповідних видів професійної діяльності. Хочемо підкреслити певний поступ 
законотворців у регулюванні прав пацієнтів, оскільки в Україні вже розроблено два 
законопроекти про права пацієнтів, останній з яких зареєстровано 21 лютого 2005 р. 
Хоча потрібно зазначити, що вони потребують суттєвих доопрацювань, зокрема 
приведення у відповідність до міжнародно-правових стандартів та чинного 
вітчизняного законодавства. Водночас, на сьогодні, у нашій державі спостерігається 
відсутність уніфікації та систематизації законодавства у цьому напрямі, прийняття 
лише незначної кількості нормативно-правових актів, що містять деонтологічні 
норми, які слугують для забезпечення належного надання медичної допомоги та 
регулювання проблеми взаємовідносин суб’єктів медичних правовідносин.  

Ще одним недоліком у сфері регулювання охорони здоров’я, на нашу думку, є 
надмірна відомча нормотворчість. Тому вважаємо, що на виконання вимог п. 1 ст. 92 
Конституції України ("права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і 
свобод: основні обов’язки громадянина визначаються виключно законами України") 
та п. 6 цієї ж статті (охорона здоров’я визначається виключно законами України) 
потрібно розробити і прийняти закони у цій сфері охорони здоров’я. 

Кількість нормативних актів, які детально регламентують взаємовідносини 
пацієнтів, з одного боку, і медичних працівників і закладів, з іншого, під час надання 
медичної допомоги, в Україні поступово збільшується. Як наголошувала 
А. Савицька, ці відносини багатогранні, і тому всі їхні параметри неможливо 
виміряти і оцінити лише за допомогою права. Правовій оцінці підлягають не усі 
сторони відносин, а лише ті, котрі є найважливішими для суспільства і держави, із 
урахуванням тієї обов’язкової умови, що вони підпадають під правову 
регламентацію. Полісистемні властивості соціальних відносин потребують різних 
вимірів та оцінок: правових, моральних, розгляду громадських організацій і трудових 
колективів [8, с. 9]. На думку В. Попова та Н. Попової, є всі підстави підкреслити те 
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положення, що лікар, котрий зробив своїм особистим законом клятву Гіппократа, 
ніколи не порушить жодного положення закону, що стосується дотримання і 
забезпечення прав пацієнта [9, с. 15-16]. Але багато вчених, зокрема, О. Іванюшкін, 
Б. Юдін, Р.В. Вітч, Т. Бошам, визначають, що медична етика, яка ґрунтується на 
традиціях етики Гіппократа, сьогодні не відповідає духовно-інтелектуальним, 
політичним та економічним особливостям і запитам розвитку сучасного суспільства. 
З приводу деяких морально-етичних питань виник конфлікт між духом і буквою 
"Клятви Гіппократа" та помітним є її вузьке бачення, наприклад, здоров’я людини 
лише як психофізичної цілісності, відсутність визначення права пацієнта на 
інформовану згоду, професійний корпоративний характер, патерналізм тощо. 

Трагічні уроки Нюрнберга, переорієнтація медичної етики, науково-технічний 
прогрес свідчать про необхідність етико-нормативного регулювання діяльності 
вчених як теоретиків, так і практиків, що не може здійснюватись виключно 
професійними товариствами, чи обмежуватись законами і правовими нормами лише 
окремих держав, а потребує створення міжнародних норм і правил, що 
регламентують проведення біомедичних досліджень і медичну практику загалом. 
Але, на жаль, не всі медики усвідомлюють необхідність чіткої юридичної 
регламентації діяльності лікаря. Відомий хірург академік М. Амосов вважав, що 
потрібно довіряти совісті лікаря, оскільки жодні юридичні закони не можуть її 
замінити. З цього погляду робимо висновок, що протиставляються тісно пов’язані 
один з одним морально-етичний і правовий бік діяльності лікаря. Професор 
юридичного факультету Петербурзького університету М. Шаргородський, 
коментуючи зазначену заяву, вказав, що, звичайно, жодні юридичні закони не 
можуть замінити совісті лікаря, але і совість не може замінити юридичних законів з 
тієї простої причини, що совість є не у всіх [9, с. 16]. Ще одним прикладом є слова 
вченого-хірурга єпископа Сімферопольського Войно-Ясинецького, котрого заслали 
за віру на Соловки, а під час війни повернули для організації військово-польової 
хірургії. Якось Й.В. Сталін його запитав: "Ти так багато зробив операцій, різав 
людських тіл, а душу ти там бачив?". На що відомий хірург відповів: "Я там совісті 
також не бачив, але у декого вона є..." [10, с. 6]. 

Тому юридичні закони мають бути перешкодою для тих медичних працівників, 
совість котрих мовчить. У регулюванні відносин з приводу надання медичної 
допомоги не можна говорити про переваги моральних чи юридичних норм, їх 
протиставлення, а про гармонійне поєднання морально-етичних і правових норм, що 
є фундаментом і гарантією плідної діяльності лікаря та ефективної і надійної 
співпраці з пацієнтом. 

У Російській Федерації у сфері біоетичного законодавства розроблено низку 
цікавих законопроектів, зокрема, проект Федерального закону "Про права і безпеку 
пацієнтів у сфері охорони здоров’я", проект Федерального закону "Про евтаназію і 
умови її застосування", проект Федерального закону "Про репродуктивні права 
громадян і гарантії їх здійснення", проект Федерального закону "Про правові основи 
біоетики і гарантії її забезпечення". Крім цього у Росії прийнято Етичний кодекс 
російського лікаря від 1994 р. та Етичний кодекс медичної сестри Росії від 1996 р. 
Цікавим видається законопроект "Про правові основи біоетики і гарантії її 
забезпечення", у якому запропоновано визначення поняття біоетики, під яким 
розуміють звід принципів і норм, що діють на основі традиційних духовних 
цінностей у сфері здоров’я та охорони здоров’я і регулюють у цій сфері 
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взаємовідносини держави з суспільством, сім’єю й особою, а також взаємовідносини 
медичного працівника і пацієнта у зв’язку з медичним втручанням. 

З огляду на незахищеність пацієнтів, на небезпечні ситуації, що супроводжують 
діяльність медичних і фармацевтичних працівників, на потреби охорони здоров’я та 
медицини, незважаючи на позитивні тенденції, що простежуються у законотворчій 
діяльності, бачимо нагальну потребу у вирішенні цих проблем саме через створення 
належної правової бази, у тому числі з біоетики, яка б відповідала міжнародно-
правовим стандартам у сфері охорони здоров'я і стала надійним підґрунтям для усіх 
подальших реформ в цієї сфери. У зв'язку з цим пропонуємо розробити і прийняти в 
Україні Закон "Про біоетику та юридичні гарантії її забезпечення в Україні". 
Доречним було б, щоб цей закон закріпив належний понятійний апарат, відповідно 
до міжнародно-правових стандартів у сфері охорони здоров’я, враховуючи вітчизняні 
наукові та законодавчі напрацювання, принципи біоетики, біоетичні особливості 
державної політики у сфері охорони здоров’я. Крім цього, потрібно визначити 
гарантії етики з питань, що виникають, по-перше, через медичне втручання, зокрема 
визначити умови його правомірності, правовий режим надання медичної інформації 
та збереження медичної таємниці, біоетичні проблеми переливання крові, 
трансплантації, онкології, психіатрії, хірургії тощо. По-друге, визначити проблеми, 
пов’язані з біомедичними дослідами, а саме: генетичні тести, заборона дослідів з 
ембріонами людини, захист осіб, що є об'єктом експерименту, фармакологічні 
дослідження, клонування та ін. Також потрібно передбачити відповідальність за 
порушення закону відповідно до чинного законодавства тощо. Біоетичні питання 
визначатимуться й іншими законами (чинними або тими, що повинні бути прийняті) 
та підзаконними актами. 

На нашу думку, було б доречним розробити і прийняти Етичний кодекс лікаря 
України, який має містити деонтологічні норми. Вперше поняття „деонтологія” 
з’явилось у XVII ст. Цей термін походить від двох грецьких слів: „деон” – з грецької 
означає належне, а „логос” – вчення. Деонтологія – це наука про професійні 
обов’язки, основоположником якої був І. Бентам. Він зазначав, що це вчення про 
обов’язки і врахування наслідків їх здійснення людиною. У кожній дії важливий 
результат, тобто користь, яку вона приносить. Початок користі є, за І. Бентамом, 
основою деонтології. Нормативним засобом досягнення користі слугує єдність права 
і моральності, їхня взаємодія у процесі функціонування. Головний зміст поєднання 
права і моральності він вбачав у тому, щоб об’єднати мету моралі, котра має на увазі 
одну людину, з метою закону, який стосується всього суспільства. Для цього і 
потрібна об’єднана нормативність права і моралі, яка б вказувала людині на її 
конкретні соціальні обов’язки [8, с. 16-18]. Деонтологія дала поштовх до розвитку 
наукової нормативної дисципліни – медичної деонтології, основи якої заклав 
М. Петров. На його думку, медична деонтологія – це вчення про принципи поведінки 
медичного персоналу не для досягнення індивідуального благополуччя і 
загальновизнаної шани окремих лікарів та їхніх працівників, але для максимального 
підвищення суми суспільної користі й усунення шкідливих наслідків неповноцінної 
медичної роботи [11, с. 6]. Медична деонтологія вміщує нормативні імперативи про 
професійне зобов'язання медичних працівників. Правові й моральні норми складають 
реальність медичної деонтології. Саме у зв'язку з її реальним нормативним змістом 
для медичних працівників виникають певні права й обов’язки, що формують 
уявлення про обов’язок. У деонтології істинного значення набувають нормативні 
форми обов'язку, його правове закріплення [8, с. 16]. Жодна з професій не несе 
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такого морального навантаження, недбале, безвідповідальне ставлення медика до 
своїх професійних обов’язків може призвести і до фатальних наслідків. Недаремно 
знаменитий угорський лікар Земмельвейс на запитання викладача юридичного 
факультету, чому у нього такі високі вимоги до студентів-медиків і чи не може він їх 
пом’якшити, лікар відповів, що у жодному разі, оскільки при поганому адвокаті 
клієнт ризикує втратити гроші чи свободу, але якщо буде поганим лікар, пацієнт 
може втратити життя [12, с. 111-112]. Структурно Етичний кодекс лікаря України 
може виглядати так: 

Розділ І. Загальні положення, у якому були б закріплені етичні основи 
професійної діяльності лікарів, принципи надання медичної допомоги, моральні 
орієнтири і завдання професійної лікарської діяльності;  

Розділ ІІ. Загальні обов’язки лікарів, де можна було б закріпити загальні 
обов'язки лікарів у суспільстві, головну мету і умови лікарської діяльності;  

Розділ ІІІ. Спеціальні обов’язки лікарів, у якому окремими підрозділами можна 
визначити:  

3.1. Лікар і пацієнт, де доречно висвітлити права пацієнтів, їх реалізацію через 
обов'язки лікарів.  

3.2. Лікар і права законних представників та родичів.  
3.3. Співпраця і взаємовідносини з колегами та іншими працівниками у сфері 

охорони здоров'я.  
Розділ ІV. Відповідальність за порушення норм Етичного кодексу лікаря України. 
Розділ V. Заключні положення, у якому зазначити межі дії кодексу, порядок 

перегляду і тлумачення норм кодексу.  
На нашу думку, цей кодекс повинен бути затверджений Указом Президента 

України, на зразок Клятви лікаря України, і відповідно має стати підзаконним 
нормативно-правовим актом. В Україні вже розроблено авторський проект Етичного 
кодексу українського лікаря, що був запропонований на 1-му Національному 
конгресі з біоетики [13]. Цей кодекс запропоновано затвердити Асоціацією лікарів і 
зробити зведенням моральних норм, за порушення яких передбачається 
застосовувати засоби громадського впливу. Не можемо погодитись, що акт, який 
містить деонтологічні норми, буде лише зводом моральних норм, з моральною 
відповідальністю і «покаранням» у вигляді зауваження, виключення з асоціації 
лікарів тощо. На жаль, такі «судді» як власна совість, медична спільнота, не є 
адекватними та ефективними сьогодні, коли простежується перманентна економічна 
криза, дегуманізація і деморалізація суспільства, а також «кругова порука» і 
професійна солідарність серед лікарів, щоб не допустити підриву авторитету цієї 
професії. Такий документ не стане надійним «стимулом» для більшості лікарів 
належно виконувати свої обов’язки, і тому вважаємо, що лише поєднання моральних 
і правових норм із закріпленням юридичної відповідальності буде належною 
гарантією для реалізації права людини на охорону здоров'я. Проте вважаємо, що 
спеціалізовані асоціації можуть розробляти і приймати власні статути, положення, з 
урахуванням особливостей медичної діяльності (психіатрія, стоматологія, інфекційні 
захворювання), як моральні кодекси, і тим самим підвищити моральну 
відповідальність за виконання професійних обов’язків. 

Також хочемо акцентувати на проблемі правової регламентації професійної 
діяльності медичних сестер та іншого середнього медичного персоналу, а також 
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діяльності медичних сестер з вищою освітою. Однією з головних тем 12-го 
Всесвітнього конгресу з медичного права була тема „Сестринське право і етика”. 
Питання сестринського забезпечення, правові та етичні проблеми менеджменту 
медичних сестер, базові аспекти сестринської етики на сучасному етапі були темами 
для обговорення на 14-му Всесвітньому конгресі з медичного права. Ці питання в 
Україні є поза увагою науковців і законодавців та практично не врегульовані у нашій 
державі. Необхідно провести реформу сестринської справи, у процесі якої доцільно 
було б визначити правовий статус медичних сестер з вищою освітою, межі їхньої 
компетенції, сприяти розвитку науково-дослідницької діяльності медичних сестер, а 
також, що дуже важливо, закріпити деонтологічні норми професійної діяльності 
медичних сестер. Звертаючи увагу на міжнародні акти з біоетики, зокрема, на Кодекс 
професійної етики медичних сестер Міжнародної ради медичних сестер, Моральний 
кодекс медсестер, розроблений Американською асоціацією медсестер, Етичний 
кодекс медичної сестри Росії, сестринську Клятву Флоренс Найтингейл, пропонуємо 
розробити Кодекс етики медичних сестер України, який би став моральним ядром та 
основою незалежності сестринської професії і важливим етапом реформи 
сестринської справи в Україні. Цей Кодекс потрібно розробити відповідно до 
біоетичних принципів, а точкою відліку стануть права пацієнта, гарантії реалізації, 
охорони і захисту цих прав у сучасному суспільстві. На нашу думку, це також має 
бути підзаконним актом. 

Реформа сестринської справи спрямована не лише на професійну автономію, а й 
на створення нової окремої самостійної науки. Автономія сестринської професії та 
набуття нею наукового суверенітету означає її самодостатність. Як підкреслює 
О. Іванюшкін, сестринська справа остаточно звільняється від комплексу 
неповноцінності „професій середньої ланки” – між найпрестижнішою лікарською 
професією і професійною групою санітарок, що майже зовсім не потребує 
професійної підготовки [5, с. 118]. Сестринська справа у нашій державі повинна 
відвоювати своє право на автономію, самостійність поряд з іншими медичними 
професіями і відповідати та примножувати гуманістичний потенціал медицини й 
охорони здоров’я загалом. Пропонуємо розробити текст присяги для медичних 
сестер та затвердити його Указом Президента України. 

Крім цього, біоетичні норми потрібно закріпити у Медичному кодексі України, 
необхідність прийняття якого простежується на всіх етапах реформування охорони 
здоров’я, у процесі розвитку науки і прогресу медицини. У Загальній частині 
Медичного кодексу слід було б закріпити принципи біоетики та кваліфікаційно-
ділові і морально-етичні вимоги до медичних і фармацевтичних працівників, та 
передбачити норму, яка б визначила юридичну природу присяги лікаря й присяги 
медичної сестри України. 

Отже, як бачимо, біоетичні проблеми є надзвичайно різноманітними й 
багатогранними, але для юридичної науки особливу вагу та значення мають саме ті 
аспекти біоетики, що стосуються охорони і захисту прав людини. Розглядаючи це 
питання з погляду теорії права, можемо запропонувати таке визначення: біоетика – 
це комплексна наука, що досліджує і вирішує правові, морально-етичні, соціально-
економічні та філософські проблеми, які виникають у сфері охорони здоров’я, 
зокрема надання медичної допомоги, в аспекті охорони та захисту прав суб’єктів 
медичних правовідносин. 
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Сподіваємось, що наукова спільнота як юридична, так і медична, із залученням 
фахівців інших сфер життєдіяльності, зможе у найближчому майбутньому створити 
належну нормативно-правову базу у сфері охорони здоров’я, у тому числі біоетичну, 
акцентуючи увагу саме на законах, керуючись вимогами Конституції України, яка б 
працювала на благо людей.  
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У статті сформульовано визначення державної влади, проаналізовано її структурні 
та функціональні ознаки. Автор також зробив висновок про певні особливості 
реалізації у сучасних умовах таких властивостей суверенної державної влади, як 
незалежність та необмеженість. 

Ключові слова: влада, державна влада, суверенітет, необмеженість. 
В умовах розширення міждержавного спілкування, визнання пріоритету 

загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, особливої ваги набуває 
проблема реалізації суверенітету державної влади. Вже від початку ХХ ст. 
дослідники, характеризуючи державу, стверджують, що суверенітет як безмежність, 
безконтрольність, пов’язаність держави тільки її власною волею втрачає свій зміст. 
Учені наголошують на необхідності вирішення проблеми меж суверенітету 
державної влади відносно індивіда, на потребі врахувати той факт, що в сучасних 
умовах суверенітет держави може означати лише юридичну незалежність державної 
влади, але не фактичну, що він не абсолютний, а відносний, що необмеженість як 
ознака суверенітету є тільки формальною свободою встановлювати своє право і що, 
публічна влада незалежна ззовні (в межах дотримання суверенних прав інших 
держав, а також загальновизнаних норм міжнародного права). 

Відтак, мета цього дослідження – виявити елементи, які є складовими теорії 
суверенітету державної влади. Обрана мета містить такі завданнями: сформулювати 
визначення якісну державної влади; дослідити ознаки державної влади і зокрема 
суверенітет як її визначальну якісну ознаку; проаналізувати ознаки суверенітету та 
головні аспекти їхньої реалізації у сучасних умовах. 

Характеризуючи державну владу як один із видів соціальної влади, сучасні 
дослідники виділяють такі її головні ознаки: зміст влади (суб’єкти влади, владні 
відносини між ними, методи реалізації влади); структурні ознаки державної влади 
(апарат примусу, апарат управління, засоби примусу); функціональні ознаки 
державної влади (сила, воля, право). 

Владні відносини – це відносини панування – підпорядкування (керівництво – 
підпорядкування, управління – підпорядкування), які передбачають встановлення 
взаємних прав і обов’язків між суб’єктами влади. Суб’єктами влади, з одного боку, є 
особа (група осіб), волі якої підпорядковані підвладні особи, тобто ті, які 
перебувають під впливом пануючого, і є другою стороною у владних відносинах. 
Пануючий (орган державної влади, який виступає від імені держави) вимагає і 
здатний досягти виконання певних дій (чи утримання від них) підвладними чи 
підлеглими. Вимога пануючого підкріплена силою примусу.  

Однією із сторін державно-владних відносин завжди виступає особливий 
суб’єкт – держава, чи орган, який її представляє, або службова особа. Іншим 
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суб’єктом може бути партія, громадянин, іноземець – тобто будь-хто, на кого 
поширюється державна влада. 

Щодо суб’єкта державної влади виділяють “первинну владу” (народу) та 
“вторинну”, тобто похідну владу органів держави. З огляду на це, розглядаючи 
суб’єкти державної влади, розрізнятимемо джерело та носія державної влади. 
Джерелом влади є народ, який живе на території держави і може здійснювати 
державну владу як безпосередньо, так і через органи державної влади. А носієм 
державної влади є органи державної влади, уповноважені здійснювати державну 
волю народу. 

Іншим боком владних відносин є особи, на яких поширюється воля пануючого. 
Особливістю суб’єктів владних відносин такого виду влади, як державна, є те, що 
волі окремих осіб, об’єднаних у державу, творять спільну загальну волю, яка, ставши 
державною, уповноважена управляти цими людьми. Загальна воля, виражена в 
юридичних нормах, набуває загальнообов’язковості. 

Владні відносини завжди мають вольовий характер, оскільки влада означає 
нав’язування чужої волі і передбачає підпорядкування з іншої сторони. З метою 
реалізації своєї волі та гарантування владного характеру відносин носій влади 
використовує різні засоби і методи, у тому числі й примус. Примус необхідний для 
управління спільною діяльністю людей в будь-якому колективі і визнається ними, 
оскільки кожне об’єднання передбачає певні обмеження для його учасників. Проте 
лише державна влада має монополію на легальне використання примусу від імені 
всього суспільства на всій території держави, що закріплюється у правових нормах. 
Саме в існуванні встановлених державою та схвалених суспільством правових норм, 
що виражають інтереси всього суспільства, і полягає сила державної влади, яка дає їй 
право панувати над людьми. 

Юридичні норми, які регулюють та охороняють суспільні відносини і є засобом 
організації державної влади й засобом легалізації її примусової діяльності, також 
повинні бути правовими, тобто відповідати загальнолюдським цінностям, 
зафіксованим у конституціях сучасних демократичних держав. 

Тільки в процесі функціонування державної влади, коли починають діяти її 
засоби і застосовуються певні методи, реалізовується сила, воля, право державної 
влади. Практично ж державну владу здійснюють від імені держави відповідні органи 
та службові особи. 

Виділення і відокремлення від суспільства апарату управління та апарату 
примусу стало тим актом, що зробив державну владу єдиною публічною владою, 
надав їй верховного характеру. Проте впорядкуванням суспільних відносин 
займається не лише держава в особі державних органів, а й інші структурні складові 
політичної системи суспільства. Тому, крім державної влади, виділяють ще й 
політичну владу, суб’єктом якої є держава, політичні партії та інші елементи 
політичної системи. Однак тільки держава є суб’єктом державної влади, яка своєю 
чергою, займаючи верховне становище, усуває можливість існування поряд з нею 
іншої публічної влади. 

Аналізуючи зміст, структурні та функціональні ознаки державної влади, можна 
сформулювати поняття державної влади. Однак, визначаючи його, дослідники часто 
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керуються із окремими ознаками та проявами державної влади, не надаючи 
належного значення не менш важливим іншим. 

Зокрема, професор Б.В. Щетінін зупиняється на структурних ознаках державної 
влади [14, с. 40], виділення яких, на нашу думку, дає змогу розмежувати державну 
владу і владу додержавної організації, проте не відображає суті державної влади, її 
верховного становища. Трапляються також визначення державної влади як 
“здатності підпорядковувати поведінку і діяльність людей” [12, с. 25] чи як “форми 
керівництва” [2, с. 71]. 

Вважаємо, що наведені формулювання могли б визначати владу загалом, а не 
державну владу. Адже, формулюючи визначення, головну увагу слід приділяти 
найсуттєвішим ознакам поняття, які відокремлюють, виділяють його серед інших 
подібних. Зокрема якщо влада не є суверенною, то це не державна влада. Своєю 
чергою, поняття суверенітету розкривається через відповідні його ознаки. 

З огляду на це можна стверджувати, що визначення, дане у підручнику “Загальна 
теорія держави і права” (за ред. професора В.В. Копєйчикова), найповніше розкриває 
суть державної влади, яка постає як влада, що “здійснюється тільки державою, 
характеризується можливістю примусу, суверенністю, універсальністю і здатністю 
владнопримусового впливу на всіх людей та їх організації, забезпеченого державно-
правовими методами” [3, с. 35]. 

Отже, державна влада, уособлюючи волю народу, функціонує з метою вирішення 
спільних справ за допомогою спеціального державного механізму –апарату 
управління та апарату примусу – єдина легально застосовує примус та інші, властиві 
тільки державі засоби і методи у певних процедурних формах. 

Керуючись змістом, структурними та функціональними ознаками державної 
влади, враховуючи її місце в політичній системі суспільства, спробуємо дати 
визначення поняття державної влади як єдиної публічної влади, що є суверенною 
характер і регулює суспільні відносини на підставі юридичних норм, застосовуючи 
тільки їй властиві державно-владні методи, а в разі потреби – і державний примус. 

Отже, суверенітет є якісною ознакою державної влади. Завдяки цій властивості 
влада у державі виступає як верховна, єдина, незалежна, тобто державна влада. 

Природа самого терміна “суверенітет” свідчить про його верховенство. Проте 
зазначимо, що загальноприйнятого визначення суверенітету наукою не створено. 
Зокрема, польський учений-міжнародник Ц. Березовський стверджує, що 
суверенітет – це своєрідний вид влади, він є найвищою владою, тобто такою владою, 
яка ні від кого не залежить і не є похідною [16, с. 10-11]. 

Як видається, буде помилкою визначати суверенітет як владу. Це – властивість, 
яка може бути притаманна державі, народу, нації, цей термін завжди виступає у 
зв’язку з іншим поняттям, яке і характеризує. 

Тому ми погоджуємося з думкою дослідників, які стверджують, що 
суверенітет – це не сама влада, а особлива властивість влади держави і відображає 
вона верховне її становище в системі політичної організації суспільства, 
верховенство і незалежність всередині країни так у зовнішньополітичній сфері 
[3, 7, 9]. 

Суверенітет насправді є характерною властивістю державної влади. Проте 
важливо зазначити, що це поняття характеризує не лише державну владу.  
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Зокрема, сучасна правова наука називає три суб’єкти суверенітету: держава, 
народ, нація. Щоправда, деякі вчені формулюють цю ж думку дещо інакше. 
Наприклад, відомий дослідник проблеми державного суверенітету професор 
В.С. Шевцов зазначає, що державний суверенітет має єдиного суб’єкта, нероздільно 
представленого державою і державною владою [13, с. 7]. Узагальнюючи наведені 
вище позиції, теоретик державного права Б.В. Щетінін справедливо зазначає: 
1) носієм народного суверенітету є народ; 2) носієм національного суверенітету є 
нація; 3) носієм державного суверенітету є державні органи [14, с. 12-13]. З огляду на 
це цим дуже важливо розрізняти носія суверенітету в аспекті політичної форми, яким 
є народ, та носія в аспекті юридичної форми, яким є державна влада, “політичний 
суверенітет” та “юридичний суверенітет”  

Тому у конституціях багатьох держав закріплено таку ідею: “джерелом 
політичної влади є народ, його волевиявлення та суверенітет”. У Конституції України 
вона відображена положеннями ст. 5: “Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади 
в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати 
конституційний лад в Україні належить виключно народові…” [5]. 

Поняття “суверенітет народу” означає, що вся влада в країні належить народові, 
тобто громадянам усіх національностей, які проживають на території певної країни і 
являють собою єдине джерело державної влади. Тому суверенітет народу іноді 
визначають як його верховенство у визначенні економічної, соціальної, політичної 
системи держави, інших кардинальних питань організації свого життя. Народ бере 
участь в управлінні державою. Він, реалізовуючи свою установчу владу, визначає і 
вдосконалює конституційний лад держави; через вибори делегує виконання владних 
повноважень державі, органам державної влади; здійснює владу за допомогою різних 
форм безпосередньої демократії. За посередництвом виборів народ, через 
волевиявлення делегує своїм представникам право здійснювати владу від імені 
народу. Відтак у теорії конституційного права з’являється вже згадане поняття 
“первинної” влади як влади народу і “вторинної”, тобто похідної – влади органів 
держави. 

Держава, втілюючи суверенітет народу, стає суверенною. Державна влада, 
уповноважена народом, який є сувереном, стає носієм суверенітету в юридичному 
розумінні. Народ, залишаючись джерелом і носієм суверенітету в політичному 
розумінні, має змогу виявити свою суверенну волю, вирішуючи кардинальні питання 
свого державного життя. 

Влада держави, ґрунтуючись на суверенітеті народу та суверенітеті нації, має 
суверенного характер. Відтак суверенітет державної влади – така якісна ознака, що 
визначає її як єдину верховну силу, яка легально реалізовує державну волю народу, 
виконуючи завдання і функції держави як політичної організації народу. Суверенітет 
передбачає, що в певному, організованому в державу суспільстві публічна влада, яка 
виступає від імені народу, об’єднує в собі такі ознаки: єдність, неподільність, 
верховенство, самостійність, незалежність, необмеженість, повновладдя та ін. 

Перелічені ознаки суверенітету виділяють майже всі дослідники цієї проблеми, 
однак тлумачать кожну з них по-різному. Іноді одну ознаку розкривають з 
допомогою кількох інших. Проте насамперед зазначимо, що суверенітет – поняття 
єдине і виділення його окремих ознак є умовним. 
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Суверенітет як ознака державної влади передусім забезпечується повнотою 
суверенних прав. Оскільки суверенітет ззовні виявляється у вигляді суверенних прав, 
мислителі раннього середньовіччя визначали це поняття як суму суверенних прав. 
Тому теза-заперечення болгарського вченого Д. Георгієва спрямована проти 
ідентифікації суверенітету із суверенними правами. Він стверджує, що суверенітет є 
їх основою і означає здатність суверена самостійно визначати обсяг цих прав [29]. 

Перелік суверенних прав не є сталим і вичерпним. З розвитком держави і права 
він поповнюється новими елементами. Але до переліку головно включають: право 
законодавсвта, створення своїх органів влади, право суду, право підтримання 
порядку на власній території, право ведення зовнішніх зносин, право виступати на 
міжнародній арені від свого імені. 

Незмінною, однак, залишається вимога про здатність держави самій визначати 
обсяг цих прав (повновладдя). Держава, яка переважно покладає безпосереднє 
виконання цих прав на власні органи влади, володіючи повновладдям, може передати 
здійснення суверенних прав іншим суб’єктам права, не втрачаючи самих прав і не 
втрачаючи суверенітету. Тому, зазначає Д. Георгієв, “їх безпосереднє здійснення 
може бути повернуте державі, якій вони належать” [1, с. 45]. Саме здатність 
публічної влади анулювати будь-який прояв іншої суспільної влади вважають 
визначальною характеристикою такої ознаки суверенітету, як верховенство. 

Верховенство державної влади означає повну і виключну єдину публічну владу 
на державній території, яка уповноважена діяти від імені народу. Верховенство 
державної влади, закріплене у конституції та інших правових актах держави, дістає 
своє вираження у територіальному верховенстві і здійснюється в межах території 
держави. 

Єдність та неподільність – інші ознаки суверенітету. Теоретик державного 
права Б.В. Щетінін, обґрунтовуючи єдність державної влади належністю її народові, 
виключає її поділ. Таке розуміння єдності дає підставу ученому у праці “Проблеми 
теорії радянського державного права” критично оцінити принцип розподілу влади 
[14, с. 62]. Переважно з ідеологічних міркувань висловлювалися думки про те, що 
згаданий принцип руйнує таку властивість суверенної державної влади, як її єдність. 

Схожі ідеї висловлюють і деякі сучасні українські дослідники, котрі, спираючись 
на названі вище аргументи, вважають принцип розподілу влади посяганням на 
принцип народного суверенітету та верховенства парламенту [6]. 

Зрозуміло, що, говорячи про розподіл влади, мають на увазі розподіл компетенції 
між органами єдиної державної влади, який не порушує суверенітету держаної влади. 
Три гілки єдиної державної влади – законодавча, виконавча і судова, реалізовуючи 
свої повноваження, діючи в одному напрямі спільною метою, становлять триєдність, 
цілісність. 

Соціальною основою єдності державної влади є походження її від народу, що і 
надає їх суверенного характеру. Як самостійною, суверенна державна влада 
уповноважена встановлювати єдиний правопорядок, здійснювати авторитетний, а в 
разі необхідності із застосуванням сили вплив на всі сторони життя суспільства. 
Державна влада встановлює загальнообов’язкові правила поведінки, самостійно 
виконує внутрішні і зовнішні функції держави у різних сферах, зокрема в 
економічній, політичній, правовій. На цій підставі іноді роблять висновок про 
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існування таких видів суверенітету, як економічний, політичний та правовий 
[8, с. 11]. На нашу думку, самостійність державної влади у названих сферах може 
бути підставою для визначення аспектів прояву суверенітету державної влади, проте 
не є критерієм для виділення окремих видів суверенітету.  

На особливу увагу заслуговує така ознака, як незалежність, яка в сучасних 
умовах може означати тільки юридичну непідпорядкованість будь-якій владі. 
Незалежність вважають ознакою, що характеризує зовнішній прояв державного 
суверенітету та існує в межах дотримання норм міжнародного права і незалежності 
інших держав.  

Крім загальноприйнятих вищеназваних ознак суверенітету деякі дослідники ще 
називають універсальність. Окремою ознакою також вважають невідчужуваність 
суверенних прав, тобто неможливість їхньої втрати навіть за умови, коли здійснення 
їх передане іншим суб’єктам права. На нашу думку, ознаки універсальності і 
невідчужуваності суверенних прав охоплюються поняттям верховенства і тому немає 
потреби їх виділяти окремо. 

Необмеженість як ознака суверенітету означає формальну свободу 
встановлювати своє право і полягає у можливості чинити на власний розсуд, не 
підпорядковуючись жодній владі, однак у рамках права. Відтак є дві думки щодо 
такої ознаки суверенітету, як необмеженість: 1) державна влада обмежена, бо, 
видаючи правові норми, сама ж зобов’язана їх дотримуватися; 2) не варто говорити 
про обмеження чи самообмеження державної влади, оскільки вона сама визначає 
закони і порядок їх встановлення. 

Правотворчість та забезпечення виконання правових норм є засобом реалізації 
державного суверенітету. Водночас державна влада має бути визначена законом і 
пов’язана нормами закону, до того ж, володіючи суверенітетом, державна влада й 
справді самостійно встановлює у правових нормах межі свого втручання у життя 
суспільства і особи. Але важливо пам’ятати, що державний суверенітет ґрунтується 
на суверенітеті народу, а це означає, що саме народ визначає головні засади, на яких 
ґрунтуватиметься діяльність державної влади і які залишаються незмінними без його 
волевиявлення. 

Вважається, що у правовій державі право є пануючою силою, в тому числі і над 
державою. Проте, за словами професора В.Г. Сокуренка “важливою умовою правової 
держави є не лише панування права, а й його залежність від моралі народу, 
регулятивна єдність з її вимогами” [11, с. 21]. 

Отже, суверенна державна влада функціонує в межах вимог верховенства права, 
що передусім означає пов’язаність державної влади правом. Саме верховенство права 
є однією з головних ознак правової держави, у якій діють виключно правові 
принципи організації та функціонування державної влади, панує не особа чи група 
осіб, не воля, а правовий закон. 

Варто згадати, що ще на початку ХХ ст. український правник Б.О. Кістяківський 
писав: “В сучасній правовій державі панують не особи, а загальні правила чи правові 
норми” [4, с. 119].  

Польський теоретик М. Боруцька-Арктова зазначає, що обмеження правового 
регулювання закладені в нормах, які стоять над законодавцем (або є незалежними від 
нього), безумовно його пов’язують та є незмінними. Зазначені межі втручання 
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держави у сферу свободи особи визначаються не лише ціннісними (аксіологічними) 
основами правових норм, але й нормативними системами. Зокрема, самообмеження 
діяльності державної влади випливають з норм конституції та міжнародного права 
[17, с. 49-54]. 

Належить погодитися з дослідниками, які вважають, що державний суверенітет, 
який не може бути абсолютним, обмежений суверенітетом народу – саме йому й 
належить право визначати економічну, політичну, соціальну та правову системи 
країни. Водночас народ, делегувавши частину повноважень (або навіть увесь обсяг 
повноважень), не втрачає суверенітету. 

Суверенна державна влада реалізується з дотриманням принципових положень 
про те, що: 1) державна влада діє в межах визначених законом повноважень; 
2) органи державної влади функціонують з метою забезпечення прав, свобод та 
інтересів людини; 3) суверенітет народу як основа суверенітету державної влади 
встановлює межі реалізації суверенітету державної влади; 4) зовнішньополітична 
діяльність держави здійснюється за загальновизнаними принципами і нормами 
міжнародного права, видається за можливе виділити перелічені вище цінності в 
окрему підгрупу установчих обмежень. Вони входять до складу нормативних 
обмежень, тому що закріплені відповідними нормами законодавства і стосуються 
безпосереднього носія державної влади. 

Існує також група організаційних обмежень, які поділяють на: організаційно-
функціональні та організаційно-структурні. У першому випадку йдеться про розподіл 
єдиної державної влади по горизонталі на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову; 
у другому – по вертикалі між державними і місцевими органами влади. Обидві 
підгрупи організаційних обмежень, які означають дотримання вимог про 
деконцентрацію та децентралізацію державної влади, мають на меті не допустити 
свавілля та узурпації державної влади, забезпечити ефективність її реалізації. 

Крім обмежень у внутрішній сфері, зрозуміло, існують обмеження й у зовнішній 
сфері діяльності державної влади. 

Як член міжнародної спільноти держава зазнає певних обмежень, вона 
зобов’язана зважати на суверенітет, інтереси інших держав. Тому, як уже 
зазначалося, у сучасних умовах міжнародного співробітництва можна говорити про 
правову незалежність державної влади, але не фактичну. По-перше, кожна держава 
зазнає певних, однакових для всіх обов’язкових обмежень, зафіксованих 
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. По-друге, держави, 
укладаючи між собою договори, також йдуть на певні обмеження. Суверенітет 
держави, яка здійснює свою діяльність у зовнішньополітичній сфері за 
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, не зазнає через це 
порушень. Порушенням суверенітету було б втручання у справи, які належать до 
власної компетенції держави. 

Влучним є погляд польського вченого-міжнародника Л. Антоновича на те, що за 
умов вільного волевиявлення допускаються будь-які обмеження – аж до 
самоліквідації держави та об’єднання з іншою державою чи державами. Дослідник 
підкреслює, що тільки з добровільно укладених угод виникають обмеження 
суверенітету держави. В інших випадках йдеться про його порушення [15, с. 35]. 
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Отже державна влада не абсолютна і зазнає обмежень як у внутрішній, так і в 
зовнішній сферах. Проте обмеження слід відрізняти від порушень суверенітету, які є 
недопустимими. 

Керуючись викладеного вище, державна влада – єдина публічна влада, що має 
суверенний характер і регулює суспільні відносини на підставі юридичних норм, 
застосовуючи тільки їй властиві державно-владні методи, а в разі потреби і 
державний примус.  

Якісною ознакою державної влади є суверенітет, що визначає її як єдину 
верховну силу, яка легально реалізовує завдання функції держави як політичної 
організації народу. Поняття суверенітету державної влади розкривається через 
повноту суверенних прав, верховенство, єдність та неподільність, самостійність, 
незалежність і необмеженість державної влади.  

Відтак теорія державного суверенітету є вченням про властивості державної 
влади, принципи її організації, та функціонування як верховної, незалежної, 
самостійної, єдиної і неподільної. Елементами теорії суверенітету є вчення про носія 
і джерело суверенітету, про дві сторони державного суверенітету – внутрішню і 
зовнішню, про економічний, політичний і правовий аспекти суверенітету, 
класифікація суверенітету на суверенітет державної влади, суверенітет народу, 
суверенітет нації. 

Певної трансформації у сучасних умовах зазнала така ознака суверенної 
державної влади, як необмеженість. Свої функції державна влада реалізує в межах 
нормативних (в тому числі, установчих), організаційних (організаційно-структурних, 
організаційно-функціональних) обмежень, ґрунтуючись на принципах верховенства 
права та розподілу влади. 
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У статті охарактеризовано процес формування джерел права у Галицько-
Волинській державі (1199 – 1349 рр.). Значну увагу приділено аналізу звичаєвого 
права, поширеної редакції Руської правди, князівського законодавства, маґдебурзького 
права, церковного права тощо. Дано оцінку тогочасним джерел права, зроблено 
висновок про необхідність систематизації правових норм у Галицько-Волинській 
державі. 

Ключові слова: Галицько-Волинська держава, джерела права, звичаєве право, 
князівське законодавство, церковне право. 

У процесі становлення і розвитку Галицько-Волинського князівства формувалося 
і розвивалося право як важлива ознака держави. 

Головними джерелами права в Галицько-Волинському князівстві були звичаї, 
Руська правда, князівське законодавство, маґдебурзьке право, церковне право. 
Правотворення в Галицько-Волинській державі мало свої особливості, які полягали у 
внесенні змін в чинні руські джерела права, а також в прийнятті нових нормативних 
актів. Зміни в правовій системі були зумовлені інтенсивним розвитком соціально-
економічних відносин та особливостями суспільно-політичного розвитку Галицько-
Волинського князівства [5, с. 41-42]. 

Галицько-Волинське князівство було тісно пов’язане за соціально-економічними 
відносинами і державним устроєм з іншими удільними князівствами, які утворилися 
внаслідок розпаду Київської Русі, тому логічно, що існували риси права, спільні для 
них. Безумовно, його правова система була досить розвинута, але не могла охопити 
усі суспільні відносини, тому певною сферою цих відносин все ж керували звичаї, 
які регулювали поведінку людей. До найпоширеніших норм звичаєвого права 
Галицько-Волинського князівства належали норми, які регулювали порядок 
здійснення кровної помсти, здійснення певних процесуальних дій (присяга, ордалії, 
оцінка покарань свідків). Довший час у Галицько-Волинському князівстві діяла усна 
форма звичаєвого права. Згодом норми звичаєвого права знайшли своє відображення 
в статтях Руської Правди [2, с. 94-95]. 

Деякі дослідники вважають, що з появою письмових джерел права чинність 
правових звичаїв нівелювалася. Як видається, ця думка є помилковою. Правові звичаї 
міцно вкоренилися в суспільні відносини, продовжуючи їх регулювати. Яскравим 
прикладом незмінності юридичної сили цих джерел є регулювання на їхній підставі 
кримінального процесу в общинних судах.  

                                                           
1© Бойко І., 2006 
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Історичні джерела права свідчать, що звичаєве право в Галицько-Волинській 
державі було гуманнішим, ніж існуюче в цей період у інших народів. Це одна з 
головних причин збереження національних правових традицій. Звичаєве право 
відігравало позитивну роль у Галицько-Волинському князівстві, оскільки 
ототожнювалося із правом, що мало загальну підтримку населення.  

Звичаєві правові традиції мають вплив і на сучасне суспільство, потрапляючи 
через санкціонування у національне законодавство сучасної України (наприклад, 
ст. 82 чинної конституції України: “Перше засідання Верховної Ради України 
відкриває найстаріший за віком народний депутат України”). 

Як незалежна держава Галицько-Волинське князівство зберігало на своїй 
території дію норм Руської правди, але дещо змінених, що було зумовлено розвитком 
економічних відносин. Як стверджував польський дослідник С. Соханевич, 
“найстарішим тут до 1340 р. було “Руське право” (мається на увазі Руська правда – 
І.Б.), яке було загально зобов’язуючим і поширювалося воно на цілу територію 
Галицько-Волинської держави, і було основою влади, нормувало всі суспільні і 
приватні відносини. І тому на Русі в часи її незалежності в основному керувалися 
цим правом [7, c. 29]. 

В Галицько-Волинському князівстві в різні часи діяли відомі редакції Руської 
правди: коротка, поширена і скорочена. Ця найвидатніша пам’ятка середньовічного 
права Київської Русі діяла там в її Поширеній редакції, адже час її укладення майже 
збігається з часом утворення Галицько-Волинського князівства. Норми Руської 
правди виражали інтереси феодалів і значно посилювали їх правове становище в 
державі порівняно з Короткою редакцією. Такий процес був закономірний, адже цей 
історичний період супроводжувався інтенсивним розвитком нових економічних 
відносин. Це й зумовило формування нової соціальної групи – бояр у Галицько-
Волинському князівстві.  

Поширена редакція Руської правди захищала власність феодалів на землю, 
визначала обмеження майнових та особистих прав феодально залежного населення 
на користь феодалів. За цим законодавчим актом холопи перетворювалися на 
кріпаків, що свідчить про перехід від ранньо-феодальньої до феодальної держави. 
Неповнота роздріблення і збереження зв’язків між колишніми частинами Київської 
Русі зумовила дію цієї пам’ятки права як найбільш загальної для всіх цих територій. 

Скорочену редакцію Руської Правди більшість дослідників розглядають як 
найпізнішу, створену на основі Розширеної редакції у XV cт. чи навіть XVII ст. Якщо 
Поширена редакція діяла саме у Галицько-Волинському князівстві, а Коротка – у 
період перед об’єднанням Галицького і Волинського князівств, то Скорочена 
редакція набула чинності вже після втрати незалежності цієї держави. 

У Галицько-Волинському князівстві широко застосовувалося канонічне 
(церковне) право, джерелами якого були, насамперед, церковні постанови та статути 
князів. Ці законодавчі акти встановлювали правові основи взаємовідносин церкви, 
світської та церковної влади, правового статусу духовенства. Вони є чітким 
відображенням впливу християнства на правову систему руських земель, зокрема 
Галицько-Волинського князівства. Церква почала застосовувати різноманітні норми 
канонічного права, передусім, візантійського, яке виникло з римського 
рабовласницького права, пристосованого до потреб феодального розвитку.  



ДЖЕРЕЛА ПРАВА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ  
ДЕРЖАВИ (1199 – 1349 рр.) 

 

61 

Найважливішими і найдавнішими пам’ятками церковного права були церковні 
статути князя Володимира Святославовича про десятини і церковних людей та князя 
Ярослава Володимировича про церковні суди. Ці статути діяли в Галицько-
Волинському князівстві у переробленому вигляді. Цих переробок вони особливо 
зазнали у XIII–XIV ст., але початкові тексти сягають часу існування Київської Русі. В 
їх основу покладено установлення перелічених київських князів і визначено форми й 
розміри матеріального забезпечення церкви та межі церковної юрисдикції стосовно 
столичної київської митрополії. Ця обставина, а також те, що законодавцями у 
статутах були великі князі, а у створенні Статуту князя Ярослава брав участь 
київський митрополит Іларіон, зумовило чинність названих статутів на території всієї 
Русі. Водночас до їх текстів були внесені норми, що відображали зміни у відносинах 
світської та церковної влади в окремих князівствах у процесі розвитку феодальних 
відносин Галицько-Волинської держави, а також відповідно до еволюції державного 
ладу і самої церковної організації. 

Церковні статути визначали становище християнської церкви в Галицько-
Волинській державі. Вони закріплювали привілеї служителів церкви на “десятину” – 
десяту частину доходів, які залежне населення сплачувало церкві. Спочатку її 
встановлювали для будівництва і утримання Десятинної церкви (перша кам’яна 
церква у Києві, збудована руськими і візантійськими майстрами 989-996 рр.), а 
згодом набула характеру повсюдного феодального податку, який збирали церковні 
установи. Галицько-Волинське князівство не було винятком [1, с. 23-25]. 

Важливим джерелом права Галицько-Волинського князівства було князівське 
законодавство, яке існувало у вигляді грамот, договорів, статутів (уставів) тощо. Тут 
знайшла відображення подальша систематизація права в Україні-Русі. 

Законів галицько-волинські князі не видавали. Тогочасна правова дійсність 
поняття “закону” до князівських грамот та інших правових актів не застосовувала. За 
тогочасними уявленнями, закон розумівся як Божий припис, як заповіді Святого 
Письма тощо. 

Юридичних грамот галицько-волинських князів збереглося дуже мало. 
Втрата політичної незалежності Галицько-Волинської держави була головною 

причиною того, що основні її законодавчі пам’ятки, які б досконало розкрили її 
правову систему, до нас не дійшли. Вони зазнали знищення колонізаторами, котрі 
вважали їх загрозою для своєї влади. Ця нищівна діяльність все ж таки оминула деякі 
акти, не давши їм піти у забуття. Це надзвичайно унікальні пам’ятки правової 
культури українського народу. 

До нас дійшло лише декілька пам’яток правотворчості князів Галицько-
Волинської держави, які характеризують особливості її правової системи. 
Найдавнішою є “Грамота 1134 р. князя Івана Ростиславовича Берладника”, яке 
регламентувала правове становище іноземних купців під час їхнього приїзду на землі 
Галицько-Волинського князівства. Наприклад, встановлювалися пільги для 
болгарських купців (звільнялись від сплати мита, …. привозили в Малий Галич 
товари “на ізклад”). Це свідчить про формування торговельно-економічних відносин 
у Галицько-Волинському князівстві на правовій основі. Водночас держава розуміла 
необхідність надання певних пільг іноземним купцям з метою розвитку власної 
економіки і зміцнення політичних позицій на міжнародній арені. 
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Збережені також передсмертні грамоти Володимира Васильовича Велинського 
1287 р. про передання Волинського князівства Мстиславу Даниловичу та міста 
Кобрина його дружині Ользі. Ця грамота також відома як “Рукописанне” (заповіт), в 
якій містилися норми спадкового права. Цей нормативний акт мав форму заповіту, у 
якій викладено передсмертну волю волинського князя. Державну владу в князівстві 
він заповів своєму дворідному брату Мстиславу Даниловичу. Також Володимир 
Васильович подбав про матеріальне забезпечення дружини після його смерті. Він 
звернувся з проханням до підневільних йому людей поставитися до княгині так, як до 
нього. Князь здійснює перелік територій, які мають належати його спадкоємиці: 
зокрема, місто Кобрин (тепер Брестська область Республіки Білорусь), Садове (на 
межі пізніших Володимирського і Луцького повітів). Цей акт духовного змісту. Про 
це свідчить наявність інвокації. Із записів у літописах можна зробити висновок про 
побожність і гуманність Володимира Васильовича, тому така форма документа є 
особливою. Відомо, що він наказав переробити коштовності бабусі та матері на 
гривні, а також розіслати милостиню по цілому князівстві [6, с. 48]. 

Такі передсмертні повеління князя, записані в “Рукописаннях”, не були виконані 
у повному обсязі. Річ у тому, що володіння Володимира Васильковича 
поширювалися на місто Брест, яке було в той час важливим економічним та 
політичним центром. Політично-економічну вагу міста пояснюють тим, що через 
нього простягалися торговельні шляхи, які сполучали Галицько-Волинське 
князівство з Прибалтикою. Водночас у цьому місті великої могутності і розвитку 
досягнуло купецтво. Представники цієї соціальної групи були зацікавлені у слабкості 
князівської влади, щоб стати фактичними господарями цього економічного центру. 
Мстислав Данилович був відомий через свою справедливість і сильний характер, 
тому така кандидатура на посаду князя була для них неприпустимою. Вони вчинили 
змову і уклали угоду з князем Юрієм Львовичем, за якою він почав князювати в 
цьому та інших містах північної частини Волині. Князь Мстислав не дозволив 
брестянам порушити передсмертну волю Володимира Васильовича і шляхом 
дипломатичних переговорів та воєнних погроз змусив Юрія, свого племінника, 
покинути зайняті ним міста, вступивши в них на початку 1289 р. Зрадники 
врятувалися втечею. 

Утвердивши свою владу в Бресті, новий володар дізнався, що жителі міста не 
платять феодальних податків. У зв’язку з цим було видано Статутну грамоту 
Володимиро-Волинського князя Мстислава Даниловича 1289 р., у якій було 
встановлено розміри і форми феодальних повинностей міського населення на 
користь державної влади. Цей факт свідчить про високий рівень і вагому позицію 
права у Галицько-Волинському князівстві. Ця грамота відображала соціально-
економічні умови, що існували в Галицько-Волинському князівстві ХІІ ст. Її текст 
зберігся в офіційному князівському літописі міста Володимир-Волинського у складі 
Іпатіївського літописного зводу ХІV ст. Цей документ не містив інвокацій, як інші 
волинські правові акти, що ввійшли до складу князівського Володимиро-
Волинського літопису. Імовірно, зміст грамоти зумовив її дипломатичну форму. 
Обидві грамоти Володимира Васильовича були духовними, окрім Мстиславових, 
тому це зумовило відсутність іновокації. 

У статті першій грамоти містилися й інші елементи, характерні для 
дипломатичної форми, зокрема вказівка на обставини прийняття документа (“за их 
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кормолу”). Князь як правотворець намагався обґрунтувати брестянам необхідність 
сплати збільшеного податку через внесення змін до правового акту за їх провину. 
“Статутна грамота 1289 року” становила не самовільне і безпідставне задоволення 
забаганок Мстислава Даниловича, а акт законної справедливості. Вона містила 
суперечність щодо норм Руської правди, в яких йшлося про податковий статус 
вірника і городника.  

Видавши грамоту, Мстислав продовжив справу батька, який 1254 р. прийняв 
королівський титул. Такі дії Романовичів значно покращили становище держави. 
Батько домігся визнання у світі, а син навів порядок в середині князівства. 

Стаття 2 грамоти визначала розмір феодального податку для брестських міщан. 
Він становив 4 гривні кун, тобто 1 гривню срібла. Це вже було не традиційним 
податком, а своєрідною контрибуцією, накладеною на міщан за їхню провину. 
Можливо, це тимчасовий штраф, бо до цієї норми вислів “на віки” не стосується, що 
справедливо. Не варто було б обтяжувати брестян такими важкими феодальними 
повинностями на довгий час, адже їх правопорушення не тягнуло за собою аж такої 
відповідальності. Стаття 3 містила духовну санкцію, якої не було в інших 
володимиро-волинських грамотах. В останньому рядку Мстислав виправдовує своє 
рішення, але не через страх, що це зумовить соціальну напругу, а щоб затвердити 
його і занести цей факт у літопис, який стане уроком для нащадків [4, с. 209-211]. 

У грамотах, договорах князів трапляються постанови публічного, міжнародного 
та приватного права. Прикладом може бути “Грамота руських князів Володимира-
Андрія і Льва Юрійовича до великого магістра німецького ордену Карла 1316 року” – 
дипломатичний акт, метою якого було налагодження дружніх зовнішніх зв’язків 
Галицько-Волинської держави з Прузьким орденом хрестоносців. Попередні 
галицько-волинські князі перебували у дружніх відносинах з орденом, але під час 
праління Андрія та Лева, контакти з ним послабшали. Князі усвідомили цю 
зовнішньо-політичну помилку і у 1316 р. відновили дружні відносини з німецькими 
рицарями. У цей час на литовський престол вступив Гедимін, який розпочав 
завоювання Литвою руських земель, використавши цю грамоту як привід 
(Тевтонський орден ворогував з Литвою), тому деякі історики вважають таку дію 
Лева ІІ та Володимира-Андрія помилкою [6, с. 49]. Грамоту підтверджували 
договори Юрія ІІ 1325-1327 рр. і поновлювала грамота 1334-1335 рр. того ж князя. У 
цих договорах встановлювався “довічно” оборонно-наступальний союз Галицько-
Волинського князівства та Прусського ордену проти Литви, Польщі й татар. 
Договори цікаві тим, що в них, крім підписів князя, є підписи представників 
Боярської ради, що свідчить про їх сильні позиції в державі. Грамоти затверджені 
печатками князя і бояр [3, с. 251]. 

Літописи свідчать також про існування договорів князів з народом. Але самих 
договорів-“рядів” не збереглося. 

Маґдебурзьке право. У XII–XIV ст. змінюється як політична, так і економічна 
роль міст. У Галицько-Волинському князівстві розвиваються ремесла, торгівля. 
Данило Галицький засновує нові міста, запрошує німців, вірменів, поляків. У 
великих містах князівства завжди було багато іноземців, зокрема хозарів, греків, 
вірмен, поляків, євреїв, німців тощо. 

У ті часи іноземці відігравали важливу роль в економічному розвитку міст, 
активно займаючись торгівлею, різними видами ремісничого виробництва. 



 
І. Бойко 

 

64 

Поступово іноземці отримують право визнаватися мешканцями міста, їм надають 
інші права та привілеї. 

Як відомо, у 1188 р. архієпископ Віхман надав привілей на самоврядування 
Маґдебургові. У ХІІІ ст. маґдебурзьке право поширюється на інші німецькі землі, на 
міста Польщі, Литви, Чехії, України, Угорщини. 

Норми цього права, регулювання управління містом, привілей суспільно-правові 
відносини, організацію суду та порядок здійснення правосуддя визначали заходи 
кримінального покарання, регламентували внутрішню статутну діяльність купецьких 
корпорацій, ремісничих цехів і торгівлі. Відповідно до маґдебурзького права міста 
звільнялися від управління й суду феодалів. Це право регламентувало права міських 
станів – купців, ремісників, визначало порядок обрання і функції органів міського 
самоврядування майна. 

Коли ж поширилося маґдебурзьке право в містах Галицько-Волинського 
князівства? Його було введено з німецькими переселенцями. Спочатку воно 
стосувалося лише німецького населення, а згодом поширилося на усе міське 
населення. Так князь Данило Галицький і його наступники забезпечили німецьким 
громадам привілей користуватися власним правом і мати власні судово-
адміністративні органи. Одним із перших міст, в якому німецька людність була 
виведена з-під юрисдикції місцевої адміністрації був Володимир-Волинський 
(бл. 1324 р.), а першим містом, що отримало повне маґдебурзьке право став Сянок 
(1339 р.). Грамота останнього галицько-волинського князя Юрія ІІ Болеслава 
наділяла міщан цього міста привілеями і, зокрема, звільняла від податків на 15 років. 
Згодом маґдебурзьке право було надано іншим українським містам: Львову (1356 р.) 
і Кам’янець-Подільському (1374 р.). 

Отож, джерела права Галицько-Волинської держави були важливим способом 
зовнішнього вияву правових норм. Їхня різноманітність зумовлена необхідністю 
систематизації правових норм в Галицько-Волинській державі. Проте цьому не 
сприяли як внутрішні, так і зовнішні чинники. Внутрішні князівські міжусобиці, 
боярське свавілля, монгольське нашестя послабили, а відтак призвели до загибелі 
Галицько-Волинської держави, а це, своєю чергою, не дало змоги систематизувати 
чинні джерела права. 

–––––––––––––––––––– 
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КАЗЕННІ ПАЛАТИ ЯК ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 
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У статті досліджено організаційно-правові засади діяльності казенних палат в 
українських губерніях у період великих реформ 60–70-х років ХІХ ст. Бюджетна 
реформа дала змогу зосередити діяльність казенних палат винятково на фінансових 
функціях, позбувшись господарських і військово-мобілізаційних. У 1866 р. було 
реформовано структури палат, посилено єдиноначальність у них. Незважаючи на 
потреби удосконалення організаційно-правових основ діяльності казенних палат, на 
початку ХХ ст. відповідні кроки так і не було зроблено. 

Ключові слова: казенна палата, бюджетна реформа, податкова діяльність. 
Питання забезпечення оптимальних організаційно-правових засад діяльності 

органів управління державними фінансами як на центральному, так і на місцевому 
рівні в Україні мають важливе значення для формування ефективного державного 
апарату. На цей час органи місцевого управління фінансами загальної компетенції 
(відповідні управління обласних державних адміністрацій та державних 
адміністрацій міст Києва і Севастополя) не об’єднують у собі всі функції фінансового 
управління. Вони не виконують кредитно-фінансової функції держави (це 
забезпечується місцевими відділеннями Національного банку України та Державного 
казначейства), податкової (вона віднесена до компетенції місцевих Державних 
податкових адміністрацій), а також митної (здійснюється Державною митною 
службою України) і фінансово-контрольної (розосереджена між Рахунковою палатою 
України та місцевими Контрольно-ревізійними управліннями). Отже, принаймні на 
місцевому рівні у плані функціонально-інституційному їх компетенція, з вельми 
значними узагальненнями, схожа до тієї, яку мали казенні палати Російської імперії 
на території України у пореформені десятиріччя ХІХ та на початку ХХ ст. Водночас, 
організаційно-правові засади їх діяльності вітчизняною історико-правовою наукою 
не досліджувалися. Отже, звернення до цієї проблематики має не тільки науково-
пізнавальне, а й практичне значення.  

Унаслідок акцизної реформи 1863 р. [1] та реформи державного контролю 
1865 р. [2, c. 3] спеціалізація казенних палат як губернських органів управління 
державними фінансами загальної компетенції посилилася. Вони позбавилися 
невластивої їм функції фінансового контролю, а також позбулися адміністрування 
непрямих податків. Прийняттям “Статуту про військову повинність” 1 січня 1874 р. 
казенні палати були остаточно звільнені від військово-мобілізаційних завдань. 
Я.І. Козловський пропонує інструкцію Міністерства фінансів 1865 р., згідно з якою 
казенна палата визначалася як “вища фінансова установа в губернії” [4, с. 124]. При 
цьому ні законодавчі, ні підзаконні нормативні акти цього чи подальших періодів не 
визначали в чому полягає ця “вищість”, адже губернські акцизні управління – органи 

                                                           
1© Головко О., 2006 
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адміністрування непрямих податків і одночасно нагляду за виробництвом і обігом 
підакцизних предметів (спиртні напої, цукор, сіль, нафта, тютюн, сірники та ін.), 
управління митних округів і митниці, контори та відділення державних банків їм не 
підпорядковувалися. Єдине – це хіба що ст. 13 “Загального установлення 
губернського” Зводу законів Російської імперії видання 1857 р. вносила казенні 
палати і підпорядковані їм казначейства до переліку губернських адміністративних 
установ.  

Принципове значення для розвитку всієї фінансової системи Російської імперії 
мала бюджетна реформа, мало помічена цивільними істориками і зовсім не помічена 
істориками права. Завдяки ініціативності Державних контролерів М.М. Анненкова 
(пізніше Київського генерал-губернатора) та В.О. Татаринова, підтриманих молодим 
імператором Олександром ІІ було кардинально реформовано бюджетний процес в 
Російській імперії, побудовано на ґрунті універсального принципу єдності каси. 
Неупорядкованість бюджетного процесу, відомча система асигнування, звітності та 
контролю, поряд з незрозумілою для розвинених європейських держав таємністю 
Державного бюджету (Державного розпису в термінології тогочасного фінансового 
права Російської імперії) – усе це відкидало фінансову систему та її правові засади на 
десятки років назад, що цілком наочно довела Кримська війна 1853-1856 рр., яка 
завершилася поразкою Росії. Введення єдності каси супроводжувалося кардинальним 
реформуванням системи державного фінансового контролю. Всі державні грошові 
ресурси були зосереджені в касах Міністерства фінансів.  

Спершу єдність каси була введена „в порядку досліду” в Петербурзі у 1864 р., 
згодом у 12 губерніях Європейської Росії, а височайшим повелінням 
22 березня 1865 р. (деталізованим сенатським указом 20 квітня) розповсюджена на 
всі губернії, за винятком Закавказького краю [5]. Міністр фінансів Російської імперії 
М.Х. Рейтерн 14 квітня 1865 р. розіслав по казенних палатах інструкції щодо 
запровадження нового касового порядку як для цих палат, так і для 
казначейств [6, арк. 1-2]. Щоправда, нововведення здійснювалися старими, 
дореформеними методами. Ще і у липні 1865 р. Київський, подільський та 
волинський генерал-губернатор О.П. Безак писав М.Х. Рейтерну про те, що нові 
правила касового устрою так і не надійшли до ввіреного йому Південно-Західного 
краю [6, арк. 9]. 

Керівництво Міністерства фінансів досить швидко переконалося, що однією 
розсилкою нових нормативно-правових документів обійтися не вдасться. У середині 
серпня 1865 р. міністр викликав голів казенних палат „...з підвідомчими чиновниками 
для вивчення на практиці нових правил рахівництва і звітності” [6, арк. 27 зв.]. 

Казенні палати успішно, загалом, опанували нові правила касових операцій. 
Єдність каси, з одного боку, об’єктивно підвищувала їх соціально-правовий статус, а 
з іншого – загострювала суперечності з іншими „губернськими місцями”, які звикли 
мати свої асигнування, свою готівку і, врешті-решт, свою відомчу касу. Насамперед, 
це стосувалося відомства Міністерства внутрішніх справ. Відносини з губернаторами 
як правило, були досить складними, а після того, як останні почали фінансуватися з 
підпорядкованих казенним палатам губернських казначейств, ситуація не могла не 
загостритися. Можна уявити реакцію Київського цивільного губернатора на 
відношення голови місцевої казенної палати від 19 листопада 1865 р., де було 
зазначено, що палата: „...просить ... повідомити ... за чиїми саме підписами будуть 
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здійснюватися у ... 1866 році видачі асигнувань по сумах, належних до відпуску у 
відання вашого високопревосходительства” [6, арк. 32-32 зв.]. 

Фінансова та інші реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. сприяли уточненню компетенції 
казенних палат (як і інших місцевих органів державного управління) щодо 
адміністрування податків. Найголовніші – непрямі, які забезпечували найбільшу 
частку надходжень до бюджету Російської імперії, – відійшли до компетенції 
спеціально створеної потужної системи місцевих органів акцизного нагляду: 
губернських та окружних акцизних управлінь. При „найближчому” нагляді за 
надходженням прямих („окладних” у термінології того часу) податків і зборів 
(точніше, податей і зборів) повітових казначейств, казенні палати мали вести облік 
недоїмок в губернії й турбуватися, „...щоб податі надходили вповні й 
своєчасно” [7, арк. 44]. Палати щомісячно отримували від казначейств реєстри 
платників і недоїмників і повідомляли „місцеве начальство” (тобто загальну 
адміністрацію) щоб ті вживали заходів. Отже, на цьому етапі своєї історії казенні 
палати не мали належних виконавчих повноважень. У випадку нереагування 
„місцевого начальства” палати, згідно зі ст. 535 „Статуту про податі” кодифікації 
1857 р. [8], доповідали міністрові фінансів. При цьому два відомства на місцях щодо 
стягнення недоїмок діяли не скоординовано.  

Так тривало майже століття, доки міністри внутрішніх справ і фінансів у 1867 р. 
не дійшли висновку про ненормальність такого стану справ: „...Казенним палатам 
відома лише кількість недоїмок і час розсилки недоїмочних реєстрів до поліцейських 
управлінь, заходи ж, застосовані ... останніми, рівно як і причини накопичення 
недоїмок ні казенним палатам, ні міністру фінансів не відомі” [7, арк. 44]. Як 
наслідок, було вироблено механізм взаємодії казенних палат, казначейств і місцевих 
поліцейських управлінь, відповідно до якого останні повинні були інформувати 
палати про заходи щодо стягнення недоїмок.  

У 1867 р. казенні палати отримали право у разі накопичення значних недоїмок 
відряджати до повітів своїх чиновників для „...збирання відомостей про хід справи 
щодо надходження податей і зборів, і стягнення недоїмок...” [7, арк. 46] Однак при 
цьому чиновники не мали права втручатися в заходи загальної поліції щодо 
стягнення недоїмок за податками. Детальніше правовідносини таких „оперативних 
груп” з місцевими поліцейськими управління не регламентувалися, що мало 
призводити до ускладнень на практиці такої взаємодії. Водночас, казенні палати 
зобов’язувалися тепер доповідати міністрові фінансів не лише про розміри недоїмок, 
а й про причини їх накопичення [7, арк. 46]. 

Закон 23 травня 1866 р. [9] змінив структуру казенних палат, впорядкувавши її 
відповідно до вимог часу. Окрім канцелярії, в складі палат залишилося два 
відділення – ревізьке та казначейське. Перше після військової реформи займалося 
завданнями статистичного та податкового характеру (збору прямих податків, 
передусім за подушним окладом), друге – власне адмініструвало державні прибутки і 
видатки в губернському масштабі. Менш значущими структурами були канцелярія 
(виконувала обслуговуючу, організаційно-технічну функцію) та пробірна частина, 
яка властиво виконувала вузькоспеціалізовані завдання. 

Анахронічні посади „колегіальних часів” – радники та асесори – відійшли в 
минуле. Їх змінили начальники відділень, які працювали в тому чи іншому напрямі 
роботи. 
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Важливою є зміна назви і статусу посади керівника казенної палати за цим 
законом. Управляючий, який заступив колишнього голову палати, був уже чітко 
визначеним урядовцем – професіоналом. По суті, це стало своєрідним завершенням 
міністерської реформи 1802 р. на місцевому рівні. Казенна палата переставала бути 
колегіальним, “присутственним” органом, ставала “нормальною” – відповідно до 
вимог часу і капіталістичної модернізації бюрократичною структурою – 
єдиноначальністю і вертикальною підпорядкованістю. Управляючий мав суттєво 
більш значні повноваження, а присутствіє палати набуло дорадчого характеру.  

Штатна структура і грошове утримання чиновників казенних палат в українських 
губерніях у кінці ХІХ-ХХ ст. відрізнялися залежно від губернії, її розряду, 
економічного потенціалу, господарського значення тощо. Зокрема, у 1879 р. 
структура Волинської казенної палати була наступною. Очолював палату 
управляючий, який отримував 1960 руб. жалування, 594 руб. столових і 1000 руб. 
квартирних – всього 3554 руб. на рік. Зважаючи на те, що Волинська палата не могла 
належати до високооплачуваних, можемо стверджувати, що на цей час оплата праці 
управляючих дещо збільшилася порівняно з утриманням голів палат в середині 
ХІХ ст. Управляючий був єдиним службовцем палати, який отримував квартирні.  

У палаті також працювали: секретар (490 руб. жалування і 297 руб. столових, 
разом 787 руб. на рік), два чиновники для особливих доручень – старший (таке ж 
утримання, як у секретаря) і молодший (392 та 198 руб., разом 590 руб.). Чиновник з 
нагляду за торгівлею й промислами отримував 539 руб. жалування і 294 руб. 
столових, всього – 733 руб. на рік. Три начальники відділень мали по 980 руб. і 
столових по 346 руб., усього – 1326 руб. річного утримання. П’ятеро 
столоначальників отримували по 392 руб. жалування і 148 руб. 50 коп. столових 
(540 руб. 50 коп). П’ять їхніх помічників мали оклад 235 руб. і столових 118.80 руб. – 
усього 353 руб. 80 коп. Дещо вищим було утримання бухгалтерів. Їх було семеро і 
отримували вони, відповідно, по 490 руб. жалування та 247 руб. 50 коп. столових – 
усього 737 руб. 50 коп. Кожен з одинадцяти помічників бухгалтера мав окладу по 
294 руб. і по 148 руб. 50 коп. столових (442 руб. 50 коп.). Неземська Волинська 
губернія, як і Київська та Подільська, на відміну від шести інших на територій 
сучасної України, мали у складі казенних палат додаткові штатні одиниці – діловодів 
розпорядчих комітетів. У Волинській палаті діловоду, який отримував оклад 490 
руб., 297 руб. столових (усього 587 руб. річних), допомагали два помічники (294 руб. 
і 118 руб. 80 коп., тобто 442 руб. 50 коп.) [10, арк. 72]. Отож, з 40 чиновників 
Волинської казенної палати (без урахування писців та канцеляристів) 26 мали 
грошового утримання менше, ніж 600 руб. на рік, 13 з них – менше 500 руб., а 
п’ятеро – менше 400 руб. Це більш, ніж скромно і зайвий раз доводить думку про 
бідування дрібного чиновництва у Російській імперії, розкриту в класичній 
російській літературі (М.В. Гоголь, Ф.М. Достоєвський, М.Є. Салтиков-Щедрін). 

Щоправда, для працівників казенних палат у Південно-Західному краї (Київська, 
Подільська, Волинська) було передбачене додаткове джерело матеріального 
утримання – так би мовити, „за особливі умови служби”. Після Польського 
повстання 1863 р. ці землі були зоною „підвищеної напруги”, відтак місцеве 
чиновництво отримувало доплату з сум процентного збору .  

Започаткування у 1885 р. низового (наближеного до повіту) органу податкової 
діяльності – податних інспекторів створило більш виважену вертикаль фінансової 
адміністрації загальної компетенції на губернському рівні [11, с. 148]. Маючи на 
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низовому рівні штат податних інспекторів, казенні палати отримали змогу саме через 
них вести фіскальну політику самодержавства щодо адміністрування того чи іншого 
податку. На початку ХХ ст. керівники казенних палат вже усвідомлювали усю 
важливість своєчасного інформування платників про їх зобов’язання, адже і 
сумлінніші з них, не маючи належних відомостей, могли скоїти правопорушення. 
Набули загального поширення інформаційні листки – оголошення казенних палат, 
які вивішували в адміністративних установах, людних місцях, надсилали до органів 
місцевої влади та самоврядування [див. напр. 12, арк. 1 зв.]. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. компетенція казенних палат в українських 
губерніях кардинальних змін не зазнала. Достатньо високий статус управляючого 
палати підкреслювався тим, що як колись голову, так і його призначав на посаду 
безпосередньо цар за поданням міністра фінансів. Начальники відділень і старший 
діловод призначав міністр фінансів, решта службовців палати – безпосередньо 
управляючим. Йому ж належало право прирахувати до казенної палати поза штатом 
до шести чиновників (без грошового утримання) на термін не більше двох років. 
Вони мали відповідати всім вимогам, що висувалися до кандидатів на державну 
службу (“за визначенням від уряду”) і були фактично стажерами.  

Виконання казенними палатами як губернськими органами фінансового 
управління загальної компетенції функції адміністрування прямих податків 
визначило особливості їх правовідносин з судовими органами та іншими складовими 
карального апарату Російської імперії. Якщо участь органів загальної поліції у справі 
управління державними фінансами на території українських губерній, перш за все, у 
застосуванні примусу, запобіганні та припиненні деліктів у галузі фінансових 
відносин, розглянемо окремо, то щодо суду мусимо зупинитися детальніше. 

У одних випадках казенна палата та її присутствіє виступали суб’єктами 
кримінального та адміністративного процесу в справах про злочини та 
правопорушення в галузі фінансових відносин. По суті, вони мали право 
адміністративної юстиції з усіх справ, передбачених статутами казенного управління, 
за винятком віднесених до компетенції акцизних установ. Були залучені казенні 
палати і до розв’язання в судах цивільно-правових справ. Взято до уваги те, що за 
своєю компетенцією казенні палати володіли інформацією про майновий стан тих чи 
інших фізичних юридичних осіб. 

Напевно не без зусиль С.Ю. Вітте, який в якості міністра фінансів виступив як 
справжній реформатор проходження служби у органах управління державними 
фінансами, у 1900 р. введено нові штати казенних палат та підпорядкованих їм 
органів з відповідним збільшенням грошового утримання [13]. Палати були поділені 
відповідно до значущості території обслуговування на чотири розряди.  

Загальне утримання управляючого казенної палати становило (жалування, плюс 
столові та квартирні) для першого розряду 6500 руб. на рік, другого – на тисячу 
менше. Різниця між утриманням за кожним наступним розрядом становила 500 руб. у 
бік зменшення. У будь-якому випадку управляючий навіть казенної палати 
четвертого розряду (найнижчого) отримував на рік майже на 1000 руб. більше, ніж 
згадуваний вище керівник губернської фінансової установи на Волині двадцятьома 
роками перед тим (тобто грошове утримання управляючого збільшилось на 25–30 %, 
що вельми суттєво). Класні чини залишалися такими ж, як і раніше. Незалежно від 
розряду палати (тут, на відміну від класу митниць, він на ранг службовця не впливав) 
управляючий мав п’ятий клас за посадою і мундиром і третій першого розряду – за 
пенсією. 
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Для казенних палат ІІ-ІІІ розрядів уперше вводили посади помічників 
управляючого (до цього були лише в Санкт-Петербурзі та Москві), загальне річне 
утримання якого коливалося від 2300 до 3300 руб. Їм було встановлено шостий клас 
за посадою і мундиром, і другий розряд третього класу за виходом на пенсію.  

Начальники відділень почали отримувати від 2200 до 2800 руб. (різниця між 
розрядами становила 200 руб. річних) з тим самим рангом, що і у помічника 
управляючого. Отже, їх грошове утримання значно поліпшилося. Покращилося 
матеріальне забезпечення старших столоначальника, бухгалтера, діловода (від 
1400 руб. до 1700 руб. з „кроком” 100 руб.), які мали відповідно сьомий, сьомий і 
п’ятий клас. Столоначальник, бухгалтер, діловод одержували від 1200 до 1500 руб., 
восьмий клас за посадою і мундиром, шостий – за пенсійним забезпеченням. Їх 
помічники отримували „вилку” в грошовому утриманні. Нижній оклад коливався від 
700 до 860 руб. (між першим і другим розрядом різниця становила 60 руб., між 
іншими розрядами – 50 руб.), верхній – від 800 до 960 руб. (з тим же „кроком”). Вони 
отримували, відповідно, дев’ятий і за пенсією сьомий клас. Службовий статус і 
грошове забезпечення помічника секретаря були такі самі, як у столоначальника, 
діловода, бухгалтера. 

Секретар палати і чиновник з особливих доручень мали сьомий клас за посадою і 
мундиром та п’ятий – за виходом на пенсію. Вони отримували від 1500 руб. річних у 
палаті четвертого розряду до 1800 руб. – першого (по сто рублів різниці між 
розрядами). При тому ж службовому ранзі чиновник з судової частини, який 
здійснював юридичне забезпечення діяльності казенної палати, мав вище 
утримання – 1800 руб. на рік у палаті третього розряду, 2000 руб. – другого, 
2200 руб. – першого. Штати казенних палат четвертого розряду цієї посади не мали. 

І знову найменшу корись від підвищення рівня грошового утримання мало дрібне 
чиновництво. Найменший розмір оплати праці коливався від 500 руб. в палатах 
четвертого до 700 руб. на рік у палатах першого розряду (рахунковий чиновник), 
десятий клас по службі й мундиру, восьмий – за пенсією. Екзекутор і журналіст 
одержували від 750 до 900 руб. річних (різниця між розрядами складала по 50 руб.), 
дев’ятий клас – за посадою і мундиром, сьомий – за виходом на пенсію. За такого ж 
рангу архіваріус отримував більше – від 850 до 1100 руб. (між четвертим і третім 
розрядом – 50 руб., між іншими – по 100 руб.).  

Тією чи іншою мірою започатковані керівництвом Міністерства фінансів України 
у кінці ХІХ ст. зміни у підході до комплектування і розстановки кадрів в органах 
фінансового управління (як у центрі, так і на місцях) торкалися всіх складових 
фінансового апарату Російської імперії в Україні, вони надали йому якісних рис 
серед інших галузей державного управління дореволюційної Росії, вплинули на 
ефективність функціонування фінансової адміністрації в останні десятиріччя її 
існування. Перші заходи щодо поліпшення якісного складу фінансового апарату, 
спершу центрального, а згодом і губернського, можемо віднести до часів керівництва 
Міністерством фінансів Російської імперії М.Х. Рейтерна і особливо М.Х. Бунге – 
видатного вченого, теоретика і практика в галузі фінансового права та теорії 
фінансів. 

Вирішальні кроки у активізації кадрової політики у фінансовому відомстві 
належать С.Ю. Вітте, який, на нашу думку, не лише кардинально змінив самі підходи 
до комплектування посад в системі Міністерства фінансів, а й вказав шляхи 
удосконалення державної служби в Російській імперії, які не було використано. Це, 
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як видається, відіграло певну роль у руйнації імперського механізму держави. Про те, 
що саме Міністерство фінансів вважалося відомством, де дотримувалися певних 
вимог, про авторитетність заходів, вжитих у кадровому плані міністром фінансів 
С.Ю. Вітте, дотично свідчить факт, наведений Ю.А. Холодом у його дисертаційному 
дослідженні. Про свавілля поліції вуглепромисловець Бахмутського повіту 
Катеринославської губернії І.П. Правда писав у листі саме міністрові фінансів 
С.Ю. Вітте 29 січня 1902 р. [14, с. 134]. 

Наслідком більш чи менш послідовних заходів керівників Міністерства фінансів 
Російської імперії останньої третини ХІХ ст. (принаймні після того, як 
О.М. Княжевич облишив міністерське стерно) стала поява, окрім відомчих 
нормативно-правових актів, законодавчої норми ст. 162 „Статуту про службу за 
визначенням уряду” за продовженням 1886 р. [15]. 

Міністерство фінансів для органів та установ свого відомства, домігшися цієї 
норми, фактично оминуло застарілий і закостенілий „Табель про ранги”, відмовилося 
від станового принципу комплектування посад, від необхідності вислуги за кожним 
званням і кожною посадою, від ігнорування професіоналізму та кваліфікації кожного 
урядовця. Ця стаття визначала, що „особами, які за загальними правилами не мають 
права на вступ у цивільну посаду, можуть бути такі заміщувані наступні посади: 
1) бухгалтерів по відомству Міністерства фінансів; 2) штатні посади не вище 
ІХ класу по казенних палатах; 3) посади по Державному банку і його конторах ... по 
акцизному управлінню; 4) членів Ради, управляючих відділеннями та інших 
службовців у Державному дворянському земельному банку 6 класу і нижчих...” Ця 
„пільга” передбачалася для 11 категорій службовців, але найбільш значущими вони 
були саме для Міністерства фінансів – там, де вимагалися справді кваліфіковані 
працівники, а справа не могла чекати, доки справжній фахівець – професіонал пройде 
необхідні кар’єрні щаблі. 

І казенні палати (вже за правління Української Народної Республіки вони стали 
називатися фінансовими), і губернські присутствія з тих чи інших податків 
продовжували існувати і після зникнення Російської імперії. Та для них настали нові, 
непрості й завершальні у їхній історії часи. 

Досвід їхньої діяльності, як позитивний, так і негативний, на нашу думку, має 
певне значення для оптимізації організаційно-правових засад діяльності органів 
управління державними фінансами в незалежній Україні. 
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ІСТОРІЯ ЛЬВІВСЬКОГО МАГІСТРАТУ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Стаття присвячена історії магістрату у м. Львові – виконавчого органу місцевого 
самоврядування. На підставі аналізу архівних матеріалів досліджено правовий статус 
магістрату та його значення у системі місцевого самоврядування. 

Ключові  слова: магістрат, орган самоврядування, доручена сфера повноважень. 
Початком легальної історії магістрату м. Львова прийнято вважати надання місту 

магдебурзького права. 
Цю усталену позицію дещо спростовує згадка про магістрат як міську управу від 

1382 [1, с. 29]. Наукова дискусія про час утворення першого Львівського магістрату 
тільки підкреслює той факт, що роль і місце магістрату у систему органів 
самоврядування м. Львова змінювалась протягом тривалого історичного періоду, а 
його історія багата на організаційно-правові зміни у структурі та обсязі повноважень. 

Львівський магістрат як виконавчий орган у системі міського самоврядування, 
яке передбачало координацію діяльності двох влад – міської ради і її виконавчого 
органу, сформувався остаточно після надання Львову 14 жовтня 1870 р. власного 
статуту і затвердження міською Радою 18 липня 1872 р. штатного розпису 
працівників магістрату [2, с. 8]. 

Правові норми цього статуту докорінно змінили повноваження магістрату, 
трансформували його з органу державної адміністрації кінця ХVIII – початку 
ХІХ століття у виконавчий орган міського самоврядування. 

Такий правовий статус магістрату став результатом організаційно-правової 
діяльності міської ради і створеної нею спеціальної комісії. Повноваження, завдання і 
функції магістрату регламентував IV розділ статуту м. Львова, а основні принципи 
діяльності та організації роботи були зафіксовані в інструкції (положенні ) для 
магістрату від 7 червня 1871 р., у службовому положенні і пенсійному статуті для 
службовців і працівників допоміжного персоналу від 29 липня 1872 р., а також в 
інструкціях для уповноважених комісарів магістрату від 3 липня 1873 р. і міської 
виконавчої служби від 12 березня 1881 року [3]. 

Інструкція для магістрату передбачала структурну організацію виконавчого 
органу міського самоврядування, визначала його власну і доручену (делеговану) 
сферу діяльності, процедуру розгляду і вирішення справ. 

Структурно магістрат утворювали президія магістрату та 7 департаментів 
(відділів), які очолювали радники магістрату. До складу президії входили: президент 
міста, перший і другий віце-президенти, міські делегати (уповноважені міської ради) 
та радники магістрату. 

Підрозділами магістрату були також управління будівельне, торгівлі із службою 
міри і ваги, цементне, управління обліку населення і розміщення військ та управління 
міським закладом сиріт. До складу магістрату входили пересильний пункт з 
управлінням міських арештів, комісаріати дільниць, інспекція лісів, міська каса. 

                                                           
1© Кіселичник В., 2006 
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Надавали допомогу в діяльності магістрату, виконуючи певні фінансово-контрольні 
функції, і службовці рахункової палати. 

Для обробки статичної інформації було запропоновано посаду референта, а з 
правових питань – посаду синдика (юриста). 

Безпосереднє керівництво, а також контроль за роботою магістрату, його 
департаментів та служб, здійснював президент міста, якого (як і першого віце - 
президента міста) обирали, згідно зі ст. 21 і 23 статуту депутати міської ради з поміж 
депутатського корпусу на строк їх повноважень, спочатку на 3 роки, а з 1896 р. – на 
6 років. Президент міста був наділений відповідно до вимог статуту досить 
широкими повноваженнями: головував на засіданнях міської ради, очолював 
магістрат і виконував у межах міста Львова функції повітового старости.  

У другій половині ХІХ ст. для Львова характерною була тенденція зростання 
чисельності населення. Це призвело до збільшення обсягу діяльності магістрату та 
обсягу роботи, яку виконували працівники виконавчого органу. Тому у 1874 р. 
службовці магістрату звернулися з проханням до міської ради про підвищення 
заробітної плати. Міські радні висунули пропозицію провести реорганізацію 
магістрату, провідним принципом якої мало стати скорочення штатних посад 
службовців, котрі змінювались би у різних відділах, службах магістрату так званими 
“канцелярськими працівниками”. 

Проведена реорганізація не дала бажаних результатів. “Вона понизила престиж і 
зачепила інтереси службовців з вищою освітою і на довгі роки заподіяла їм кривду як 
в моральному, так і в матеріальному відношенні” [4]. Після того як 10 червня 1875 р. 
міською радою був затверджений список штатних посад кожен із працівників 
магістрату опинився а нижчій (за рангом) і менш оплачуваній посаді. Така 
реорганізація виконавчого органу не досягла своєї мети, оскільки в магістраті значно 
зросла кількість працівників допоміжного персоналу, що призвело до збільшення 
витрат з міського бюджету на їх утримання [5, с. 36]. 

Відповідно до нової структури міський виконавчий орган складався з президії 
магістрату і восьми департаментів, які очолювали радники. Безпосереднє 
керівництво роботою магістрату здійснював другий віце-президент, а згодом 
директор магістрату. 

Перший департамент відав питаннями міських маєтків і фінансів з наглядом за 
міською касою. Прерогативою другого департаменту були нерегулярні прибутки 
громади та прибутки від права пропінації. Третій департамент разом з міським 
будівельним управлінням займався питанням будівництва в місті і ремонтом доріг, 
справами місцевої поліції і пожежної безпеки. Завданням четвертого було вирішення 
військових питань, включаючи набір на службу та розміщення (розквартирування) 
військ. До компетенції п’ятого входили питання промисловості. Шостий департамент 
відав справами доброчинності і опіки над бідними. Сьомий департамент займався 
податковими справами, а восьмий шкільництвом і релігійними справами. 

З розвитком капіталістичних ринкових відносин, зростанням населення Львова 
виникла потреба у створенні нових департаментів магістрату. У 1882 р. було 
створено новий департамент торгових і санітарних справ. У 1894 р. розпорядженням 
президента міста четвертий департамент був поділений на два військових 
департаменти, з чітко визначеними функціями і повноваженнями. 
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Наприкінці ХІХ ст. було створено три нових департаменти для справ обліку 
населення, статистичних та архівних справ [6]. 

У зв’язку з поділом Львова на 5 дільниць та відповідно до затвердженого 
міською радою штатного розпису працівників магістрату на їх територіях були 
утворені комісаріати дільниць. 

Згідно зі ст. 21 і 70 статуту Львова до структури магістрату був введений 
інститут міських делегатів, яких рада обирала зі свого складу у кількості 20 членів на 
один рік, а з 1896 р. – 25 делегатів терміном на три роки [7]. Даний інститут був 
створений для надання допомоги президенту міста у здійсненні нагляду і вирішенні 
справ, переданих магістратові, міським виконавчим органам і службам, окремим 
службовцям (внутрішня сфера діяльності), і для безпосереднього контролю за їхніми 
діями (зовнішня сфера діяльності). 

Функції і повноваження, принципи діяльності делегатів частково регулювалися 
регламентом міської ради, а з 1876 р. – власною інструкцією [8]. 

Аналіз організаційних змін у структурі магістрату засвідчує, що діяльність цього 
самоврядного органу після надання Львову власного статуту активізується і 
поширюється на різні сфери громадського життя міста. Це зумовлювалось самою 
природою магістрату, який виконував подвійні функції. З одного боку, це функції 
виконавчого органу самоврядування, що реалізувалися у власній сфері діяльності. З 
другого боку, функції органу державної адміністрації, який виконував доручений 
обсяг роботи. Співвідношення власної і дорученої компетенції не тільки визначало 
місце магістрату у системі самоврядування, а й обсяг та зміст його діяльності, 
організацію і внутрішню структуру. 

У власній сфері діяльності львівський магістрат як виконавчий орган міського 
самоврядування забезпечував виконання рішень і ухвал міської ради. Обсяг справ 
власної сфери діяльності з початку 70-х років ХІХ ст. перебував у значній залежності 
від приросту міського населення, який у період 1880–1890 рр. був найбільший серед 
великих міст Австро-Угорської монархії (у тому числі і Відня) і становив 
15,5 відсотків. Характерною особливістю такого приросту був той факт, що до 
1869 р. натуральний приріст міського населення у співвідношенні до прибулих 
становив 1 : 1,5, а в період з 1869 до 1890-х років таке співвідношення суттєво 
змінилося на користь прибулих і становило 1 : 100 [9]. 

Велика кількість матеріально незабезпечених людей прибувала до Львова у 
пошуках роботи і засобів до існування. Непередбачений, швидкий і нерегульований 
приріст населення в місті ускладнював роботу магістрату, його департаментів і 
служб, вимагав збільшення кількості службовців і призводив до непередбаченого 
збільшення міських видатків. Так, якщо у 1871 р. витрати на одного жителя з 
міського бюджету становили 10,5 гульденів, то у 1895 р. вони зросли до 
193 гульденів [10]. 

Протягом 44 років автономного розвитку міського господарства видатки зросли 
на 780 відсотків [11, с. 100]. Особливо швидко розвивалося господарство в 1890–
1914 рр. Це був період найбільшої розбудови міста і найбільшого приросту 
населення. Місто витрачало значні кошти на заробітну плату службовцям магістрату, 
на освіту, на охорону здоров’я і доброчинні справи, на будівництво каналів, вулиць і 
тротуарів, площ і скверів, на їх впорядкування та освітлення (видатки за роками 
наведені у таблиці № 1). 
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Таблиця № 1 Міські видатки (у кронах) 

Роки Уряд міста 
Стан доріг, 
благоустрій 

міста 

Комунальне 
господарство 

Доброчин-
ність Освіта 

1870 252993 230218 100100 103116 102620 
1880 513794 210546 206958 190438 362948 
1890 679006 276182 141078 221594 624736 
1900 881689 474147 284202 267799 1127881 
1910 1431707 535615 632704 678455 1933082 
1914 1887806 1061819 905919 970602 2366321 
Основними напрямами діяльності магістрату у власній сфері були розширення та 

зміцнення структурних підрозділів та служб, організація діяльності службовців; 
розвиток міського господарства; доброчинність та піклування про бідних; 
функціонування міської поліції. 

Подвійна (власна і доручена) сфера діяльності магістрату, а також чисельне 
зростання населення Львова вимагали реорганізації його структури, збільшення 
штату кваліфікованих службовців і допоміжного персоналу, чіткого розподілу 
функцій і обов’язків між департаментами і службами магістрату. Хоча збільшення 
штату працівників не було пропорційним до росту міського населення. 

Протягом 25 років кількість населення міста зросла в 3 рази, а кількість 
чиновників магістрату, яких у 1870 році було 362 особи, зросла в 1895 р. до 532 осіб, 
що становило 48 відсотків. Витрати на утримання магістрату в 1870 р. становили 
124521 гульден, а в 1895 р. вже 332920 гульденів, тобто на 208305 гульденів більше. 
У діяльності магістрату помітними були спроби знайти раціональне співвідношення 
службовців між штатом керівників і штатом помічників. Як правило, кількість 
службовців та помічників у штаті магістрату була майже рівною. 

Інфляційні процеси і дорожнеча в місті впродовж 70–90-х років ХІХ ст. 
змушувала міських службовців домагатися підвищення оплати праці і змін у 
пенсійному забезпеченні. Але дефіцит міського бюджету не завжди дозволяв 
задовольнити вимоги службовців і тому лише двічі (у 1879 і 1888 рр.) в незначних 
розмірах їм підвищували заробітну плату. Щоб полегшити своє матеріальне 
становище, міські службовці створили три товариства, які були засновані і 
функціонували завдяки матеріальній підтримці органів самоврядування, а також 
завдяки вкладенню особистих коштів. Це були “Товариство взаємодопомоги 
службовців магістрату і працівників міської виконавчої служби”, “Товариство 
допомоги службовців розрахункової палати і міської каси ім. Є. Мохнацького” і 
стипендіальний фонд ім. Р. Лишковського. 

І лише в 1898 р. міська рада ухвалила єдину структуру рангів та окладів для 
міських службовців, прирівняла працю міських службовців до праці службовців 
державної служби [12]. Згідно з затвердженою структурою встановлювалося вісім 
службових рангів (чинів), які відповідали семи нижчим службовим рангам 
державних службовців. Восьмий, найнижчий, ранг був встановлений окремо. Всі 
службовці департаментів магістрату, управлінь і міських служб були віднесені згідно 
з штатними посадами до того чи іншого чину, якому відповідав певний оклад. 
Встановлений оклад для кожної категорії міських службовців включав як заробітну 
плату, так і доплати, зокрема на оплату помешкання, за умови відсутності такого у 
службовця тощо. 
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Зміни, які були внесені у пенсійний статут службовців і працівників міської 
виконавчої служби в березні 1898 р. [13], вигідно відрізняли його від пенсійного 
статуту для державних службовців. Стаж громадської служби становив 36 років, на 
державній службі – 40 років. Пенсія призначалася за окремими роками на відміну від 
п’ятирічного строку на державній службі. Пенсійний статут для міських службовців 
встановлював термін перебування на посаді, згідно з яким службовець мав право на 
підвищення окладу. Передбачався в статуті і розмір такої доплати. Все це надавало 
хоч і незначні, але переваги і забезпечувало престиж міській службі. 

Магістрат проводив серйозну роботу в сфері охорони здоров’я, здійснюючи 
контроль за дотриманням мешканцями міста санітарно-епідеміологічних вимог. Не 
досить вигідні топографічні умови Львова вимагали напружених зусиль для 
забезпечення належної охорони здоров’я й життя мешканців міста. 

Магістрат стежив за неухильним дотриманням чистоти і порядку у місті, 
своєчасним вивезенням сміття, чищенням каналів і туалетів. На мешканців міста і 
власників будинків, які не дотримувались встановлених правил і розпоряджень 
магістрату в цих питаннях, накладався штраф у розмірі від 5 до 25 гульденів. 

У другій половині ХІХ ст. у Львові особливо поширились епідемічні 
захворювання: віспа, дифтерія, скарлатина, черевний тиф. Кожний четвертий 
мешканець вмирав від туберкульозу. Смертність з причин захворювання на 
туберкульоз і запалення легень була найвищою серед великих міст монархії. Така 
висока смертність була наслідком поганого санітарного стану в місті, недостатньої 
кількості медичних закладів і медичного персоналу, браку каналізаційної сітки, 
нестачі питної води і житла. 

Складна епідеміологічна ситуація у Львові вимагала розширення міської служби 
охорони здоров’я, яка підпорядковувалася президенту міста і магістрату. Основним її 
завданням було поліпшення санітарно-гігієнічних умов як дієвого та ефективного 
засобу боротьби з епідеміями. Президент міста видавав доручення міській службі 
охорони здоров’я, а магістрат в цілому та окремі департаменти, зокрема, здійснювали 
безпосереднє управління діяльністю служби охорони здоров’я на основі письмових і 
усних розпоряджень. Так, згідно з прийнятою міською радою інструкцією для міської 
санітарної служби, доручення президента міста і вимоги магістрату, що стосувалися 
сфери охорони здоров’я жителів Львова і санітарного стану міста, були 
обов’язковими для виконання працівниками міської служби охорони здоров’я. 

Турбота про здоров’я міського населення, крім служби охорони здоров’я, 
входила до компетенції усіх медичних працівників міста, кількість яких зростала 
пропорційно до збільшення чисельності жителів столиці коронного краю. Якщо в 
1877 р. у Львові було 92 лікарі, 28 хірургів, 2 лікара-ветеринари і 149 акушерок – 
всього 271 медичний працівник, то наприкінці 1891 р. чисельність міського 
медичного персоналу становила вже 445 осіб. Серед них було – 138 лікарів, 
23 хірурги, 278 акушерок і 16 ветеринарних лікарів. 

Про медичну кваліфікацію лікарів свідчить той факт, що із загальної кількості 
лікарів, які працювали з 1891 р. у Львові, – 49 отримали дипломи у Віденському 
університеті, троє – у Празі, Пешті і Варшаві, інші - дипломи медичного факультету 
Краківського університету. Із 23 хірургів – 16 навчалися у Львівському університеті, 
четверо – у Віденському і Пештському університетах, по одному – у Граці, Оломоуці 
і Кляусенбурзі [14, с. 33]. 
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Проте, незважаючи на відносно добре організовану роботу міської служби 
охорони здоров’я та інших громадських органів, проблеми у цій сфері діяльності 
магістрату залишалися. Зокрема, високим був процент смертності, особливо дитячої. 

Суперечності у діяльності магістрату особливо виявилися у сфері освіти. З 
одного боку, магістрат як виконавчий орган самоврядування постійно дбав про 
розвиток освіти, використовуючи передбачені для цього кошти міського бюджету, 
які щороку зростали. У 1871-1895 рр. у Львові було побудовано за рахунок коштів 
міста 16 початкових (народних) шкіл, гімназію, реальну та промислову школи. 
Показовим є той факт, що звичайні видатки на розвиток освіти з 51 тис. гульденів у 
1871 р. зросли до 345 тис. у 1894 р. А в бюджеті міста на 1897 рік було передбачено 
виділити на потреби освіти 475229 гульденів, що становило 27 відсотків від 
загальних річних видатків. 

Однак безперечні успіхи у розвитку шкільництва стосувалися в основному 
польської громади Львова. Досить чисельна українська громада тривалий час не мала 
жодної школи, яка б утримувалась з міського бюджету. Міські органи 
самоврядування свідомо відтягували відкриття української школи у Львові. І це 
відбувалося за умов, коли, як відзначав В. Левицький: “Австрійські основні закони 
признають рівноправність всіх уживаних в державі мов в школах і урядах. Тим 
самим держава зобов’язана закладати для кожного народу школи, в яких діти 
побирали б науку в своїй рідній мові” [15]. Русини-українці міста активно боролися 
за свої права, вимагаючи відкрити українську школу у Львові. Одночасно українська 
громада намагалася створювати і розвивати свої громадські інституції. У 1868 р. в 
житті української громади міста сталася подія, що надалі визначила розвиток 
національно-культурного руху, – було засноване культурно-освітнє товариство 
“Просвіта”. У 1873 р. у Львові почало діяти літературне товариство 
ім. Т.Г. Шевченка, на базі якого в 1892 р. утворилося Наукове товариство 
ім. Т.Г. Шевченка. Діяльність товариства проводилась у чотирьох секціях – 
історичній, філософській, економічно-правничій і природничо-лікарській. З 1894 р. 
фактичним редактором “Записок НТШ” і керівником історичної секції стає 
М. Грушевський. Створювані у Львові українські освітньо-культурні та інші 
товариства протидіяли полонізаторській політиці місцевих органів самоврядування у 
галузі освіти та шкільництва. 

Показово, що така політика мала правовий фундамент, а саме певну ієрархічну 
незалежність міських органів самоврядування в цій сфері від вищих органів 
державної влади. Так, згідно зі ст. 7 Крайового шкільного закону прерогативою 
міської влади було вирішення питань про відкриття шкіл і визначення мови 
викладання в них [16]. 

Попри ідеологічне та мононаціональне спрямування своєї діяльності львівський 
магістрат керувався принципами самостійності і незалежності у межах своїх 
повноважень, поєднання місцевих інтересів громади та інтересів держави, взаємодії з 
громадськими утвореннями міста, самофінансування і самозабезпечення у межах 
міського бюджету, оптимальної децентралізації і належної організаційної структури. 

Добрим підгрунтям для реалізації цих принципів була розроблена нормативно-
правова база, окремі внутрішні неузгодження якої спричиняли інколи суперечливість 
завдань і методів діяльності магістрату. Так, нормативно невизначене 
співвідношення між власною і дорученою сферами діяльності магістрату зумовило 
систематичне зростання обсягів дорученої сфери, що суперечило самоврядній 
природі цього органу. Реально це означало, що магістрат частіше виступав як орган 
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держави, а не як виконавчий орган міського самоврядування, що не відповідало 
принциповим засадам австрійського законодавства про практично – повну 
незалежність громад та їх органів від держави. 

Недоліки у роботі магістрату були наслідком його внутрішньої організації і 
структури. Реалізуючи свої окремі функції, окремі структурні підрозділи магістрату 
(департаменти, відділи) конкурували, а інколи вступали в суперечності між собою, 
що свідчило про відсутність певної організаційної єдності в структурі магістрату. 
Так, “міська економія”, що відповідала за прибутки з міського майна, намагаючись 
отримувати найбільший доход, встановила високі ціни на будівельні матеріали. 
Будівельне ж управління, яке проводило будівельні роботи в місті, було зацікавлене в 
дешевих будівельних матеріалах. Тому будівельне відомство не купувало 
будматеріалів з міських складів, а шукало приватних постачальників. У результаті 
міський бюджет зазнав збитків. 

На діяльність магістрату суттєво впливала його матеріально-фінансова база, а 
точніше – міський бюджет. Проблема фінансових взаємовідносин була однією з 
найважливіших і найскладніших. Від її вирішення залежала реалізація магістратом 
своїх повноважень, кількісний та якісний склад міських службовців, належне 
виконання ними своїх обов’язків. Постійний дефіцит міського бюджету негативно 
позначався в цілому на діяльності магістрату. 

Одним з найважливіших завдань львівського магістрату як виконавчого органу 
самоврядування громади було підвищення рівня життя у столиці коронного краю. 
Однак статистичні дані свідчать, що цього досягнути в порівнянні з іншими 
великими містами Австро-Угорщини, йому не зовсім вдавалося. Методи 
адміністративного впливу на відносини виробників, торговців і споживачів, 
незважаючи на їх систематичність, не завжди були дієвими. Хоча щодо контролю над 
торгівлею і цінами на товари дії магістрату біли послідовними. Але 
неконтрольований, бурхливий приріст населення у зв’язку з великою кількістю 
приїжджих робив міський споживчий ринок одним з найдорожчих в Австро-
Угорщині при відносно низькій заробітній платі. 

Основні недоліки роботи магістрату знаходили вияв у сфері відносин з 
етномозаїчним населенням Львова. Міська громада не була цілісною і складалася з 
менших етногромад: поляків (найчисельніша), українців, євреїв, німців і т.д. 
Соціально-культурні та релігійні інтереси цих етногромад, звичайно, біли різними. 
магістрат же найчастіше захищав інтереси польської громади. Показовою у цьому є 
тривала боротьба русинів-українців за відкриття у Львові української школи. Така 
позиція магістрату, обумовлена його національним складом, спонукала інші громади 
об’єднуватися у громадські організації для захисту і задоволення своїх економічних, 
соціально-культурних інтересів. Логічно, що з середини ХІХ ст. виникають найбільш 
масові українські організації: товариство “Просвіта” (1868), товариство 
ім. Т.Г. Шевченка (1873), Народна торгівля (1883), Сокол (1889), Сільський 
господар (1894). 

Свою діяльність магістрат будував відповідно до положень міського статуту, 
нормативних ухвал міської Ради, відповідних інструкцій. Порушення цих норм 
службовцями магістрату каралися суворими дисциплінарними стягненнями. В 
діяльності магістрату належно реалізовувався принцип персональної 
відповідальності службовців за доручену їм ділянку роботи. 
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НАДАННЯ МІСТУ СЯНОКУ МАҐДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА 
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У статті досліджено надання маґдебурзького права місту Сянок та діяльності 
органів міського самоврядування (війта, лави, радників). 

Ключові слова: маґдебурзьке право, локація, привілей, лавники, радники, 
бургомістр, війтівсько-лавничий суд. 

Важливе значення для дослідження магдебурзького права має його застосування 
в українських містах у період існування Галицько-Волинської держави. Сьогодні 
збереглося дуже мало джерел з цього періоду української державності, оскільки 
польська влада після захоплення Галичини вжила усіх заходів для ліквідації 
документальних матеріалів існування Галицько-Волинської держави. До таких 
документів можна віднести привілей про надання місту Сяноку маґдебурзького права 
останнім галицько-волинським князем Болеславом-Юрієм ІІ Тройденовичем, який 
увів в науковий обіг Ріхард Роеппель у 1857 р. [1, c. 281-283]. 

Місто Сянок було одним із найстаріших українських міст. Про нього вперше 
згадується в Іпатієвському літописі 1150 р. [2, c. 234]. Сянок входив до складу 
Галицького, а згодом Галицько-Волинського князівства, займаючи важливе 
стратегічне місце на торговельному шляху до Угорщини. Населення міста та 
найближчих сіл становили українці. Про це свідчила наявність у місті православної 
церкви Святого Дмитра, побудованої ще у період Київської Русі.  

На думку польського дослідника Ф. Кірика, діяльність органів міського 
самоврядування на підставі магдебурзького права здійснювалась ще у 1334 р. 
[5, c. 4], оскільки на українських землях після локації міст на основі цього права 
застосовували дванадцятирічний термін пільгового оподаткування для їхніх 
мешканців. 

Серед населення, окрім українців, траплялись ще німці, поляки та угорці. Німці, 
як свідчать історичні дані, почали поселятись у Сяноку, Львові, Володимирі, 
Перемишлі та інших великих містах Галицько-Волинського держави ще з другої 
половини ХІІІ ст. Вони переселялись на територію держави з дозволу її володарів та 
у своїй діяльності використовували маґдебурзьке право [3, c. 299].  

Першим українським містом, якому було надане магдебурзьке право стало місто 
Новий Санч на Лемківщині. Після нього магдебурзьке право надали і 
Сяноку[4, c. 10]. Привілей про надання Сяноку магдебурзького права був виданий у 
1339 р. у м. Володимирі останнім Галицько-Волинського князем Болеславом-
Юрієм ІІ Тройденовичем [1, c. 281-283]. Привілей написаний латинською мовою і за 
змістом нагадує привілеї, що надавались польським і німецьким містам керівниками 
тогочасних держав. Це свідчить про відповідну освіту секретаря князя та про тісні 
зв’язки Галицько-Волинського з німецькими та польськими князівствами і містами. З 
огляду на те, що цей привілей не був опублікований в українській літературі, він 
разом з перекладом публікується у даній статті. 

                                                           
1© Кобилецький М., 2006 
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Надання м. Сяноку маґдебурзького права сприяло його економічному і 
культурному розвитку, а також підвищувало ступінь самоврядування міської 
громади. У йшлося про те, що Юрій, князь і володар Русі з своєї власної волі надає 
вірному слузі Барткові з польського міста Сандомир війтівство у м. Сяноку 
[1, c. 281-283]. Бартко ставав спадковим війтом і міг розпоряджатись війтівством на 
власний розсуд. Маґдебурзьке право надавалось м. Сяноку на зразок використання 
цього права у інших містах Європи. Усі мешканці Сяноку – українці, поляки і угорці 
незалежно від майнового стану, статі та віку у своїй життєдіяльності мали 
здійснювати самоуправління та судочинство на основі маґдебурзького права. Війт, як 
голова суду, мав отримувати прибуток в один динар з кожної засудженої особи. Інші 
два динари, передбачені привілеєм, ішли на користь князя. Бартку та його 
спадкоємцям надавалось право будівництва на новім місці ратуші, торговельних 
приміщень, лазень та одержувати з них орендну плату. Вони отримували також право 
на земельні ділянки, що становили кожний шостий лан у межах міста, а за його 
межами – пів милі з прилеглих земель, що знаходились вище та нижче від міста над 
рікою Сян та сягали одну милю на правій стороні берега, над яким мало розміститись 
місто. На цих землях Бартко отримував право на прибутки з лісів, корчовиськ, 
пасовищ, полювання на усіх звірів, птахів та обробку землі. Мешканці міста Сянока і 
новоприбулі особи, що володіли земельними ділянками на території міста та за його 
межами протягом 15 років звільнялися від сплати податків у розмірі 16 грошей з 
кожного лану. Серед інших земель, що розміщувались за межами міста та належали 
Барткові, він і його спадкоємці отримували кожний третій динар з прибутку. Окрім 
того, війтові надавалось право на вилов риби, будівництво млинів на р. Сян, заплавах 
та ставах на відстані пів милі у верхній течії річки. Усі службовці шляхетського і не 
шляхетського походження зобов’язувались не порушувати прав та привілеїв, наданих 
Барткові та його наступником. Бартко отримував право на відчуження війтівства 
повністю або частково шляхом продажу, обміну, доручення та передачі в оренду. 

Першим керівником міста за привілеєм став війт Бартко, який поряд із пільгами 
мав виконувати низку обов’язків, до яких належали організація міського 
самоврядування на основі маґдебурзького права, визначення місця розташування 
ринкової площі, будинків, вулиць та торговельних приміщень, про які у привілеї 
прямо не зазначалось [6, c. 30]. З існуючих джерел не відомо, протягом якого часу 
війт Бартко виконував свої повноваження, а також чи перебував він у родинних 
відносинах з війтом Яном, відомості про якого містяться у документах князя 
Владислава Опольчика у 1374 і 1376 рр. [5, c. 31]. У 1380 р. згадується про війта 
Неко, який надав братам Теодорові та Честкові два з половиною лани землі, що 
належали війтівству [8, c. 119]. Інші дані містяться у документах 1388 р., коли війт 
Ян зобов’язувався повернути Торунському купцеві 16 з половиною кіп грошей, що 
мали бути заплачені у Львові на католицьке свято Божого народження. Майно 
війтівства було у власності багатьох осіб, про що свідчили численні судові справи з 
приводу його розподілу [6, c. 34-48]. 

Правовий статус війтівства було змінено у 1516 р., коли король Сиґізмунд І 
призначив війтом краківського міщанина Павла Гофмана, який мав викупити майно 
війтівства у Марціна – воєводи подільського і Клемента – каштеляна Сяноцького 
[6, c. 43]. Згодом майно війтівства увійшло до складу маєтків Сяноцького староства. 
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Війт отримував частину з міських доходів, судових оплат. У літературі згадано 
війта Петра з Треплі, який виконував свої посадові обов’язки протягом 1424–1453 рр., 
Яна з Треплі, який був війтом протягом 1454–1462 рр. та ін. Ними зазвичай були 
шляхтичі з Сяноцької землі. 

Інший орган місцевого самоврядування становила міська рада, яка могла 
існувати вже із самого початку локації міста, оскільки князь Юрій ІІ Тройденович 
вказував на будівництво ратуші, у якій мали розташовуватись органи місцевого 
самоврядування, в тому числі радники. Перша згадка про радників міститься у 
привілеї королеви Єліжбети 1384 р. для монастиря францисканців “Оnsulibus et 
civibus civitatis nostrae de Sanok” [6, c. 45]. У 1425 р. сяноцький війт Пьотр 
зобов’язувався передати чинш із села Постолів на користь Станіслава, сина 
Одузчого. Ці кошти мали зберігатись у радників міста Сянока [9, c. 124]. В архівах 
містяться матеріали про спір 1426 р. між сяноцьким війтом та міською радою, який 
розглядався судом під головуванням старости [9, c. 200]. 

Після захоплення Галичини військами польського короля Казимира Великого 
Сянок став центром Сяноцької землі Руського воєводства. Під час перебування у 
Сяноку в 1366 р., як зазначав польський дослідник В. Кухарський у мурах замку 
Казимир Великий видає новий привілей про надання місту маґдебурзького права, не 
узгоджуючи його із привілеєм 1339 р. [7, c. 11]. За привілеєм Казимира Великого 
мешканці міста звільнялися від суду і кар каштелянів, королівських судів та 
підсудків. Вони отримували право на утворення власного суду на чолі з війтом, якого 
призначав король. До юрисдикції війтівсько-лавничого суду Сянока входили усі 
кримінальні та цивільні справи. Мешканцям міста надавались земельні ділянки для 
землеробства та випасу худоби [7, c. 11]. Купці, що прибували до міста на 10 днів 
звільнялись від сплати торговельного мита. Наступним привілеєм 1368 р. Казимир 
Великий встановив у місті ярмарок, що відбувався щорічно і тривав протягом тижня. 
Ці привілеї сприяли економічному розвиткові міста та підвищенню добробуту його 
мешканців. Їх підтвердив та доповнив король Казимир Ягелончик. Усіх купців, що 
їхали з товаром з Угорщини зобов’язували заїжджати до Сянока, торгувати там і 
платити мито. Схожі привілеї привілеї видали король Казимир IV у 1479 р., Ян 
Ольбрехту 1493 р., Сиґізмунд І у 1510 р. та ін. Окрім того, Сиґізмунд І дозволив 
мешканцям міста користуватись водопроводом, був прокладений до замку. Привілей 
князя Юрія ІІ Тройденовича 1439 р. як доказ використовувався у гродському суді під 
час спору між війтом с. Требці та власником с. Юровичі [5, c. 29-30]. 

За цими привілеями органом самоврядування була міська рада, що складалась із 
бургомістра та радників. Вибори до органів міського самоврядування відбувались 
щороку в приміщенні ратуші. Після виборів новий склад органів місцевого 
самоврядування складав присягу на вірність королю та міській громаді, де 
вказувалось про виконання ними повноважень на користь міста, а не своїх особистих. 
Вибори відбувались за участю королівського старости. Міська рада складалась із 
шести членів. Чотирьох радників призначав королівський староста, одного вибирали 
радники, а іншого – війт та лавники. Радники почергово протягом року виконували 
функції бургомістра. Радники, що обиралися, неодноразово отримували статус 
пожиттєвих радників. Контроль за діяльністю міської ради колегія 30 мужів, що 
обиралися з числа купців та ремісників і репрезентували інтереси простих мешканців 
міста [7, c. 44]. 
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Бургомістр при виконанні своїх функцій володів ширшими повноваженнями. Він 
мав ключі від міських брам, ратуші та міської скарбниці. Бургомістр надавав міське 
право, контролював збір податків та використання коштів міського бюджету, яке він 
здійснював за допомогою двох лихварів (provisores), яких обирали щорічно. 
Бургомістр володів деякими повноваженнями і в галузі судочинства, зокрема 
попередньо розглядав усі справи, які згодом передавав до війтівсько-лавникового 
суду. Міська рада насамперед виконувала адміністративні функції. Радники не 
підлягали судочинству гродських (замкових) судів їх звільняли від сплати податків та 
зборів, вони також отримували певні грошові оклади з бюджету міста [7, c. 45-46]. 

До доходів міського бюджету належали податки, збори, орендна плата з міських 
будівель та землі. Кошти міської скарбниці йшли на утримання міських мурів, боліт, 
доріг та міських службовців. Серед радників потрапляємо на, польські та німецькі 
прізвища. 

Судові функції виконували війт та лавники. Суд складався з війта, підвійта і семи 
лавників. З наданням місту маґдебурзького права посада війта вважалась спадковою, 
а з XVI ст. війт став королівським службовцем, якого призначав король. Лавників 
щорічно обирали мешканці міста. Старшим серед лавників вважався підвійт, який за 
відсутності війта брав на себе функції останнього. Під юрисдикцію війтівсько-
лавничого суду потрапляли всі жителі міста. Цей суд розглядав усі кримінальні та 
цивільні справи. Існував також суд війтівський, який війт здійснював одноособово в 
присутності писаря. Іншим важливим судом, який збирали з ініціативи війта та за 
участі лавників був “гайонний потрібний” суд, що відбувався щоквартально. Цей суд 
мав право виносити смертні вироки. Інтереси міської ради у суді репрезентував 
“інстригатор” (прокурор). Судові вироки виконував кат (tortor). Смертні вироки та 
тілесні покарання виконувались на ринковій площі біля спеціального стовпа. До 
повноважень ката також належало застосування тортур під час проведення слідчих 
дій [7, с. 57-58]. 

Сяноцький війтівсько-лавничий суд розглядав не лише справи міщан, але й 
кримінальні справи мешканців інших територій. У засіданні цього суду, окрім 
міських лавників та радників, брали участь представники від гродського суду, 
асесори, підстароста, бургомістр, писар громадського суду та ін. Цей спільний суд 
отримав назву війтівського замкового суду і до його юрисдикції відносились 
мешканці сіл на території Польщі та Угорщини, мешканці Сяноцького повіту, 
військові, солтиси, шляхта, цигани та ін. Війтівсько-замковий суд розглядав 
найважливіші кримінальні справи розбої, грабежі, крадіжки, підпали, зґвалтування 
тощо. До юрисдикції цього суду належали і православні священики. Фактично 
лавники м. Сянока здійснювали судочинство не тільки над мешканцями цього міста, 
але й над жителями Сяноцької землі, до складу якої входили як міста, так і села. 

Судом другої інстанції для міста Сянока та інших міст та сіл цієї землі, що 
здійснювали судочинство на основі магдебурзького права, був найвищий суд 
німецького права на Сяноцькому замку. Суд було створено у 1403 р. До його 
юрисдикції належали також солтиси. Рішення вищого суду німецького права на 
Сяноцькому замку можна було оскаржити до найвищого суду німецького права – 
Краківського замку. Місцем розташування суду був Сяноцький замок. Засідання суду 
відбувалися під головуванням ленд-війта і тривали у різні роки тиждень, місяць, або 
шість тижнів. Окрім ленд-війта до складу суду входили сім лавників – солтисів з сіл 
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німецького права Сяноцької землі (Гоніви, Іскрисі, Краснівся, Просіки, Орджехови, 
Щавного, Великомостя та Вроблена). Усі ці села, окрім Великомостя, перебували у 
власності королівського двору [7, с. 85]. Лавники найвищого суду на Сяноцькому 
замку за виконання своїх повноважень отримували певні кошти. У суді солтиси мали 
своїх заступників, якими були сяноцькі міщани. Окрім цих судів, до 1435 р. у Сяноку 
діяв суд, який здійснював судочинство на основі руського (українського) права 
[7, с. 86]. 

Участь міщан у засіданні вищого суду німецького права свідчила про відсутність 
значних конфліктів між шляхтою та міщанами. Важливе значення в управлінні 
містом та підвищенні його соціально-економічного стану відігравали цехи. Перші 
дані про утворення у м. Сяноку ремісницьких цехів а також про суми прибутків, що 
мав отримувати війт від їхньої діяльності, містились у привілеях Юрія ІІ 
Тройденовича 1339 р. зокрема, у 1446 р. війт отримував від радників 200 грошей 
боргу та 9 грошей чиншу, 2 копи грошей від пекарів, 4 гроші від шевців та 4 з 
половиною гроша від міської лазні [9, c. 21-25]. У 1469 р. ця сума становила 
10 грошей від пекарів, 9 грошей від різників та 6 грошей з лазні [8, c. 61]. Водночас 
органи державної влади та місцевого самоврядування могли регулювати ціни на 
окремі види товарів. Зокрема у 1448 р. сяноцький староста за погодженням з війтом 
та міською радою встановив ціни на товари, що продавали різниками, шевці та ковалі 
[9 c. 26-37]. У 1589 р. серед ремісників згадуються 2 ковалі, 1 слюсар, 1 сідляр, 6 
шевців, 3 різники, 3 пекарі, 2 кушніри, 2 кравці, 2 ткачі, 1 хірург та ін. [8, c. 63]. У 
1607 р. король Сиґізмунд ІІІ підтвердив привілей Сиґізмунда І і Стефана Баторія, а у 
1615 р. затвердив статус цеху ковалів [8, c. 62], який забороняв прийняття до складу 
цеху православних українців. У Сяноку також існував великий цех, до складу якого 
входили майстри і підмайстри різних спеціальностей, серед яких боднарі, сідлярі, 
слюсарі та ін. Їхній статус було затверджено у 1628 р. королем Сиґізмунд ІІІ. Цехи 
очолювались одним або двома цехмістрами. До цехів належали майстри, підмайстри 
та учні. У Сяноку існували цехи кушнірів, шевців, кравців, різників, ковалів та ін. За 
люстрацією 1665 р., коли розвиток ремесел у Речі Посполитій був обмежений, в 
Сяноку працювали 8 гончарів, 16 шевців, 14 купців тощо. У середині XVIII ст. 
згадуються шевці, різники, рибалки та ін. [7, c. 50-52]. Про діяльність цехів можна 
дізнатися проаналізувавши привілей Сиґізмунда І 1530 р., за яким було затверджено 
статут кушнірського цеху м. Сянока [7, c. 50-56]. Документ був написаний 
латинською мовою. У першій частині документа визначено порядок вступу в цех та 
вказано суми вступних внесків. Друга частина документа регулювала питання 
продажу товарів та купівлі сировини. Зокрема без згоди цеху було заборонено 
купувати шкіри у чужих купців. Усі кушнірські вироби можна було продавати лише 
в одному, визначеному міською радою, місці. Третя частина привілею регулювала 
внутрішнє життя членів цеху. Наприклад, за зраду цехової таємниці до каси 
вносились два “камені воску”, за образу сім’ї члена цеху – один “камінь воску” та ін. 
Інші цехи діяли за такими самими правилами, як і в кушнірському цеху. Угорці в 
цехах мали такі ж права, як і українці, але вони не могли очолювати цех. 

In Dei nomine amen. Ab humana mundi negotia facilius elabuntur memoria, que nec 
scripto neque voce testium jucide confirmantur. Ideo nacesse est, ut res acta diqno memorie 
scripto perhenniter roboretur. Noverint igitur universi et singuli, tam presentes quam futuri 
quorum audiencie seu visui presens pagina demonstratur. Quod nos Georgius Dei gracia 
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dux et heres regni Russie existents in bona corporis sospitate et mentis sanitate maturata ac 
prehabita meraque voluntate dedimus et contulimus fideli nostro servitori bartkoni de 
Sandomiria advocaciam in Sanok nostra civitate super flumen, quod dicitur San , sitam cum 
plena potestate et omni jurisdiccione Theuthonico iure id est iure Meydeburgensi sibi et 
suis pueris legitimis heredibusque universes perpetuo iure libere ac hereditary habendam, 
tenendam et possidendam prout ipsum (!) ius Meydeburgense viget et tenetur per civitates 
sinqulas, omnem hominem iudicandumsive sit Theuthonicus, Polonus, Ungarus et 
Ruthenus cuiuscunque condicionis et sexus fuerit homo sive status in dictrictu confinioque 
eidem civitati Sanok assignato. De pena vero a iudicatis personis cedente duo denarii nobis 
iure cedere debent, tertius autem denarius ipsi Bartkoni et suis posteris ac heredibus debet 
destinari. Demum dedimus presens dicto Bartkoni suisque pueris ac successoribus legitimis 
presentibus et futuris in ipsa civitate Sanok forum et eius circumferenciam omni iure et 
libertate hereditary possidendam ut quidquid super ipsam edificare et construere voluerint 
seu potuerint, pretorium institas et cameras emptibiles universas videlicet pannicidarum 
institorum pistorum macellorum, sutorum, piscatorum et ea que ad usus proprios quiverint 
convertere aut commutare (?) similiterque eidem Bartkoni predicto et suis posteris dedimus 
et contulimus curiam sartorum et balnea cum areis eorundem sive intra ac extra civitatem 
Sanok fuerint situata. Insuper bono spiritu sepius nominato Bartkoni suisque successoribus 
aut pueris legitimis dedimus pertuo iure autque hereditary habendum sextum mansum seu 
laneum inter gades et metas Sanok ipsius civitatis scilicet sub spacio dimidii miliaris eius 
quoque circumferencia superius et inferius civitatis prope flumen San I miliare ad partem 
totidem in ista parte litoris, in qua civitas est locata cum omnibus usualibus proventibus, 
que sunt et que fieri possunt scilicet in agris extripatis et extripandis, in pratis, in pascuis, in 
campis, in paludibus, in silvis et rubetis. In venatione animalium et ferarum cunctarum et 
omnium avium captura in omni quoque usu et profectu (?), que comparare poterint inter 
gades et limites prelibatas. Incole vero et subsides in ipsa Sanok civitate et extra residentes 
seu commorantes reliquos mansus vel laneos in confinio iam dicte civitatis colentes et 
laborantes expirata et cunsumpata XV annorum libertate de quolicet mansu et laneo XVI 
qrossos solvere tenebuntur census annualis De ortis autem circum iacentibus civitati tertius 
denarius eidem Bartkoni et suis pueris debet destinari. Insuper sepefato Bartkoni et eius 
progenitis universis dedimus et contulimus flumen San in longitudine dimidii miliaris 
littore ex utroque supetrius civitatem ascendendo cum insula minori prope civitatem et 
omnes fluvios ad ipsum san defluentes in metis prenotatis, et molendium in Trebscz 
locatum, quidquid in eo et eis usus sive proventus facere poterint scilicet molendina, 
piscinas et piscaturas piscium obstaculorum, quorumlicet quod Theuthunice wer, 
sclavonice vero jas nuncupatur. Niholominus volumes et distinctius mandamus, quatenus 
sub obtenta gracie nostre nullus officialium et ministerialium nostnorum nobilis aut 
ignobilis (!) potens et simplex quidquam habeat agree, iudicare et imperare in dicta civitate 
Sanok eiusque confiniis in terries aut in aquis contra voluntatem sepefati Bartkonis et 
suorum heredum ac successorum legitimorum, qui vero secus fecerit nostram se senciat 
incurrisse indiqnationem et offensam graviorem. Sed qua si (?) quando placuerit eidem 
Bartkonisepius niminato suis heredibus et posteris legitimis casu oportunitatis eveniente 
pretactam advocaciam Sanocensem cum universes usibus et proventibus partim aut in toto 
vendere, proponere, exponere aut in alia bona commutare plenissime consentimus. In 
horum evidenciam presentes conscribi et dependendi nostri sigilli munimine dedimus 
roboratas. 
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Actum in Lodomiria sub testimonio virorum proborum et honestorum videlicet 
Johannis dicti Lacta, Adalberti advocati de Bochna, Batholomei advocati de Warssow, 
Jolessimo trecentesimo tricesimo nono, in die sanctorum Fabiani et Sebastiani. 

Во ім’я Господа, амінь. Мирські діла, якщо вони не підтверджуються на письмі 
чи голосом свідків, легше зникають з пам’яті. Тому пам’ять потребує, щоб вивчення 
діяння завжди скріплювалось письмом. Отож, хай знають всі та кожен зокрема, як 
сущі, так і прийдешні, для вух чи очей яких буде представлена ця сторінка. Ми, Юрій 
(Георгій) Божою милістю князь і спадкоємець Руського королівства, перебуваючи у 
доброму тілесному здоров’ї та здоровому, зрілому, далекоглядному і повному розумі, 
згідно з нашою волею надали і вручили у повне володіння та юрисдикцію, згідно з 
німецьким, тобто, маґдебурзьким правом нашому вірному слузі Барткові з 
Сандомира війтівство, розташоване у нашому місті Сянок на річці, що зветься Сян, 
для того, щоб він і його законні діти та всі спадкоємці повністю володіли ним і 
передавали у спадок. Нехай він утримує його і володіє ним, так само, як і саме 
маґдебурзьке право процвітає і зберігається в окремих державах, а також має право 
судити всіх, будь-то німці, поляки, угри чи русини незалежно від стану, статі чи 
положення, у визначеній окрузі та навколишніх землях того ж м. Сянок. Осуджені 
особи повинні сплатити нам, згідно з правом, два динари, а третій динар має 
належати Барткові та його нащадкам і спадкоємцям. Отож тепер самому Барткові, 
його законним дітям і сущим та прийдешнім нащадкам ми надали у володіння зі 
всіма правами і вольностями у самому місті Сянок ринок та околиці, щоб вони могли 
там будувати і встановлювати все, що забажають: палац, торгові намети і всілякі 
крамниці для кравців, купців, пекарів, різників, шевців, рибалок, а також те, що 
зможуть змінити чи пристосувати (?) для власного вжитку. Разом з тим ми надаємо і 
вручаємо цьому ж Барткові та його нащадкам кравецький цех і облаштування у місті 
Сянок чи поза ним купалень із дворами. Крім того, з доброї волі ми надали у довічне 
і спадкове володіння вищезгаданому Барткові, його нащадкам і законним дітям 
шосту осаду або лан у межах самого міста Сянок на півмилі вгору і вниз від міста 
біля річки Сян та одну милю від берега, на якому розташоване місто, зі всіма 
прибутками, які вона приносить і приноситиме, тобто, з оброблюваних земель і тих, 
що лежать за перелогом, лук, пасовиськ, полів, боліт, лісів і чагарів, з полювання і 
ловів, зі спійманих птахів, а також прибутки від використання, які вони зможуть 
отримати у згаданих межах. Мешканці ті орендарі, які живуть чи перебувають у 
самому місті Сянок і за його межами, та працюють і обробляють решту осад або 
ланів біля згаданого міста, після 15 років вольності повинні сплачувати щорічний 
податок 16 грошів, а із околиць кожний третій злотий повинен належати тому ж 
Барткові та його дітям. Крім того, вже гаданому Барткові та його нащадкам ми дали і 
вручили, вище від міста, півмилі річки Сян з обома берегами, меншим островом біля 
міста та всіма потоками, що впадають у Сян у зазначених межах, а також 
розташований у Требі млин та всі прибутки від використання, які вони зможуть 
отримати: борошно, ставки та вилов зволеної риби, що у ріках з патями по-німецьки 
називається “wer”, а по слов’янськи – “язь”. Оскільки він перебуває під 
покровительством нашої милості, ми також прагнемо і беззастережно наказуємо, щоб 
жоден з наших урядників або слуг, знатний чи простий (!), багатий чи бідний не міг 
чинити, розпоряджатись, судити і повелівати у названому місті Сянок та його 
околицях, на землях і водах, всупереч волі вищеназваного Бартка та його 
спадкоємців і законних нащадків. Хто ж вчинить всупереч нам, зазнає нашого 
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обурення і суворої кари. Якщо ж той самий Бартко, його спадкоємці та законні 
нащадки за зручної нагоди захочуть повністю чи частково продати, відступити, здати 
в оренду або обміняти згадане Сяноцьке війтівство на інше майно, ми зовсім не 
заперечуємо. На підтвердження цього ми підписуємо і вручаємо, скріпивши силою 
нашої підвішеної печатки. 

Вчинено у Володимирі у присутності чесних і шанованих мужів – Яна на 
прізвисько Лакта, Адальберта, війта з Бохні, Бартоломія, війта з Варшави, Яна сина 
Бруно, Леона з Сивіча. Дано року Божого 1339 у день святих Фабіана і Севастіана. 
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Після розпаду Російської та Австро-Угорської імперій українському народові не 
вдалося здобути самостійної держави і об’єднати в ній всі свої землі. Східна Галичина і 
західні повіти Волині опинилися в складі Польщі. У статті проаналізовано рішення 
Ризького мирного договору 1921 р. та інших нормативних актів, що стосуються цієї 
проблеми. 

Ключові слова: державний суверенітет, автономія, оптація. 
У 1920 р. відбувся третій похід Антанти проти радянської Росії. Головні надії 

Антанта покладала на відроджену Польщу, яка уклала Варшавський договір1 з 
петлюрівською Директорією. Угода між польським урядом і урядом С. Петлюри, що 
перебував на окупованій Польщею території Західної України2, була фактично 
укладена ще в грудні 1919 р., а підписана у квітні 1920 р., тобто напередодні агресії 
поляків проти радянської держави. Договір, прикритий формою законності, був 
спрямований на втілення Польщею загарбницьких планів щодо Правобережної 
України. За договором Польща одержувала українські землі, розміщені на захід від 
лінії Збруч-Стир, тобто Галичину, значну частину Волині, Полісся і Холмщину. 
Петлюрівці зобов’язувалися ввести до свого складу двох міністрів поляків, надати 
польським капіталістам концесії тощо. Складовою частиною політичної угоди стала 
військова конвенція, в якій був детально розроблений план окупації України 
польськими військами. У повне розпорядження польського командування 
передавалися всі українські залізниці. Постачання польських військ після їхнього 
вступу на територію України покладалося цілком на петлюрівську владу, окремо 
було зроблено застереження щодо права реквізиції продуктів тощо. Передбачалось 
укладення фінансово-господарського договору і залізничної конвенції [1, с. 660-683]. 
Варшавський договір відповідав інтересам польських правлячих кіл, про що свідчить 
інформація петлюрівського міністра закордонних справ А. Левицького, який 
підписав договір. “Коли ми заявили полякам 2 грудня 1919 р., що відмовляємося від 
Східної Галичини, Підляшшя і частини Волині, – писав він, – симпатії Польської 
республіки виявилися на нашому боці і нам була обіцяна військова допомога” 
[2, с. 23]. 

Отож, договір С. Петлюри з Ю. Пілсудським означав, що майже 10 млн. 
українського населення і понад 100 тис. км української території потрапили під владу 
Польщі. Йшлося про створення під протекторатом Польщі васальної держави. Проте 
зазначимо, що серед польських політичних угруповань щодо України не було тоді 
єдиної думки. Одні вимагали внесення до складу Польщі частини Волині, Східної 

                                                           
1© Кульчицький В., 2006 
1Назву Варшавського договору одержали “політична конвенція”, підписана 21 квітня 1920 р. і 
“військова конвенція”, підписана 24 квітня 1920 р. Обидві конвенції були суворо таємними. 
2 Назву Західної України в історичній літературі отримали Галичина і Західна Волинь, які 
примусово були включені до складу Польщі. 
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Галичини і частини Поділля, інші висловлювалися за перетворення Польщі у 
федеративну державу, до складу якої входила б Україна. 

У квітні 1920 р. Польща, підбурювана керівниками США, Англії і Франції, 
розмістила свою армію на широкому фронті від Прип’яті до Дністра. Маючи значну 
перевагу над силами Червоної армії1, інтервенти в травні 1920 р. захопили м. Київ і 
продовжували просуватися далі на схід. Але успіхи їх були короткочасними. 

Одержавши підкріплення, Червона армія у червні 1920 р. перейшла в 
контрнаступ і, переслідуючи польські війська, наприкінці липня 1920 р. вступила в 
Галичину. У 16 повітах і деяких селах ще чотирьох повітів було проголошено 
Галицьку РСР. У м. Тернополі почав діяти Тимчасовий центральний орган державної 
влади і управління – Галицький революційний комітет. У повітах, містах і селах 
створювалися місцеві революційні комітети (перші призначав Галревком, інші 
обирало населення). Проте радянська влада у Галичині проіснувала в 1920 р. недовго 
(50 днів). Полякам за допомогою іноземних держав знову вдалося загарбати 
західноукраїнські землі. Проте Польща, не маючи сил продовжувати війну, вирішила 
почати переговори про укладення мирного договору. 

У серпні 1920 р. у Барановичах, а відтак у Мінську відбулися перші зустрічі між 
російсько-українською і польською делегаціями2. Від радянського уряду 
представником України на цих переговорах був М. Скрипник, а згодом 
Д. Мануїльський. Білорусь свої повноваження для ведення переговорів передала 
радянській Росії. 

Представники РРФСР і УРСР виступили на переговорах із декларацією, в якій 
було наголошено, що соціалістичні республіки прагнуть припинення війни і 
укладення справедливого миру без анексій і контрибуцій. У відповідь на радянські 
пропозиції польська делегація застосувала тактику зволікань і затягування мирних 
переговорів. Вона відкидала радянські умови, не висловлюючи своїх, а також 
заявила, що не визнає представника радянської України і не має повноважень для 
ведення переговорів з УРСР. 

На початку вересня 1920 р. переговори були перенесені в Ригу3, де 12 жовтня 
1920 р. був підписаний договір про перемир’я і прелімінарні умови миру між РРФСР 
і УРСР, з одного, боку і Польщею – з іншого [8, с. 245-256]. З радянського боку 
прелімінарний договір підписали А. Йоффе, С. Кіров, Д. Мануїльський і 
Л. Оболенський. Договір був ратифікований ВЦВК 23 жовтня, ВУЦВК – 21 жовтня, 
сеймом Польщі – 22 жовтня 1920 р. Обмін ратифікаційними грамотами відбувся  
2 листопада 1920 р. в Лібаві (Латвія). 

Прелімінарним договором визнавалась незалежність України і Білорусі, 
визначалась лінія державного кордону між Польщею і радянськими республіками. До 
Польщі, крім Галичини, відходила і західна частина Волині, що перебувала в складі 

                                                           
1 За даними військового міністерства Польщі на 23 квітня 1920 р. польські збройні сили на 
Східному фронті становили 148400 солдатів і офіцерів. Радянські війська мали тоді на 
Західному фронті 72924 бійці командири. 
2 Російсько-українську делегацію спочатку очолював К. Данішевський, а пізніше А. Йоффе, 
полську – Я. Домський. 
3 У Ризькій конференції від Галревкому брав участь М. Баран, а також делегація колишньої 
ЗУНР у складі К. Левицького (голова), Е. Брайтера, Л. Мишуги і О. Назарука (члени). 
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царської Росії. Ця територія, як зазначалось, одержала в історичній літературі назву 
Західна Україна. 

Відторгнення західноукраїнських земель було значним успіхом польської 
дипломатії, але їй не вдалося визначити кордон по Дністру. Польський історик 
В. Побуг-Малиновський з цього приводу писав, що прелімінарний договір, 
“незважаючи на велику військову перемогу Польщі, був для неї величезною 
політичною поразкою” [4, с. 150]. Польські війська змушені були залишити вже 
захоплені ними Мінськ, Слуцьк, Проскурів, Кам’янець-Подільський і відійти за річку 
Збруч. Прем’єр-міністр Польщі В. Вітос, виступаючи у сеймі через два дні після 
укладення прелімінарного договору, заявив, що “мир, укладений у Ризі 12 жовтня, не 
задовольняє повністю аспірацій польського народу” [5, с. 4]. Насправді ж малися на 
увазі інтереси правлячих кіл Польщі. 

У Ризі 18 березня 1921 р. був укладений остаточний мирний договір, який 
підписали з радянського боку А. Йоффе, Я. Ганецький, Е. Квірінг, 
Ю. Коцюбинський, Л. Оболенський, з польського – Я. Домбський, С. Каузік, 
Е. Лехович, Г. Страсбургер, Л. Василевський. Договір налічує 26 статей і має 10 
додатків, які уточнюють окремі статті договору. У квітні 1921 р. договір 
ратифікували президія Всеросійського Виконавчого Комітету, Центральний 
виконавчий комітет України і польський сейм. Після обміну ратифікаційними 
грамотами, що відбувся у Мінську 30 квітня 1921 р., договір набув чинності. 

У першій статті договору сторони оголошували про припинення війни між 
Польщею і радянськими республіками. Дальші статті розвивали відповідні постанови 
прелімінарного мирного договору, що визначав остаточну лінію державного кордону, 
яка збігалася з лінією, встановленою 12 жовтня 1920 р. [3, с. 619-621]. Договірні 
сторони гарантували повну взаємну повагу державного суверенітету, невтручання у 
внутрішні справи один одного, зобов’язувались не створювати і не підтримувати 
організацій, які мають за мету збройну боротьбу з другою договірною стороною. У 
договір були включені статті про оптацію, тобто вільне обрання громадянства, а 
також конкретизувалися постанови щодо повернення Польщі культурних цінностей, 
архівів, бібліотек та іншого майна, вивезеного до Росії, починаючи з 1 січня 1772 р. 
РРФСР і УРСР зобов’язувалися сплатити Польщі 30 млн карбованців золотом за 
участь польських земель у господарському житті колишньої Російської імперії 
(ст. 13). Польщі повертався рухомий склад залізниць(натурою чи в еквіваленті) на 
загальну суму понад 13 млн золотих карбованців. 

Договір передбачав, що не пізніше шести тижнів після його ратифікації сторони 
почнуть переговори про торговельний договір, а також про підписання консульської, 
поштово-телеграфної, залізничної та інших конвенцій, що регулювали б економічні й 
культурні зв’язки між обома державами (ст. 21). Між сторонами негайно були 
налагоджені нормальні дипломатичні відносини (ст. 24). Але насправді польський 
уряд деякий час під різними приводами ухилявся від обміну дипломатичними 
представниками. Лише через півроку після підписання мирного договору, в серпні 
1921 р. уповноважений представник РРФСР Л. Карахан виїхав до Варшави. Обмін 
представниками між Польщею і Україною відбувся ще пізніше – у жовтні 1921 р. 
[4, с. 202]. 

Під час укладення мирного договору з Польщею радянський уряд домігся 
включення в договір статті, яка зобов’язувала польський уряд гарантувати права 
національних меншин – російського, українського і білоруського народів і 
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забезпечити їм вільний розвиток культури, мови і віросповідання. Польща, – 
підкреслювалося у ст. 7 договору, – надає особам російської, української і 
білоруської національностей, що перебувають у Польщі, на підставі рівноправності 
національностей, всі права, які забезпечують вільний розвиток культури, мови і 
виконання релігійних обрядів. Взаємно Росія та Україна забезпечують особам 
польської національності, які перебувають у Росії, в Україні, Білорусі ті ж права. 
Особи російської, української і білоруської національностей у Польщі мають права в 
межах внутрішнього законодавства поширювати рідну мову, організовувати і 
підтримувати свої школи, розвивати свою культуру і закладати з цією метою 
товариства і спілки [3, с. 626-627]. 

Вміщення цієї статті створювало правову основу захисту життєвих інтересів 
українців, росіян і білорусів, які опинилися в складі Польщі. Але на практиці 
концепцію статті польськй уряд не виконував. Щоправда, польський сейм 26 вересня 
1922 р. ухвалив закон про так звану воєводську автономію, за яким у Львівському, 
Станіславському (тепер Івано-Франківська обл.) і Тернопільському воєводствах1 
створювали воєводські сеймики2 та їх виконавчі органи – воєводські виділи 
(комітети). До компетенції сеймиків належали питання релігії, початкової і середньої 
освіти, охорона здоров’я, будівництво шляхів, сприяння промисловості й торгівлі 
тощо. Прийняті сеймиками воєводські закони в переважній більшості потребували 
санкції президента держави. Воєвода як представник уряду міг припинити виконання 
рішень сеймику, що не вимагали санкції президента, а також будь-яких рішень 
воєводського комітету. Отож, діяльність “автономних” органів було поставлено під 
суворий контроль з боку органів державної адміністрації. Стаття 21 закону 
забороняла державним органам проводити на території перелічених воєводств 
колонізаторську політику, а ст. 24 гарантувала заснування українського університету. 
Статті цього закону мали бути реалізовані не пізніше двох років після опублікування, 
але насправді вони ніколи не були втілені в життя. 

На пленарному засіданні Ризької мирної конференції радянська делегація 
оголосила заяву Всеросійського центрального виконавчого комітету від 23 вересня 
1920 р. про те, що вирішення долі Західної України має залежати від вільного 
волевиявлення всіх національностей, які її населяють. Проте у березні 1923 р. Рада 
послів у Парижі на вимогу польського уряду узаконила анексію Західної України 
Польщею, у вважали формально лише військовим окупантом Західної України. 

Рішуче протестуючи проти незаконних дій Ради послів, уряд радянської України 
у ноті від 12 березня 1923 р. заявив, що “Український радянський уряд рішуче 
заперечує проти вирішення долі територій, які знаходяться в безпосередньому 
сусідстві від кордонів України і мають багато спільних інтересів з останньою, без 
його участі... Тому уряд України заздалегідь попереджає, що він вважатиме 
недійсним встановлення будь-якого режиму у Східній Галичині без попередньої 
згоди” [6, с. 734-735]. 

Рішення Ради послів про Східну Галичину з обуренням сприйняли широкі 
народні маси. Західноукраїнські землі були перетворені на сировинний придаток 

                                                           
1 Територія Польщі поділялася на 16 воєводств, 264 повіти, 3915 волостей і 40533 села. Західна 
Україна налічувала 4 воєводства, 67 повітів, 643 волості, 7103 села. 
2 Львівський сеймик мав 100, а Станіславський і Тернопільський – по 60 членів з поділом на 
українську і польську палати. 
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Польщі, причому важке економічне і політичне становище доповнювалось 
державною системою національного гноблення. “Становище українців і білорусів 
характеризується режимом національного гноблення і безправ’я... Землі Західної 
України і Білорусі населяються польськими військовими колоністами, так званими 
“осадниками”. Поляки, які становлять тут мінімальний процент, являють собою 
пануючу силу, що держить у своїх руках апарат влади. В усіх ланках 
адміністративного апарату знизу доверху панує польська мова. Всі чиновники і судді 
– поляки, які не визнають іншої мови, крім польської. Особи непольської 
національності не мають доступу на будь-які посади. Своє панування над 
національними меншинами правлячі кола Польщі підтримують каральними 
експедиціями, польовими судами, білим терором, розпалюванням міжнаціональної 
ворожнечі” [7, с. 408-409]. 

Незважаючи на жорстокий терор окупантів, галичани не мирилися з насильним 
загарбанням Західної України і перетворенням її на колонію Польщі. Радянський 
уряд 17 вересня 1939 р. анулював Ризький мирний договір у зв’язку з розпадом 
Польської держави. Західна Україна увійшла до складу радянської України, що 
поклало початок возз’єднання всіх українських земель в єдиній Українській державі. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті йде мова про запровадження в 1772 р. в Російській імперії органів 
прокуратури та поширення їхньої діяльності на територію України. В Україні органи 
прокуратури Російської імперії розпочали свою діяльність у 80-х рр. XVIII ст. відповідно 
до „Уложення про губернії” 1775 р. В роботі розкриваються основні функціональні 
обов’язки прокурорів та стряпчих, проаналізовано їхню діяльність на території України. 

Ключові слова: генерал-губернатор, губернський прокурор, стряпчий. 
Організація вищих контрольно-наглядових органів Російської імперії на початку 

18 століття та поширення їхньої юрисдикції на українські землі є однією з 
найважливіших складових драматичного, суперечливого і трагічного розвитку 
державності української нації. 

Предметом дослідження у запропонованій статті є утворення контрольно-
наглядових органів Російської імперії та поширення їхньої діяльності на територію 
України. 

Реформи Петра І у вищому управлінні Російської імперії XVIII ст. почалися з 
утворення спеціальної системи органів, які були покликані контролювати діяльність 
державного апарату, як центрального так і місцевого. Утворення дієвого контролю 
було необхідне для того, щоб забезпечити чітку та якісну роботу державних органів 
все більш зростаючого чиновницького апарату. Ще в 1700 р. в Росії був виданий указ 
про взяття і віддання під суд воєвод за протиправні проступки і самовладдя [1]. 
Однак цей указ не визначав поняття злочинних дій посадових осіб, в ньому навіть не 
згадувалося про процедуру суду над винними адміністраторами.  

З утворенням Сенату, в 1711 р. окремі галузі управління (вища судова, та 
виконавча влада, законодавча ініціатива та інше поєднались в його руках. Указом від 
2 березня 1711 р. на першому місці серед обов’язків Сенату була поставлена вимога 
про те, “щоб суд був нелицемірний, і нечесних суддів карати позбавленням честі і 
всього майна”[2, с. 28]. 

В п. 6. указу було вказано “утворити фіскалів у всіх справах”, тобто встановити 
цілу сітку представників нагляду, які б давали можливість Сенату слідкувати за 
законністю на всій території Російської держави. Цим же указом було запроваджено 
посаду обер-фіскала який очолював цей таємний контрольно-наглядовий орган” [3]. 

В розпорядженні обер-фіскала були місцеві фіскали, які мали такі ж права, як і 
їхній керівник, який в свою чергу був основним засобом контролю зі сторони Сенату. 

Не дивлячись на надзвичайні права, які були надані фіскалам, а також на 
подальше підвищення їх в чиновницьких рангах, система нагляду залишалася 
незадовільною. Суть фіскальної посади полягала в таємному нагляді про незаконні 
дії посадових осіб. Проводячи свою діяльність таємно, фіскал не міг бути присутнім 
в урядових установах, самостійно наглядати за їхньою діяльністю, оглядати їх 
діловодство. 
                                                           
1© Савуляк Р., 2006 
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Посадові особи не відчували над собою прямого нагляду, а зловживання їх 
виявлялися таємно. 

Однак безпосередній нагляд потрібен був всюди, не виключаючи самого Сенату. 
Щоб здійснювати контроль за діяльністю Сенату Петро І призначив ще в 1715 р. 
сенатського генерал-ревізора і наглядача указів. Цей генерал-ревізор проіснував 
недовго, а обов’язки його були покладені на обер-секретаря Сенату, який також не 
виправдав покладених на нього сподівань. 

З 21 січня 1721 р. функції контролю над Сенатом тимчасово здійснювали штабс-
офіцери гвардії до призначення на цю посаду державного фіскала. Замість цього 
імператорським указом в січні 1722 р. була введена в Сенат посада генерал-
прокурора з обер-прокурором і прокурори в колегіях і надвірних судах. 

Прокуратура почала здійснювати не таємний а відкритий нагляд за всіма 
адміністративно-судовими органами. Разом з тим, вона становила нерозривне ціле, 
кінцева ланка якого знаходилася в руках генерал-прокурора. За допомогою 
прокурорських доповідей, керівник прокуратури міг своєчасно повідомляти Сенат 
про виявлені зловживання посадових осіб та органів. Нагляд встановлювався 
системний, причому сфера дії прокуратури поширювалась в тому числі і на Сенат. 
Генерал-прокурор у випадку виявлення порушень в Сенаті зобов’язаний був 
безпосередньо повідомити імператору. Фіскалітет разом з його органами також були 
поставлені в підпорядкування прокуратурі і в деяких відношеннях доповнювали її 
діяльність [4, с. 45]. 

Таким чином Сенат отримав можливість контролювати урядові установи 
подвійним контролем через прокурорів і фіскалів. 

З вступом на престол Катерини І із утворенням Верховної Таємної Ради 
положення фіскалітету і прокуратури дещо змінилось. 

В перші місяці свого царювання Катерина І підтвердила право на існування 
фіскалітету. Указом від 23 липня 1725 р. Катерина І заборонила прокурорам збирати 
доноси від приватних осіб, надавши це право виключно фіскалам. Однак, 
підсилюючи роль фіскалів з точки зору права, вищий уряд разом з тим фактично 
послаблював їх значення. Однак не дивлячись на таке відношення до фіскалів збоку 
Таємної Ради, вони (фіскали) користувалися своїми правами, і продовжували свою 
роботу. 

Як вказує проф. М.А. Філіпов, вже після віддання під суд генерал-фіскала 
А. Микитина доноси (доклади) фіскалів в Сенат стають рідкістю. Відсторонивши від 
посади генерал-фіскала Верховна Таємна Рада не поспішала призначити на цю 
посаду іншу людину [5, с. 45]. 

В указі від 15 травня 1730 р. фіскальна канцелярія називалася вже “колишньою”. 
Її справи, книги, грошові суми і канцелярські прилади розприділялися між іншими 
структурами.  

Прокуратуру під час правління Верховної Таємної Ради спіткала така ж доля як і 
фіскалітет. Спочатку при правлінні Катерини І прокуратура отримала підтвердження 
своїх прав. В указі імператриці “Про посади Сенату” від 7 березня 1726 р. говорилося 
що Сенат складається “із знатних і повірених персон” і крім них із генерал і обер-
прокурорів. 
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В п.п. 1, 3 і 8 цього указу детально регламентувалися обов’язки згаданих чинів. 
По-перше “в дирекції генерал-прокурора і обер-прокурора” повинна знаходитися 
сенатська канцелярія. По-друге через посередництво генерал і обер-прокурора 
вносилися в Сенат всі справи із штадських колегій (із всіх крім трьох перших). По-
третє генерал або обер-прокурор повинні були бути присутні на засіданнях Сенату, 
наглядати за правильністю дебатів, у випадку виявлення порушень доповідати 
Таємній Верховній Раді. 

Однак з утворенням Верховної Таємної Ради генерал-прокурор П.І. Ягужинський 
перестав виконувати свої обов’язки, а потім отримав інше призначення, а його місце 
залишалося вакантним. Генерал-прокурора в Сенаті замінив обер-прокурор. 
Сенатський обер-прокурор не міг здійснювати такого нагляду, який здійснював 
генерал-прокурор. 

Деякий час в руках обер-прокурора залишалася можливість здійснювати через 
підпорядкованих прокурорів місцевий нагляд, однак згодом прокурори колегій 
канцелярій один за одним були переведені на інші посади, а їхні місця залишалися 
вакантними, внаслідок чого прокурорський нагляду був доведений до упадку. 

З вступом в 1763 р. на царський престол Катерини ІІ відновили свою діяльність і 
органи прокуратури. 

В лютому 1864 р. іменним указом Катерини ІІ було призначено князя 
М. В’яземського на посаду генерал-прокурора. Перед вступом до виконання своїх 
обов’язків новий генерал-прокурор отримав від імператриці секретну настанову, в 
якій були викладені погляди Катерини ІІ на реформований нею Сенат і на значення 
генерал-прокурорської посади. 

З поділом Сенату на департаменти Катерина ІІ вступала у відносини з ним майже 
виключно через генерал-прокурора. Таким чином відтепер генерал-прокурор набув 
особливого значення у справах вищого управління. 

Відновлює свою діяльність за часів правління Катерини ІІ і низова ланка 
прокуратури. 

Так, маніфестом від 15 грудня 1763 р. були засновані посади прокурорів у 
провінційних канцеляріях, та в новоутворених департаментах колегії (лише в трьох). 

В грудні 1765 р. вийшов сенатський указ який визначав права і обов’язки 
чиновників і суддів, в якому особливу увагу було звернено на обов’язки прокурорів. 

В червні 1767 р. прокурорський нагляд поширився на всі департаменти колегії, 
але так як прокурори у всіх департаментах водночас не могли бути присутніми, то по 
справах контролю помічниками у них були департаментські секретарі, які складали 
короткі записи про те, які справи слухалися і які по них винесені вироки. Ці записи 
вони передавали прокурорам, причому останні могли вимагати звіту від секретарів, 
через що колегії та інші канцелярії поступили безпосередньо в підпорядкування 
прокурорам. 

В Україні органи прокуратури Російської імперії розпочали свою діяльність у 
80-х рр. XVIII ст. коли було скасовано полково-сотенний адміністративно-
територіальний устрій та введено губернський поділ відповідно до російського 
“Уложення про губернії 1775 р.” 

Глава XXVII “Уложення про губернії” (надалі „Уложення”) визначала завдання, 
права та обов’язки прокурорських працівників. 
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Згідно “Уложення” в Україні були введені посади губернського прокурора, 
губернських стряпчих, прокурорів при верхніх земських судах, губернських 
магістратах і верхній розправі. В повіті органом нагляду стає повітовий стряпчий. 

Губернські прокурори і губернські стряпчі наглядали за збереженням 
встановленого порядку. Вони зберігали цілісність влади, викорінювали хабарництво, 
а також наглядали за тим, „щоб з людей незаконних податків і зборів ніхто не 
збирав” [6, с. 79]. 

Серед основних завдань губернського прокурора можна виділити нагляд за 
застосуванням в губернії нових законів і указів. 

Після видання закону чи указу вони поступали в губернію де записувалися в 
спеціальну книгу законів і указів. Перед записом в книгу губернське правління і 
палати заслуховували губернського прокурора, який і представляв нововиданий 
закон чи указ. В своїй доповіді губернський прокурор роз’яснював суть та зміни 
нововиданих законів чи указів, а також роз’яснював з якими законами та указами він 
схожий. 

При виявленні порушень законів губернський прокурор зобов’язаний був 
повідомити губернське правління і генерал-прокурора, а також вжити заходів щоб 
усунути це порушення. 

“Уложення” встановлювало 10 видів порушень про які губернський прокурор 
зобов’язаний був доповісти генерал-губернатору: 
1. про неналежне виконання в судових установах законів, указів; 
2. про непослух державних службовців; 
3. про халатність посадових осіб при виконанні службових обов’язків; 
4. про несвоєчасне виконання завдань; 
5. про тяганину при виконанні завдань; 
6. про порушення правил благочинних, при виявлені проступків чи злочинів; 
7. про виявлені факти незаконної торгівельної діяльності; 
8. про порушення громадського порядку; 
9. про порушення присяги; 
10. про казенні збитки. 

Крім того, губернський прокурор наглядав, щоб одні органи влади не 
присвоювали повноважень інших органів; розв’язував такі спори, даючи свій 
висновок. Якщо в суді слухалася справа де були приватні і державні інтереси, або 
приватні, але стосувалися казенного інтересу, то про такий факт повідомлялося 
губернського прокурора, і він давав свій висновок. 

При губернському прокурорі знаходилися два стряпчих: губернський стряпчий 
кримінальних справ та губернський стряпчий казенних справ. Губернському 
прокурору були підзвітні нижчестоящі прокурори і стряпчі, які інформували його 
про свою діяльність доповідними записками. 

При виявленні порушень чи зловживань посадових осіб губернський прокурор 
доповідав не тільки генерал-губернатору, але і генерал-прокурору. 

Важливим завданням губернського прокурора був нагляд за особами, які 
знаходилися під вартою. Не рідше ніж раз на тиждень в п’ятницю після обіду він 
зобов’язаний був перевіряти умови утримання заарештованих під вартою. 
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Компетенція губернського стряпчого казенних справ і губернського стряпчого 
кримінальних справ визначалась § 406 “Уложення”. 

В п. 1 § 406 вказувалося, що губернський стряпчий казенних справ і губернський 
стряпчий кримінальних справ є помічниками губернського прокурора. 

У випадку протиріччя між думками по спірних питаннях стряпчі повинні 
радитись з прокурором, щоб виробити спільну думку. Якщо такої думки не було 
досягнуто, то перевагу мала думка прокурора. 

Серед обов’язків губернських стряпчих можна виділити наступні: 
1. розгляд заяв і скарг, які стосувалися державної казни; 
2. підтримання позовних вимог в суді по справах казни, а також по кримінальних 

справах по яких обвинувачувалися посадові особи; 
3. підтримання позовних вимог в суді по кримінальних справах де відсутній 

позивач. Перед тим як підтримувати такі позовні вимоги губернський стряпчий 
зобов’язаний надати губернському правлінню свої докази та отримати дозвіл; 
Крім цього, губернські стряпчі могли в межах своїх повноважень витребовувати і 

отримувати від посадових осіб дані які стосувалися казенного інтересу, або збитків в 
спорах про землю, про заборонені податки, хабарі, справи про неповнолітніх, які 
знаходилися без опіки. 

Коли губернський стряпчий в суді був позивачем то він мав право: 
− вимагати негайного виклику в суд відповідача; 
− помістити відповідача під варту, у випадку вчинення ним злочину; 
− пропонувати судовому слідчому по казенній справі проводити додаткові 

слідчі дії; 
− переносити розгляд вирішеної справи із нижчих судів у вищі; 
− стежити за належним відношенням позивача і відповідача до суду. 
По цивільних справах губернський стряпчий міг приймати участь в суді і без 

згоди прокурора, однак він мав вислухати його висновок. В кримінальних справах 
губернський прокурор письмово давав свій висновок яким і повинен був керуватися 
стряпчий. 

Губернському стряпчому заборонялося по справах казни давати будь-які поради, 
бути повіреним в справах інших осіб і т.д. 

Якщо губернський стряпчий кримінальних справ в проваджені якого знаходилася 
справа вбачав вину відповідача, то він зобов’язаний був надати суду свій висновок з 
цього приводу. Якщо суд виправдовував відповідача, то стряпчий зобов’язаний 
представити відповідачу всі матеріали на підставі яких він притягував його до 
відповідальності. 

Губернські стряпчі та губернський прокурор під час постановки рішення по 
цивільній чи вироку по кримінальній справі не мали права знаходитися в приміщенні 
суду. 

При здійсненні своїх повноважень губернські стряпчі могли заміняти один 
одного. За незаконно пред’явлені позови вони зобов’язані були сплатити всі збитки 
відповідачу, а також могли бути звільнені з посади, якщо було доведено, що позов 
був пред’явлений завідомо необґрунтовано. 
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Повноваження та обов’язки прокурорів і стряпчих при Верхньому земському 
суді, губернському магістраті і верхній розправі визначали ст.ст. 407, 408 “Уложення 
про губернії”. 

Ст. 407 говорить про те: “що для здійснення правосуддя і для збереження 
установленого порядку в судових місцях для захисту невинних у верхньому 
земському суді, губернському магістраті, і у верхній розправі запроваджуються 
посади прокурорів та стряпчих казенних і кримінальних справ” [7, с. 82]. 

Якщо у вищезгаданих судах прокурори виявляли порушення законів чи указів, то 
вони зобов’язані були повідомити про це керівника судової установи, і доповісти 
губернському прокурору, щоб усунути виявлене порушення. Взагалі, якщо 
порівнювати права та обов’язки прокурорів і стряпчих при вищому земськім суді, 
губернському магістраті і вищій розправі то вони аналогічні правам та обов’язкам 
губернського прокурора та стряпчих, з однією відмінністю, що про всі події які 
відбуваються у ввірених їм установах вони доповідали губернському прокурору, і 
діяли централізовано під його керівництвом. 

Як було згадано вище, функцію нагляду за законністю в повітах здійснював 
повітовий стряпчий. 

В межах своїх повноважень він наглядав за збереженням законності в повіті. У 
випадку виявлення фактів порушення законів не дивлячись на особи, він повинен був 
повідомити про це губернського прокурора, і за його згодою подати позов в суд. 

Виявивши порушення законів в судах чи в інших закладах та установах стряпчий 
записував їх, і робив відповідне нагадування про усунення порушень. При 
невиконанні вимог він притягував до відповідальності винну особу у відповідності до 
закону: виносив догану, накладав пеню, або подавав позов до суду. 

Повітовий стряпчий в окрузі наглядав, щоб суди вчасно розпочинали судове 
засідання, він вів реєстр вирішених справ, здійснював нагляд за виконанням рішень, і 
був відповідальним перед намісницьким правлінням. При виявленні порушень 
законів чи указів в повіті, чи їх невиконання стряпчий зобов’язаний був доповісти 
губернському прокурору. Розгляд заяв і скарг проводився за дорученням 
губернського прокурора, або з його згоди. Одним із завдань повітового стряпчого був 
нагляд за особами які були визнані судом як “зганьблені”, позбавлені честі, або до 
яких застосовувалися торгівельні покарання. Такі люди не повинні були знаходитися 
в багатолюдних місцях. Якщо стряпчий виявляв таких осіб, то він мав право 
виводити їх з цих місць, і віддавати під варту на три дні. Крім того, повітовий 
стряпчий наглядав за збереженням порядку в судових засіданнях, за дотриманням від 
учасників поваги до суду. У випадку виявлення таких фактів, він приносив скаргу, у 
відповідні місця. 

При здійсненні своїх повноважень повітовий стряпчий наглядав, щоб при 
накладенні пені вона дійсно була стягнута, оскільки йому від стягнутої суми 
належала 1/3 частина. Він також мав право відвідувати судові місця свого повіту і 
міста в будь-який час, однак, під час постановляння вироку чи рішення він 
зобов’язаний був покинути приміщення зали суду. 

“Уложення про губернії” встановлювало сувору відповідальність стряпчих за 
неналежне виконання своїх обов’язків. Так, якщо повітовий стряпчий знав про 
порушення і не доповів про це губернському прокурору і такий факт був виявлений, 
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то до нього могли застосовуватися такі покарання як звільнення з посади, 
позбавлення чину або позбавлення честі. 

За наслідками проведеного дослідження, на основі вивчення, аналізу 
історіографії формування та розвитку контрольно-наглядових органів Російської 
імперії на території України у XVIII ст. можна сформулювати деякі висновки та 
науково практичні рекомендації. 

Органи прокуратури Російської імперії в Україні розпочали свою діяльність в 
другій половині XVIII ст. після скасування полково-сотенного адміністративно-
територіального устрою та введення губернського поділу України. 

Губернські прокурори та їх помічники, прокурори при вищих земських судах, 
губернських магістратах, і вищій розправі, а також повітові стряпчі здійснювали 
контрольно-репресивні функції спрямовані на збереження самодержавної влади 
Російської імперії на українських землях. 

Діяльність прокуратури, як і інших контрольно-наглядових органів в цей період 
української державності не відзначалася відкритістю прозорістю та гласністю 
практичних дій. 

З утвердженням відновленої України приорітетним напрямком формування і 
розвитку органів прокуратури має бути відкритість, підконтрольність 
громадянському суспільству, гласність та законність практичних дій. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗРОБКУ, ПРИЙНЯТТЯ ТА СУТЬ 
ПЕРШОЇ КОНСТИТУЦІЇ ПОЛЬЩІ ВІД 3 ТРАВНЯ 1791 р. 

Б. Тищик1 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

В статті розглядаються соціально-політичні передумови розробки Конституції 
Польщі 1791 р., особливості її прийняття, основний зміст. 

Ключові слова: Конституція, Польща, аналіз. 
У травні 2006 р. минуло 215 років з часу прийняття однієї з перших європейських 

конституцій – польської конституції 1791 р. 
Щодо хронології появи конституцій взагалі – то вона була третьою писаною 

діючою конституцією у світі: раніше від неї були лише конституція США 1787 р. і 
Швеції 1789 р. Цього ж року (1791 р.), але пізніше (у вересні) прийнято першу 
конституцію Франції. Правда, український читач може зауважити автору, що була ж і 
українська конституція гетьмана Пилипа Орлика, причому набагато раніше, ніж 
вищеназвані, бо у 1710 р. Але ми маємо на увазі конституції діючі, існуючих держав, 
а української незалежної держави у той час не було – її, козацько-гетьманську 
державу епохи Богдана Хмельницького, ліквідували вороги – царська Росія, панська 
Польща, султанська Туреччина. 

Перед першим поділом Польщі (1772 р.), до складу якої входила значна частина 
українських земель (вся правобережна Україна, Галичина) її територія становила 
понад 730 тис. км², а населення 11,5 млн. осіб. Більше 70 % населення складали 
селяни, до 20 % – міщани, 6-7 % – дворянство, 2-3 % – духовенство [3, с. 227]. 

Виробничо-технологічний характер економіки зазнав у XVIII ст. певних якісних 
змін, деякі з яких свідчили про розвиток країни по капіталістичному шляху. 
Впроваджувалися нові культури (напр. картопля), у фільварках крупного дворянства 
використовували завезену із Заходу техніку, продуктивнішу худобу, переходили на 
чотирипілля тощо. Але продовжувала залишатись панщина, посилювався соціальний 
визиск сільського населення, хоч, з іншого боку, дещо зросла чисельно заможна 
частина селян. Селянство платило дворянам, духовенству і державі численні податі, 
виконувало різні повинності. 

У промисловості ставало помітним значення мануфактурного виробництва – як у 
містах (кількість яких і населення яких зростали), так і у володіннях магнатів. 
Правда, їх загальне число і якість продукції поступались західним країнам. Виникали 
акціонерні спілки, товариства тощо. Особливо активно розвивалася промисловість у 
Верхній Сілезії – чорна металургія, видобуток вугілля, виплавка чавуну, сталі і ін. 
Спостерігалося піднесення внутрішньої і зовнішньої торгівлі, поліпшувалась 
комунікація, виникали банки, зокрема, кредитні. 

Польща активно вивозила за кордон зерно, ліс, лісові вироби, полотно, пряжу, 
метали, вугілля, але, водночас, ще більше різних товарів і сировини довозила, так що 
баланс зовнішньої торгівлі країни майже постійно був у XVIII ст. від’ємним 
[3, с. 227-230]. 

                                                           
1© Тищик Б., 2006 
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Друга половина XVIII ст. була переломною в історії польської державності. У 
1763 р. помер король Август III. На престол 1764 р., після завзятої боротьби між 
ворогуючими магнатськими угрупуваннями, був обраний на сеймі Станіслав Август 
Понятовський. Країна в цей час перебувала у стані політичного хаосу. Великі 
магнати та їх блоки вели поміж собою завзяту політичну боротьбу за владу, за 
політичні впливи у країні та за рубежем. У процесі цієї боротьби вони не гребували 
жодними засобами, залучаючи до неї правлячі кола і правителів сусідніх держав. 
Останні ж, звичайно, не пропускали жодної нагоди втрутитись у внутрішні справи 
Польщі. Особливо активно діяла у цьому плані Росія. Власне й Понятовського на 
польський престол було обрано під тиском російської цариці Катерини II у 
присутності у Польщі російських військ. С. Понятовський був фаворитом у цариці і в 
його особі вона сподівалася мати податливого і вдячного їй за підтримку польського 
монарха. 

На цей час припадають перші спроби проведення у Речі Посполитій державних 
реформ. За необхідність проведення цих реформ виступало політичне угрупування на 
чолі з відомим державним діячем А. Чарторийським. Навколо нього згуртувалися ті, 
хто вважав, що країну можна врятувати від загибелі, до якої вона прямувала, шляхом 
впровадження у її державний устрій змін, але таких, які б не порушували його 
фундаментальних засад. Це угруповання спиралося на підтримку царської Росії. У 
розробці програми реформ активну участь взяв потомок канцлера і великого 
коронного гетьмана Яна Замойського Анджей Замойський. 

Реформи були проголошені на так званому конвокаційному1 сеймі у травні-
червні 1764 р., якому надано статус конфедерації – тобто для прийняття рішень не 
вимагалось одноголосності, достатньою була більшість голосів. 

Отож, у першу чергу прийнято рішення обмежити вкрай шкідливе для держави, 
“патологічне”, за висловом самих же польських науковців-дослідників, застосування 
liberum veto [2, с. 477]. Зовсім, правда, цей принцип не ліквідували: він і надалі 
повинен був застосовуватись тільки при вирішенні питань державного устрою, 
компетенції державних структур, шляхетських привілеїв, податків. 

З інших питань, зокрема економічного характеру, достатньою була більшість 
голосів на сеймі. Посли сейму були звільнені від обов’язку безумовно дотримуватись 
інструкцій своїх сеймиків, якщо ті розходилися з думкою сеймової більшості. 

Велике значення мало утворення нових загальнодержавних колегіальних 
органів – коронної і литовської скарбових (фінансових) комісій, військових комісій і 
ін., які повинні були дбати не тільки про суто фінансові чи (відповідно), військові 
справи, а й про розвиток комунікацій, транспорту, промисловості, торгівлі тощо. 

Згодом сейм вперше уклав (на 1768 р.) бюджет країни, передбачивши статті 
доходів і видатків. Далі ліквідовано внутрішні мита, впорядковано єдину систему мір 
і ваг, проведено (у 1766 р.) монетарну реформу [4, с. 136]. 

У релігійному питанні теж наступили певні демократичні переміни. В 1768 р. 
настав період, правда дуже короткотривалий, рівноправ’я у публічно-правовому 
аспекті і особистих відносинах іновірців з католиками. 

                                                           
1 Конвокаційний сейм – такий, що міг приймати конституційні закони, що не вимагали санкції 
короля. Такі сейми скликалися переважно в часи безкоролів’я, встановлювали засади і час 
вибору короля та ін. 
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Іновірців – лютеран, кальвіністів, православних (але не євреїв і магометан) 
допущено до зайняття державних посад (урядів), депутатських функцій та ін. Але, 
після Барської конфедерації (1768–1772 рр.) знову настав період всіляких обмежень 
прав іновірців. 

Реакція щодо проведення реформ як у самій Польщі, так і у сусідніх державах, 
які пильно стежили за розвитком подій у цій країні, була неоднозначною. Далеко не 
усі політичні кола Польщі, угруповання і діячі підтримали реформи, вважаючи їх 
наступом на давні демократичні, “республіканські” традиції і права шляхти.  

Не бажали зміцнення Польщі і її сусіди, у першу чергу царська Росія. З приводу 
дискримінації православних російський посол М. Репнін погрожував війною. Власне 
під тиском Росії і реакційних магнатсько-шляхетських кіл у 1768 р. сейм прийняв так 
звані Кардинальні закони, якими підтверджено основні права і привілеї польського 
дворянства, зафіксовані у попередніх законодавчих актах, починаючи з Генріхівських 
артикулів 1573 р. Зазначено, що цих прав і привілеїв ні тепер, ні у майбутньому не 
можна зменшувати, ущімлювати і змінювати – “хіба що у бік їх розширення” 
[2, с. 480-481]. 

Закони зберегли й “золоту шляхетську вольність” – liberum veto, правда, 
зазначивши, що воно може не застосовуватись щодо господарсько-фінансових 
питань. Це означало крах реформ конвокаційного сейму. Правда, шляхті заборонено 
карати своїх підданих смертю та ін. Власне цими законами іновірцям надано певні 
громадянсько-політичні права. 

Росія виступила гарантом Кардинальних законів, як і спокою, стабільності та 
неподільності Речі Посполитої. Стабільності і спокою, однак не встановлено, бо 
частина магнатів і шляхти під гаслом необхідності захисту католицької віри і давніх 
звичаїв створила у місті Барі на Поділлі конфедерацію, скеровану проти короля і 
Росії. Її підтримала Франція і Туреччина. Деякі польські дослідники вважають її 
“масовим патріотичним і релігійним рухом”, що позитивно вплинув на “зростання 
політичної свідомості шляхти, що боролась за незалежність” [4, с. 139]. 

Але Барська конфедерація призвела до громадянської війни у Польщі, великого 
хаосу, до масових актів насильства і грабунку, зокрема над українським населенням 
Правобережної України, що викликали народне повстання – Коліївщину. 
Конфедерати проголосили детронізацію короля С. Понятовського і спочатку 
добились певних військових успіхів. Але на прохання польських властей у Польщу 
були надіслані російські війська під командуванням генералів П. Апраксіна і 
О. Суворова. До серпня 1772 р. конфедерати зазнали поразки. Багато шляхти 
загинуло в боях, понад 10 тис. заслано в Сибір, маєтності повстанців конфісковано 
[3, с. 234]. 

Політичні результати конфедерації були сумні. Посилився вплив Росії на 
Польщу, а у Росії – позиції тих правлячих кіл, які вважали, що Річ Посполиту, як 
розсадник самоволі і хаосу у Європі, слід як державу ліквідувати. 

У 1772 р. могутні сусіди Польщі – Росія, Пруссія і Австрія здійснили анексію 
частини польської території – відбувся перший поділ Польщі. Вона втратила близько 
третини території і населення. До Австрії, до речі, відійшла уся Галичина, а згодом (у 
1774 р.) – ще й Буковина (відібрана від Туреччини). Скликаний 19 квітня 1773 р. у 
Варшаві надзвичайний сейм при присутності у столиці російських, австрійських і 
пруських військ більшістю голосів схвалив умови поділу. 
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У подальшому у відповідності з постановами Варшавського сейму, який 
працював (з перервами) з квітня 1773 р. по квітень 1775 р., було проведено ще кілька 
важливих реформ. Зокрема, створену так звану Едукаційну комісію, яка виконувала 
функції міністерства освіти (1773 р.), а на 1775 р. припадає початок діяльності 
Постійної ради – вищого виконавчого органу держави, тобто фактично уряду, у 
складі короля, який її очолював, і 36 послів парламенту, обраних по-половині 
кожною з палат (посольською палатою та сенатом). Рада поділялася на 
функціонально подібні до міністерств департаменти (скарбу, військовий, поліції, 
юстиції,зовнішніх справ і ін.) [2, с. 482]. 

Хоч рада в цілому робила для держави корисні справи, централізувала систему 
управління, але залежність від царських властей призвела до її непопулярності серед 
патріотичних кіл населення.  

У 1775 р., під кінець своєї діяльності, сейм постановив доповнити Кардинальні 
закони. Обмежено права так званих дисидентів (іновірців), які втратили, зокрема, 
можливість бути сенаторами і міністрами, а у посольській палаті їх число обмежено 
до трьох осіб; на королівський престол не можна було обирати іноземця, а тільки 
особу з “династії Пястів, родовитого шляхтича і землевласника”. З метою ліквідувати 
можливість встановлення спадковості трону синів і внуків попереднього короля 
обирати королем не належало, хіба що перед цим пройшло панування двох інших 
правителів. 

У 1780-х роках у Речі Посполитій відбувались докорінні зміни у суспільно-
політичних настроях. Появилось значне коло діячів, які рішуче виступали за 
проведення нових державно-політичних реформ. Серед них можемо виділити 
Станіслава Сташіца і Гуго Коллонтая, кількох публіцистів – Ф. Єзерського, 
Ю. Вибіцького і ін. 

Ідея проведення державних реформ набирала все більшої популярності. Правда, 
проти них виступила Росія. На зустрічі з польським королем, яка відбулася у травні 
1787 р. у Каневі, Катерина II прямо заявила, що “для Росії немає ні потреби, ні 
користі, щоб Польща стала дієздатною” [3, с. 238]. 

6 жовтня 1788 р. у Варшаві відкрився сейм, згодом названий Великим або 
Чотирирічним. Він справді став історичним. Скликаний як звичайний, тобто на два 
роки (з шеститижневим терміном засідань), він фактично, враховуючи складність 
завдань і проблем, які йому довелось вирішувати, діяв протягом чотирьох років. 
Вийшла цікава і нестандартна ситуація: оскільки восени 1790 р. строк повноважень 
цього сейму минув, але чимало винесених на його розгляд питань розглянено не 
було, то новообрані місцевими сеймиками посли до посольської палати об’єднались з 
попередніми, і надалі засідали разом. Це було зроблено для того, щоб довести до 
кінця реформаторський курс, узятий сеймом 1788 р. У подвоєному складі 
посольської палати сейм діяв до кінця травня 1792 р. 

Щоб забезпечити прийняття рішень більшістю голосів, сейм функціонував як 
конфедерація. На ньому протистояли одне одному два угруповання – 
реформаторське (“патріотичне”) і консервативне (“старошляхетське”). Перше з них 
чисельно поступалося другому, але перевершувало його активністю. У своїй 
діяльності “патріоти” спиралися на підтримку реформаторського курсу Пруссією, яка 
штовхала поляків проти Росії, що, у свою чергу, противилась реформам і 
налаштовувала проти них “старошляхетське” угруповання [3, с. 239]. 
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У складі сейму після його поповнення налічувалось 509 осіб – 354 послів у 
посольській палаті і 155 сенаторів. 

Сейм ще у 1788 р. утворив комісії для опрацювання проектів законів щодо 
реформи системи управління країною, про місцеві сеймики, міське управління і ін. 
Проекти цих законів на тривалий час стали предметом обговорення на сеймі. 
Відповідні закони були прийняті тільки у травні-жовтні 1791 р. 

Одним з найважливіших став конституційний закон від 20 жовтня 1791 р. “Про 
державний устрій обох народів” (польською і литовською). Цим законом ліквідовано 
федеративний устрій Речі Посполитої, встановлений Люблінською унією 1569 р. 
Польща стала унітарною державою. Окремі (паралельні) державні органи Корони 
Польської і Литви оголошено ліквідованими, належало утворити єдині, центральні. 

Вирішено утворити 100-тисячну армію, керівництво якою відібрано у 
проросійськи налаштованих гетьманів і передано створеній сеймом Військовій 
комісії (такої чисельної армії, зазначимо, Польщі через брак коштів не вдалось 
створити). 

Сейм ухвалив щорічно збирати з землевласників так звану “вічисту офіру” 
(пожертву) у вигляді п’яти- та десятивідсоткового податку з доходів, відповідно, 
духовних і дворянських землеволодінь, а також створити на місцях цивільно-
військові “комісії порядку” у складі представників від шляхетського стану, обраних 
на сеймиках [3, с. 240]. 

Проте, найважливішим законодавчим актом, прийнятим після довгого 
обговорення Чотирирічним сеймом 3 травня 1791 р. був “Закон про управління” 
(Ustawa Rządowa), тобто перша Конституція Польської держави. Прийнята вона була 
доволі специфічно. Отож, остаточне обговорення проекту Конституції було 
призначене на 5 травня. Вона мала б замінити Генрихівські артикули, Кардинальні 
права та інші, видані у різний час, конституційні закони. Правда, консервативні 
посли сейму завзято виступали проти прийняття будь-яких кардинальних 
нововведень. “Патріоти”, становлячи у посольській палаті меншість, скористалися з 
того, що більшість “старошляхетців” роз’їхались на пасхальні канікули, перенесли 
засідання на 3 травня. Вони вирішили домогтися схвалення проекту Конституції, в 
чому їх підтримав багатотисячний натовп, що оточив королівський замок у Варшаві, 
в одному з залів якого проходили засідання сейму, та навіть частково розмістився на 
галереях залу. 

В цей історичний день у сенаторському залі зібралось 185 послів і сенаторів, у 
тому числі 6 (з 14-ти) єпископів. Після підсумкового обговорення (було кілька 
виступів “проти”1) переважною більшістю голосів присутніх послів і сенаторів 
(засідання палат проходило спільно) проект Конституції в цей же день – 3 травня 
1791 р. – було схвалено. Король тут же склав присягу на вірність Конституції. Потім 
усі посли і сенатори відправились на чолі з королем у придворний костел Св. Яна, де 
всі знову склали присягу. Тим самим, Конституція була санкціонована ще й 
католицьким Костелом [4, с. 147]. 

                                                           
1 Один з противників Конституції, посол Я. Сухожевський, наприклад, заявив, що він сам 
Конституції не читав, але зі слів інших знає, що вона суперечить польським вольностям і 
свідчить, що Польща стає на шлях революції, як і Швеція (де 1789 р. теж була прийнята 
Конституція), чого не слід допустити. 



 
Б. Тищик 

 

108 

Правда, опозиційні депутати 4 травня склали на руки голови посольської палати 
Ст. Малаховського протест щодо правомірності прийняття Конституції. Його 
підписало 28 осіб. Але 5 травня, коли знову зібрався увесь парламент, більшість 
присутніх депутатів не приєдналася до опозиціонерів, тобто схвалила Конституцію, і 
з 5-го травня вона вступила у дію. Цього ж дня парламент прийняв Декларацію 
представницьких станів, у якій зазначалось, що “всі давні і теперішні права, які 
суперечать нинішній Конституції, відміняються”. Впертих противників Конституції 
оголошено бунтівниками і зрадниками вітчизни, яких належить судити на сеймовому 
суді. Сейм зобов’язав органи виконавчої влади організувати приведення до присяги 
“суди і військо”. З нагоди прийняття Конституції привітав і благословив короля і 
польський народ Римський Папа Пій VI [4, с. 148]. 

Конституція 1791 р. складається з вступу, 11 статей (артикулів) і трьох додатків, 
з яких два були зазначеними вище законами про сеймики і міста. 

У вступі після перерахування усіх титулів польського короля, зазначається, що як 
він сам, так і посли сейму та сенатори, “цінуючи понад життя і особисте щастя… 
зовнішню незалежність і внутрішню свободу народу”, бажаючи “заслужити 
благословення та вдячність поколінь теперішніх і майбутніх… ухвалюємо, 
теперішню конституцію і декларуємо її як святу і непорушну, аж до часу, коли народ 
з власної волі та у рамках, передбачених правом, не захоче визнати потребу зміни 
будь-якої статті” [7, с. 55]. 

Стаття I зветься “Панівна релігія”. Нею проголошена “свята римо-католицька 
віра з усіма її правами”. Перехід від панівної релігії до будь-якого іншого 
віросповідання категорично заборонявся – загрожувало суворе покарання за 
віровідступництво. Разом з тим у країні проголошувалась і гарантувалась “свобода 
віри” та “урядова опіка у проведенні обрядів”, але на підставі відповідного 
законодавства. 

Наступні три статті стосувались суспільного ладу країни і врегульовували 
правове становище шляхти, міщан і селян.  

Отож, стаття II “Шляхта” підтверджувала домінуюче становище і політичну 
гегемонію у країні шляхти. Всі попередні привілеї, свободи і прерогативи шляхти, її 
домінанта в суспільному і приватному житті, отримані у попередні часи – “від 
Казимира Великого ... до Зигмунда Августа, останнього з ягеллонської лінії”, у 
Конституції урочисто підтверджено, забезпечено і визнано непорушними. Усю 
шляхту визнано між собою рівною, притому “не лише стосовно клопотань про 
посаду та про виконання послуг Батьківщині..., а й стосовно однакового 
використання привілеїв та виключних прав, що служать шляхетському стану, понад 
усе ж права особистої безпеки, особистої свободи та земельної і рухомої власності... . 
Шляхту визнаємо першими охоронцями свободи та теперішньої Конституції. Честь і 
гідність кожного шляхтича, його громадянський стан є єдиною твердинею Вітчизни і 
наших свобод” [7, с. 57]. 

Однак, мусимо зазначити, що положення ст. II. про повну соціально-політичну 
рівноправність усієї шляхти насправді не відповідало реаліям. Так, у законі про 
місцеві сеймики, що був прийнятий сеймом 24 березня 1791 р. і який став складовою 
частиною Конституції, зазначалось, що політичні права, зокрема, право голосу на 
виборах до місцевих сеймиків (які, у свою чергу, обирали послів в посольську палату 
загальнодержавного сейму) мали тільки шляхтичі-землевласники з річним прибутком 
не менше 100 злотих, з 18 річного віку. Для пасивного виборчого права віковий ценз 
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встановлено у 23 роки, а кандидат у посли повинен був виконувати якісь “публічні” 
обов’язки (громадські чи державні) [6, с. 13]. 

Отож, безземельна і малоземельна шляхта (голота) була усунена від політичного 
життя. Тим самим зменшився і вплив магнатів, які на сеймиках використовували у 
своїх цілях численні голоси залежної від них шляхти-голоти (“клієнтури”). 

Стаття III Конституції називається “Міста і міщани”. Вона дуже коротка і 
стосується тільки королівських міст. У ній підтверджується устремління забезпечити 
міські права “для цілісності спільної Батьківщини”, а також основні засади 
прийнятого сеймом 17 квітня 1791 р. закону “Наші вільні королівські міста у 
державах Речі Посполитої”. Нагадаємо, він теж став складовою частиною 
Конституції. 

Отож, власникам і володільцям нерухомостей у цих містах надано привілеї, 
якими до цього часу користувались тільки дворяни. А саме, право: 1) особистої 
недоторканності (тобто заборона затримання чи ув’язнення без рішення суду); 
2) набуття землі; 3) зайняття нижчих адміністративних і судових посад в усіх органах 
державного управління і судах, доступу до адвокатури, отримання нижчих 
офіцерських звань в усіх родах військ, крім шляхетської кавалерії; 4) можливість 
отримання багатими міщанами і міською інтелігенцією, що зароджувалась, 
дворянських звань (що вказувало на спроби залучити верхівку міщан у ряди 
дворянства) [2, с. 291]. 

Але, з другого боку, зберігався чіткий поділ суспільства на стани, хоча 
відмінності між дворянством і міщанами дещо згладились. До речі, Чотирирічний 
сейм здійснив доволі велике число надань дворянського звання. Це були особи 
переважно іноземного походження – купці, багаті ремісники, лікарі, адвокати – яких 
таким чином власті намагались заохотити обрати Польщу своїм постійним місцем 
проживання. 

Положення Міського закону 1791 р. могли поширюватися і на 
приватновласницькі міста, якщо цього забажали їх власники. Деякі магнати це 
справді зробили, зокрема, маршалок (голова) посольської палати Ст. Малаховський, 
який надав своєму містечку Бялачову статус вільного міста [2, с. 291]. 

Стаття IV – “Селяни”. Вони увесь час за часів Речі Посполитої були підданими 
короля, дворянства, духовенства – тобто залежними від своїх панів людьми, 
кріпаками. З ними, з їхніми інтересами, гідністю, правами (таких майже не існувало, 
або ж вони були надзвичайно обмеженими) привілейовані стани не рахувалися. 
Проте часи змінилися, бо Європа, а з нею і Польща вступили в добу 
конституціоналізму. До того ж американська Декларація незалежності 1776 р., а 
вслід за нею французька Декларація прав людини і громадянина (1789 р.) 
проголосили невід’ємні, належні людині від природи, Бога права: на життя, свободу, 
рівність, прагнення до щастя, власність і ін. 

Ці засади знайшли певний, хоча й дуже обмежений відбиток і у польській 
Конституції. Ось як у ній пишеться про селян: “Люд селянський, який є джерелом 
найбільших багатств країни і який становить найчисельнішу частину народу, і є 
також найдійовішою силою, із справедливості, людяності та християнського 
обов’язку, а також із наших інтересів... приймаємо під опіку права та влади” [7, с. 58]. 
Правда, усі попередні угоди, укладені поміщиками з “громадою чи з кожним 
мешканцем села окремо” зберігали свою чинність і надалі становили “спільний та 
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взаємний обов’язок”, що підпадав під захист державної влади. Тобто особиста 
залежність селян від поміщиків, їх численні повинності залишалися. “Селяни, – 
писалося у Конституції, – не можуть усувати жодних маєтностей, повинностей, 
обов’язків, аніж це було передбачено угодами, укладеними чи довічно, чи тимчасово, 
і ці угоди підлягатимуть строгим зобов’язанням. Таким чином намагаємося 
забезпечити нащадків з усіма їх маєтностями та селянами... ” [7, с. 58-59]. 

Разом з тим проголошувалася “цілковита свобода” для прибулих з-за кордону 
іммігрантів, а також тих осіб, які попередньо виїхали (чи втекли) з країни, а тепер 
бажали повернутися. Їм гарантувалася й свобода у виборі місця проживання й 
господарської діяльності.  

Отож, становище польського селянства й далі залишалося важким, певну користь 
йому приніс хіба що виданий у квітні 1792 р. закон про продажу королівських 
помість. Він забезпечував селянам, що проживали на цих землях, права вічного 
спадкового землекористування і особисту свободу [1, с. 292]. 

Хоч поділ на стани Конституція й зберегла, але, разом з тим, у ній, як і в інших 
законах, появилося нове поняття “народ”, яким стали визначати не тільки шляхту, як 
це було раніше, але також міщан та селян. Відступ від попередньої формули 
“шляхетський народ” повинен був, за задумом авторів Конституції, наблизити до 
шляхетства інші суспільні верстви, сконсолідувати їх усіх. Це положення достатньо 
чітко зафіксоване в XI-ій статті Конституції (вона стосується збройних сил країни): 
“Народ повинен сам себе охороняти від нападів та зазіхань на цілісність. Тому усі 
громадяни є охоронцями національної суверенності та свобод. Армія – це ніщо інше, 
як упорядкована сила, зібрана з загальної сили народу” [7, с. 71]. 

Що стосується засад державно-політичного устрою, то тут, як вважають польські 
дослідники, відбулися кардинальні зміни. Вони обумовлювались очевидними на той 
час для прогресивних державних діячів Польщі недоліками в організації і діяльності 
державний властей. Щонайменше від середини XVII ст., коли у 1652 р. вперше 
голосом одного посла було зірвано результати праці всього Вального сейму, щораз 
частіше наступав параліч парламенту шляхетської Речі Посполитої. Сейм, наділений 
надзвичайно широкою компетенцією, через відоме liberum veto фактично часто був 
позбавлений можливості приймати потрібні і важливі для країни рішення. До того ж 
посольська палата, складена з послів від місцевих сеймиків, які представляли 
інтереси регіональної шляхти і були зв’язані посольськими інструкціями з боку цієї 
шляхти, теж доволі часто не могла добитись одностайності у прийнятті рішень. Крім 
того, з приводу не результативної роботи сейму стало зростати значення земських і 
повітових сеймиків, до компетенції яких переходили питання правотворчості. Все це 
аж ніяк не сприяло зміцненню Польської держави, а навпаки – її послабленню.  

Отож, у статті V дається визначення публічної влади, що було, з одного боку, 
оригінальним витвором польської політичної думки того часу, а з другого – 
використано досвід європейських політичних вчень. 

У Конституції декларувалось, що “всяка влада у людському суспільстві витікає з 
волі народу”. Таке формулювання відповідало теорії Ж.Ж. Руссо про суверенітет 
народу. Правда, у польських політичних умовах це означало не більше, ніж 
домінанту дворянського сейму. При визначенні засад державного устрою країни в 
основу його побудови взято теорію розподілу властей Ш. Монтеск’є – так як вона 
була сформульована у його праці “Дух законів” – на законодавчу, виконавчу і 
судову. 
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Законодавча влада (стаття VI), як і попередньо, вручалась становому 
представницькому органу – сеймові. Правда, впроваджено суттєві модифікації (у 
порівнянні з попередніми) у форми діяльності цього сейму. 

Збережено двопалатну структуру сейму, який продовжував діяти у складі 
посольської ізби (на чолі з виборним маршалком) і сенату (очолював король). 
Посольська ізба мала налічувати 204 послів, обраних місцевими сеймиками. Крім 
того, в цій палаті повинні були засідати 24 представники від міст, що обиралися на 
окружних зборах міст. Це був крок вперед у порівнянні з попереднім часом, коли 
міста свого представництва у сеймі взагалі не мали, але крок дуже несміливий, 
половинчастий. Твердити це дають нам такі підстави: представники міст не мали 
статусу рівноправних з шляхетством послів; вони не мали права вирішального 
голосу, а лише голос дорадчий, та й то лише у справах стосовно міст, торгівлі й 
виробництва. 

Другою палатою сейму був сенат. Він налічував 132 особи і традиційно 
складався з усіх воєвод, каштелянів, міністрів і єпархіальних єпископів. Всі вони 
входили до складу сенату за посадою. Сенат, у порівнянні з посольською ізбою, 
відігравав другорядну роль. Очолював його король.  

Сейм повинен був збиратися раз на два роки. У разі потреби скликалися 
надзвичайні його засідання. Засідання сейму (звичайні і надзвичайні) скликав король. 
Сейм міг збиратися і без короля, якщо останній не скликав його. Тоді сейм міг бути 
скликаний маршалком посольської ізби. Це мало місце й тоді, коли виникала потреба 
у надзвичайній сесії, а король цього не робив. 

Компетенції сейму були дуже широкі, причому основною ланкою щодо 
прийняття законів і рішень, “святинею законодавства” була посольська ізба. 

Конституція називає (ст. VI) дві основні сфери законодавчої діяльності, в яких 
домінували думка і рішення посольської ізби.  

Перша сфера охоплювала “загальні питання”, до яких Конституція відносила 
“права конституційні, цивільні, кримінальні і стосовно встановлення вічних 
податків”. Пропозиції щодо вирішення цих питань надходили від імені короля до 
воєводств, земель та повітів для розгляду і через інструкції місцевим послам 
повідомлялись посольській ізбі. Ці інструкції остання брала до уваги “у першу 
чергу”, але приймала рішення самостійно, більшістю голосів. Далі проект надходив 
до вищої палати – сенату, де теж приймалось рішення більшістю голосів. Якщо 
позитивного рішення сенат не приймав, то проект повертався у посольську ізбу, де 
проходило повторне голосування. Воно було остаточним, завершальним і схвалення 
сенату уже не вимагало [7, с. 60-61]. 

До другої сфери компетенції сейму належали справи війни і миру, питання 
тимчасових податків, грошового обігу, отримання публічних позик, присвоєння 
дворянських титулів та різних нагород, визначення державних витрат – постійних та 
надзвичайних, остаточної ретифікації торговельних та союзних угод, різних 
дипломатичних актів та документів, схвалення виконавчих посад та інших питань, 
що стосуються національних потреб. Пропозиції щодо необхідності прийняття 
рішень по цих питаннях надходили від короля до посольської ізби і їх належало 
розглянути першочергово. Після обговорення, питання ставилось на голосування, у 
якому спільно приймали участь посли і сенатори. Рішення приймалося більшістю 
голосів. 
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Як зазначалось, сейм збирався на сесії звичайні (сейм ординарийний) раз у два 
роки, але, згідно Конституції, він “завжди мусить бути напоготові”. Раз на 25 років 
скликався ще так званий “конституційний сейм” – для можливих змін, доповнень 
Конституції чи прийняття важливих, конституційного характеру, рішень. Але і тут 
думка сенату не зв’язувала посольську ізбу. Коли питання стосувалось не надто 
важливих проблем, а також стосовно контролю над урядом, то їх обговорення і 
голосування по них проводились спільно, тобто обома палатами разом. Сенатори, 
крім того, не мали права законодавчої ініціативи. Отже, можемо зробити висновок, 
що політична роль польської магнатерії впала, відступила на другий план. Це одна з 
характерних рис Конституції. 

В останніх абзацах цієї статті міститься рішуче засудження інституту liberum veto 
і конфедерацій, які “суперечать духові цієї Конституції, призводять до падіння уряду 
і нищать суспільство”, а також підкреслюється дуже важливе положення про те, що 
посли, хоч і обрані на місцевих сеймиках “законним шляхом та за потребами 
народу... вважаються представниками усього народу, відображаючи всезагальну 
довіру” [7, с. 62]. 

Доволі серйозні зміни Конституція внесла в правове положення монарха 
(ст. 7-ма, яка називається “Король, виконавча влада”) і уряду. 

До найважливіших змін належить віднести ліквідацію вільних виборів короля, 
що мало згубні наслідки для країни, підтверджені багатовіковою історією, 
призводило до гострої конфронтації між різними магнатськими угрупуваннями і 
підтримуючою їх шляхтою. Отож, встановлено засаду спадковості трону у межах 
династії. У випадку вигаснення правлячої династії належало обрати родоначальника 
наступної династії. 

Далі. Конституція увела засаду невідповідальності монарха, переклавши її на 
уряд. Тому кожен акт короля повинен був скріпити своїм підписом відповідний 
міністр, який і відповідав за даний акт (система контрасигнатури). У зв’язку з тим, як 
висловились законодавці, що “король сам нічого не вирішує”, тому й не може “за 
ніщо перед народом відповідати” [7, с. 64].  

І ще одне нововведення стосовно короля мало місце. Він був виведений зі складу 
сейму як окрема структура (сейм з часу свого виникнення мав три структурні 
частини – король, сенат і посольська ізба).  

Король тепер очолював виконавчу владу – уряд, що отримав назву Сторожа 
законів. До його складу, отже, входили король – як голова уряду; примас – глава 
католицького духовенства; голова комісії народної освіти і пять міністрів – поліції, 
два канцлери – один як міністр внутрішніх справ, другий – як міністр закордонних 
справ, один з гетьманів – як військовий міністр, і один з підскарбіїв – як міністр 
фінансів. Кандидатури міністрів підбирав і пропонував сеймові на затвердження 
король. Затверджував їх і звільняв з посади сейм. Встановлено термін діяльності 
Сторожі законів – два роки. До складу уряду входили ще двоє осіб з дорадчим 
голосом – спадкоємець трону (для ознайомлення з державними справами) і маршалок 
посольської ізби (для забезпечення зв’язку сейму з урядом). 

Сейм міг відправити у будь-який момент у відставку як увесь уряд, так і 
окремого міністра – для цього потрібно було 2/3 голосів на об’єднаному засіданні 
обох палат сейму. 
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Отож, конституція увела форму парламентарної монархії, яка полягала у 
встановленні відповідальності уряду і міністрів за свою діяльність перед 
парламентом. 

Конституція встановила завдання та основні засади діяльності уряду. У ній 
записано: “Жодна форма правління без дієвої виконавчої влади не може існувати. 
Добробут народу залежить від справедливих законів, результат – від їх виконання. З 
досвіду відомо, що занедбування цієї суті правління наповнило Польщу нещастями. 
Тому забезпечуємо вільному польському народові право встановлення законів 
(сеймом – автор) та право нагляду над усією виконавчою владою, а також право 
вибору урядовців до магістратур…” [7, с. 62-63]. 

Уряд був зобов’язаний “строго наглядати за законами і їх виконанням”, йому 
“мають підкорятися усі магістратури”, до його компетенції належало також 
“спонукання магістратур, що не виконують наказів та таких, що забувають свої 
обов’язки” [7, с. 63]. 

Але виконавча влада не могла встановлювати, ані тлумачити закони, накладати 
податки та стягнення, брати державні позики, міняти порядок розподілу доходів 
державної скарбниці, оголошувати війну та укладати мир, укладати дипломатичні 
акти. Їй дозволялось лише вести тимчасові переговори з іншими державами, 
вирішувати певні тимчасові й поточні справи у потребах безпеки та спокою в 
державі, про які вона мусила прозвітувати на найближчому засіданні сейму. 

Повертаючись до особи короля, Конституція встановила, що “у Польщі 
королюватиме обранець саксонський Фридерик Август..., наступником якого на 
польському троні буде його нащадок чоловічої статі – старший син”. Якщо б 
потомства чоловічої статі у короля не було, то “лінію, яка продовжує династію, мав 
би почати чоловік, обраний для дочки нинішнього короля за згодою об’єднаних 
станів” [7, с. 64]. 

Таким чином, уведення у Конституцію чіткого порядку спадкування престолу 
ліквідовувала нищівну для країни боротьбу за трон, яка неодноразово мала місце у 
минулому. Зазначалось, що король “не повинен бути самодержцем, а головою та 
батьком народові”. 

Усі законодавчі та інші правові акти, рішення трибуналів, судів, магістратури 
монети й печатки “мусять іти з королівським ім’ям”. Король мав право помилування 
щодо засуджених до смертної кари, крім засуджених за державну зраду. До 
компетенції короля належало також, крім керівництва діяльністю уряду, “вище 
розпорядження збройними національними силами під час війни, призначення 
військових командирів..., патентування офіцерів та призначення урядовців, 
призначати єпископів і сенаторів згідно правил, як і міністрів”. 

На засіданнях уряду “рішення короля, після вислуховування усіх думок, повинно 
бути вирішальним, аби єдина воля була у виконанні закону”. Тому й кожне рішення. 
Сторожі законів приймалося від імені короля і ним же підписувалося. 

“Як доповнення для ефективнішого функціонування виконавчої влади, – 
зазначалось у Конституції, – виділяємо окремі комісії, що мають зв’язок із Сторожею 
законів і повинні їй підкорятися. Комісари до цих комісій будуть обиратись сеймом”, 
але не з числа його послів. Комісій було чотири – освіти, поліції, армії, фінансів. На 
місцях належало утворити й аналогічні воєводські комісії. Утворення і діяльність цих 
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комісій, на чолі яких стояли обрані сеймом міністри (але не ті, що входили до складу 
Сторожі законів), згодом призвело до різних колізій між ними і урядом [4, с. 489]. 

Що стосується місцевих органів адміністрації і самоуправління, то Конституція 
докладно цього питання не регламентувала. 

Отож, територіальна (місцева) адміністрація традиційно базувалася на засадах 
земського і міського самоуправління. Від 1789 р. у воєводствах, землях і повітах 
місцеве управління здійснювали відповідні цивільно-військові комісії. Вони 
складались з обраних на два роки місцевими сеймиками комісарів (з середовища 
землевласницької шляхти). У 1791 р. склад цих комісій був доповнений 
представниками міст. Вони, згідно Конституції, повинні були діяти у тісному звязку і 
у підпорядкуванні відповідних центральних виконавчих комісій. Продовжували діяти 
й місцеві сеймики – воєводські, земські і повітові. 

Королівські міста мали своє самоуправління. Його обирали міщани, що володіли 
нерухомістю, терміном на два роки (міські ради і їх виконавчі органи на чолі з 
бургомістром). 

Стаття VIII Конституції присвячена судовій владі. Судову владу оголошено 
відокремленою від законодавчої і виконавчої, а виконуватись вона мала окремими 
органами, “що призначаються та обираються з цією метою”. Зазначено, що “вона 
повинна бути настільки близькою до потреб на місцях, аби кожна людина могла 
знайти для себе справедливість, а злочинець відчував над собою грізну силу 
державних властей” [7, с. 68]. 

Судовими органами були: 
1) Суди першої інстанції для кожного воєводства, землі і повіту, що обиралися на 

відповідних сеймиках. Вони розглядали цивільні і кримінальні справи усіх вільних 
людей, у тому числі шляхти та усіх інших землевласників. Апелювати на їх рішення і 
вироки можна було до головних трибуналів, “які будуть у кожній провінції і складені 
з числа осіб, обраних на сеймиках” [7, с. 68]. 

2) Конституція забезпечувала усім містам “судові юрисдикції згідно закону 
нинішнього сейму про вільні королівські міста”. 

3) Для кожної провінції зберігалися референдарські суди у справах вільних 
селян. 

4) Збережено й надвірні, асесорські, реляційні та курляндські суди. 
5) Цивільно-військові (або виконавчі) комісії “матимуть свої суди з питань, що 

належать до їхньої компетенції”. 
6) Крім судів у цивільних та кримінальних справах для усіх станів, “існуватиме 

найвищий суд – сеймовий, до якого при відкритті кожного сейму обиратимуться 
особи”. До компетенції цього суду “належатимуть усі виступи проти народу та 
короля”. 

У кінці цієї статті сейм записав, що „даємо розпорядження скласти нові кодекси 
права цивільного і кримінального” [7, с. 69]. 

Стаття IX Конституції була присвячена питанням регентства, стаття X – 
вихованню королівських дітей (вони для нас не представляють особливого інтересу), 
а стаття XI – “Національним збройним силам”. У ній, як ми зазначали вище, 
стверджувалося, що в армії повинні служити всі вільні громадяни, “які є охоронцями 
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національної суверенності та свобод..., а “військо повинне стерегти кордони та 
спокій у державі, бути головним її щитом” [7, с. 71]. 

Ось такою була, в загальних рисах, польська Конституція 3 травня 1791 р. Ця 
дата стала однією з найважливіших дат у польській державно-політичній історії. В 
умовах 90-х років XVIII ст. діяльність і рішення Чотирирічного сейму означали 
перелом в політичному устрої держави і початок періоду історичних державних 
реформ. Польща стала конституційною парламентарною монархією, створено засади 
нового правопорядку, недарма цей період в державницькій історії країни названо у 
польській літературі “устроєм Третього травня”. 

Не дивлячись на певну обмеженість Конституції (збереження прав і привілеїв 
шляхти, особистої залежності селян та ін.), вона істотно вплинула на розвиток 
польського суспільства, надихала патріотичні кола на боротьбу за незалежність, 
закарбувалася в його пам’яті, виявом чого є щорічне відзначення 3 травня як 
національного свята, назви вулиць майже в усіх містах країни та інше. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті досліджено питання суспільно-політичної системи Османської Імперії. 
Головну увагу сконцентровано на найвпливовіших соціальних групах та органах 
державної влади і управління. 

Ключові слова: Османська Імперія, державний устрій, державна влада. 
Створення в Україні високорозвиненого громадянського суспільства і розбудова 

на основі Конституції України демократичної правової держави потребують не лише 
докорінного концептуального переосмислення історії української держави, а також 
обов’язкового вивчення досвіду та традицій інших країн світу, особливо тих, що 
відіграли суттєве значення у розвитку державно-правових традицій як сучасних їм 
держав, так і тих, що виникли пізніше. У цьому плані чи не найважливішим та 
корисним видається вивчення досвіду Османської імперії, яка являла собою суттєву 
силу протягом більш ніж 500 років, і під впливом якої розбудувала свою державність 
велика кількість держав цього регіону. 

Питанням історії держави та права Османської імперії присвячували свої праці 
такі знані дослідники, як Г. Іналджик, А. Міллєр, Ю. Петросян, В. Шеремет та ін. 
Концептуальних вітчизняних досліджень, які б стосувалися цього питання, досі 
немає. Оминають досліджуване питання й значна більшість авторів підручників з 
історії держави і права зарубіжних країн. 

Усвідомлюючи те, що повністю заповнити прогалину у досліджуваній сфері в 
одній чи навіть у декількох працях неможливо, зробимо спробу окреслити лише 
найсуттєвіші на думку авторів питання, що стосуються органів державної влади та 
управління Османської імперії. 

Історію Османської імперії потрібно починати з кінця IV ст., коли починається 
процес проникнення турків на територію Малої Азії – вони швидко розчинялися в 
місцевому етносі. У ІХ-ХІ ст. ісламізований рід Сельджуків об’єднав довкола себе 
більшість турків-огузів і створив державу Великих Сельджуків на території від 
Середньої Азії до Середземномор’я, що проіснувала до XII ст. Після розпаду 
Сельджуцької держави на території Малої Азії залишився Румський султанат 
Сельджукідів з військово-ленною системою землеволодіння. У 1242 р. монголи 
розгромили війська Румського султанату під Касадагою. Після падіння султанату 
Мала Азія перетворилася на „прохідний двір” кочових міграцій, причому більшість 
племен осідали в її східній і центральній частинах, ворогували між собою і з 
місцевим населенням. На відміну від них наділ Османа (1258–1324 рр.) був вигідно 
розташований на візантійському кордоні і мав можливості грабежу християнської 
імперії під прапором джихаду. За його іменем держава стала називатися Османською 
державою, а згодом, по-західному – імперія. Вона проіснувала як монархія (султанат) 
до 1922 р., тобто тривалий час й при одній і тій самій османській династії майже 
700 років. Не відчуваючи нестачі у військово-людських ресурсах, Осман розпочав 
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широку територіальну експансію свого військово-політичного утворення на захід, 
надавши йому організованої форми і поєднавши войовничий ісламізм з агресивністю 
кочівників.  

Сам Осман і його найближчі спадкоємці Орхан (1314–1362), Мурад I (1362–1389) 
і Баязид I (1389–1402) були людьми дуже хоробрими й умілими в боях, надзвичайно 
діяльними, енергійними й розважливими в політиці. Беї-османіди взяли за приклад 
життя пророка Мухаммеда і його праведних сподвижників – халіфів, які при житті 
лише одного покоління за допомогою меча і Корану створили Великий Арабський 
халіфат.  

Саме у зазначений період остаточно сформувалася система суспільних верств та 
органів державного управління, які й будуть головним об’єктом нашого дослідження. 

Османська імперія була єдиною суто військовою державою Середньовіччя. Все 
населення поділялось на дві категорії – сіпахі (привілейований, правлячий клас) та 
райяти (дослівно – стадо, залежні селяни). 

В основі військово-ленної системи лежала ідея абсолютної власності османського 
султанату на всі землі в державі. На умовах обов’язкової, в першу чергу воєнної 
служби, сіпахі (“озброєний воїн на коні”) отримував на праві тримання земельний 
наділ. Залежно від величини сплачуваного податку, наділи поділялись на тімари (від 
3 до 20 тис. агче на рік), зеамети (20-100 тис. агче на рік) та хасси (більше 100 тис. 
агче на рік).  

Варто зазначити, що саме від строку служби, від оцінених очевидцями подвигів 
та від особистої відданості султанові залежало отримання (чи втрата) нових наділів. 
Тим більше, що передавати земельний наділ у спадок не дозволялося. Сини сіпахі з 
дитинства мали навчатися військовій справі, щоб самостійно, своїм мечем і 
особистою службою заслужити право на отримання землі. 

З утвердженням тімарної системи в османському правлячому класі сформувались 
дві основні групи. Значна частина сіпахі становила найнижчий масовий прошарок 
панівного класу, що був наділений незначною частиною феодальної ренти і 
обмеженими правами щодо приписаних селян. Цю групу умовно називають 
тімаріотами, оскільки саме вона володіла тімарними земельними наділами. Їм 
протистояла невелика за кількістю, але сильна своїм впливом і багатством правляча 
еліта, до якої входили в головно держателі зеаметів та хассів. Саме їм належала й 
основна частина приватних земельних володінь.  

Однак, неправильно буде вважати, що сіпахі ділились на групи лише за розміром 
земельного наділу. Чітку диференціацію вільного населення можна провести за 
допомогою обсягу прав і привілеїв. Хасси та зеамети належали до категорії “вільних 
тримань”. Їхні володільці користувались судовими та адміністративними 
імунітетами, а також збирали на свою користь майже всі податки і збори з селян. 
Тімарів вважали “невільними”, їхні володільці не були наділені такими правами і 
отримували лише частину зборів зі своєї райї. 

Всю землю сіпахі обробляли залежні селяни – райяти, які за користування нею 
віддавали частину урожаю феодалам. Селяни отримували земельні наділи у розмірі 
від 6 до 16 га і могли їх втратити лише в тому випадку, якщо переставали її 
обробляти. Ще однією особливістю землетримання райятів було те, що вони могли 
передавати їх своїм синам у спадок.  
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Варто зазначити, що Османська імперія фактично не знала кріпосного права. Чи 
не в першу чергу саме тому будь-який селянин – общинник та найбільш наближений 
до трону сіпахі формально були рівними. Фактично ж, щодо селян було встановлено 
низку положень, що значно обмежували їх правовий статус. Зокрема, зводи 
законодавчих положень (канун-наме) визначали повинності селян щодо сіпахі. Серед 
іншого сіпахі мали право на стягування поземельного податку (ресм-і-чіфта) 
відповідно до розміру оброблювального наділу та десятини (ушра), що стягувалась з 
різних продуктів сільського господарства. Селяни сплачували на користь 
землеволодільців млиновий збір, податок з худоби, шлюбний податок, збір за 
складення документа про спадкове користування землею (тапу) тощо. Окрім того, 
вони змушені були виконувати різноманітні повинності – брати участь у 
феодальному ополченні, споруджувати та ремонтувати фортеці, дороги, мости та ін. 
Феодальна рента виявлялась у грошовій, продуктовій та відпрацювальній формах. З 
них найбільш значимою була продуктова рента. Батрацтво ж не мало значного 
поширення. Наприклад, канун-наме Мехмеда Завойовника обмежувало її до семи 
днів протягом року, при цьому існувала можливість відкупу. 

Незважаючи на те, що, як уже зазначалося, все особисто вільне населення було 
формально рівним, однак перехід з одного класу в інший не схвалювався та й був 
пов’язаний зі значними труднощами. Наприклад, перехід райята до класу воїнів 
(сіпахі) вимагав спеціального декрету самого султана. Підставою для такого 
переходу могли слугувати тісні зв’язки з класом воїнів, добровільна участь у воєнних 
діях на кордонах імперії чи султанських кампаніях. Однак, такого роду переходи 
траплялися надзвичайно рідко, оскільки саме райяти були в імперії основними 
виробниками та платниками податків. 

Окрему категорію населення становили т. зв. капикулу – “раби султанського 
двору”. Вони походили або з колишніх військовополонених, що потрапили у полон у 
ранньому віці, або ж були взяті як девшірме. Девшірме – податок крові – примусовий 
набір хлопчиків, що відбувався в деяких християнських районах імперії. 
Християнських хлопчиків у віці 7–12 років забирали з дому, навертали в іслам і 
відправляли на виховання до ісламських сімей. Їх навчали у спеціальній школі при 
султанському дворі і формували з них загони військ, що отримували плату від 
султана. Найвідомішим в Османській імперії стало піше військо цієї категорії – 
яничари. Саме з цієї категорії було сформоване й османське чиновництво різних 
рівнів, у тім числі і великий візир. 

Не можна не звернути увагу й на правовий статус мусульманського духовенства. 
Хоча воно й не розглядалось як окрема суспільна верства, однак відігравало 
надзвичайно важливу роль хранителів традицій та ісламських звичаїв. Чи не 
найважливішою була роль улемів (знавців шаріату), серед яких особливо виділявся 
шейх-уль-іслам (головний муфтія імперії). Звернімо увагу й на каді – 
мусульманських суддів, що підпорядковувались особисто шейх-уль-ісламу і 
вирішували щоденні спори, які виникали всередині мусульманської громади.  

За формою правління Османська імперія становила феодальну деспотію. Султан 
володів необмеженою державною та духовною владою над підданими. Власне, 
ведучи мову про систему органів державного управління Османської імперії, 
погодимося з тим, що це була навіть не піраміда влади, як прийнято казати, а 
справжня вертикаль влади, де всі сановники, навіть найвищі, були лише виконавцями 
волі султана [4]. Султан був верховним власником земель, головнокомандувачем усіх 
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мусульманських військ у боротьбі з невірними, а також приблизно з 1517 р. ще й 
халіфом – вищою духовною особою мусульман усього світу. Загалом, слушною 
видається думка Л. Васільєва про те, що після ліквідації Арабського халіфату, 
турецький султан для правовірних виявився практично найвищим духовним 
авторитетом, помічником Аллаха на землі [1, c. 285]. 

Роль уряду в Османській імперії фактично відігравав султанський палац. У ньому 
раби султана одержували спеціальну освіту, після закінчення якої їх призначали на 
вищі посади у державі. Власне, як і у Арабському халіфаті, Ірані чи Єгипті, у 
досліджуваній державі адміністративні посади найближчого оточення султана 
довіряли лише спеціально навченим невільникам, оскільки султан, наділяв владою 
тільки тих, хто був зобов’язаний йому безмежною покірністю і забезпечував його 
абсолютне правління [2, c. 88]. 

За своєю внутрішньою структурою палацові служби поділялися на т.-зв. 
Внутрішній та Зовнішній відділи. 

Найвпливовішою особою Внутрішнього відділу вважали капи-агаси (т. зв. 
“головного білого євнуха”), до обов’язків якого належав нагляд за всім палацом. 
Фактично, він був довіреною особою султана, єдиний міг давати останньому 
рекомендації щодо всіх призначень та підвищень по службі у палаці, а також 
виступав повіреним султана у державних справах. 

Внутрішня палата складалася з чотирьох палат, а саме: Хаг-Ода (Приватна 
палата), Хазіне (Скарбниця), Кілер (Комора) та Сеферлі-Ода (Похідна палата). 
Найвпливовішою з них вважали Приватну палату, пажі якої перебували 
безпосередньо при султанові, відповідали за його туалет, одяг, зброю, а також несли 
варту вночі. Завідувач Приватної палати – хас-ода-баши – був найвпливовішим після 
капи-огаси службовцем палацу, найближчою особою при султані і мав весь час 
невідлучно знаходитись при ньому.  

До Зовнішнього відділу входили усі органи, що відповідали за зв’язки султана із 
зовнішнім світом. Серед найвпливовіших службовців особливо виділялися такі: 

− міралем – охоронець символів влади султана (штандарта, бунчуків, наметів 
та військової музики); 

− мірахур та його помічник, молодший мірахур – відповідали за тварин, 
конюшні, візки та вози як всередині палацу, так і за його межами; 

− капиджи-баши – головний охоронець воріт – командував сторожею воріт, що 
охороняла зовнішні підходи до палацу; 

− чавуш-баши – відповідав за дотримання дисципліни та протоколу на 
засіданнях Імперської ради та під час церемоній у палаці. 

Також згадуються й інші службовці Зовнішнього відділу, як от чакирджи-баши 
(головний сокольничий), чашнігір-баши (головний коштувальник), джебеджі-баши 
(головний зброяр) та ін. 

Найвпливовішою непалацовою інституцією можна вважати діван-і-гамаюн 
(Імперську раду), яка у собі поєднувала роль верховного суду та кабінету міністрів. 
Спочатку вона збиралася несистематично, місцем розташування виступав 
султанський палац, а засідання очолював сам султан. Однак, уже з 1475 р. султан 
припинив особисто головувати на засіданнях, а з XVIII ст. Імперська рада перестає 
засідати у палаці султана і переміщується до резиденції великого візира. Однак, 
часом чи не найбільш значущої реформи Імперської ради можна вважати 1766 р., 
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коли султан Мустафа встановив вимогу, щоб рада збиралась у визначені строки, але 
не рідше одного разу на тиждень. 

Після того, як султан припинив особисто головувати на засіданнях Імперської 
ради, повноваження розглядати скарги перейшло до великого візира, якому 
допомагали візири, а у справах, що стосувались питань шаріату – кадіаскери Румелії 
та Анатолії, які також були членами Імперської ради. 

Відтак, найвпливовішою особою Імперської ради був великий візир. Він виступав 
у ролі повновладного намісника султана, майже не обмеженого у своїх 
повноваженнях. Чи не найважливішим обов’язком великого візира стала 
систематична перевірка безпеки у столиці та інспектування цін на ринку. До його 
повноважень входило й прийняття скарг від громадян та передання їх на розгляд 
султанові. Усі справи, які стосувалися призначень на посади (за винятком посад у 
палаці), спочатку мав розглянути та схвалити великий візир. Фактично ж це 
означало, що саме він розглядав питання по суті, а часом й особисто візував рішення, 
засвідчуючи його султанською печаткою. Як результат, великий візир перебрав на 
себе повноваження нагляду й перевірки всіх державних інституцій, а також 
попередньої ратифікації законів султана. Окрім того, під час походів останній 
одержував право видавати укази від імені султана, призначати сановників та 
роздавати земельні наділи [5, c. 25]. 

Однак, чи можна вважати владу великого візира абсолютною? Видається, що ні. 
Ця думка ґрунтується на тому, що в Османській імперії існувала доволі впливова 
група людей, які не підпорядковувались йому, і водночас відігравали дуже суттєве 
значення в суспільному житті. Йдеться про улемів, знавців шаріату, які мали 
наглядати за дотриманням релігійних законів підданими султана. Вони ж виносили 
остаточне рішення за скаргами, що були в межах компетенції шаріату. Серед улемів 
особливо вирізнявся шейх-уль-іслам – головний муфтій імперії, який хоч офіційно й 
не належав до Імперської ради, однак мав право брати участь у її засіданнях. 
Особливого впливу шейх-уль-ісламу надавало право проголошувати т. зв. 
звинувачувальні фетви (обвинувачення в порушенні приписів шаріату) щодо султана 
та великого візира, що часто зумовлювало відсторонення їх від влади.  

Окрім того, владу великого візира було обмежено й зі сторони султана. Він не 
лише призначав його на посаду, а й у будь-який момент міг змістити його чи 
стратити, що часто й мало місце [5, c. 26]. 

Органи місцевої влади умовно можна розділити на дві групи. Перша з них 
представляла виконавчу владу султана в провінції. Очолював провінційну 
адміністрацію бейлер-бей, у підпорядкуванні якого перебувала провінційна рада 
(діван) [3, c. 348]. До його обов’язків входило заслуховування петицій, що 
стосувались жителів провінції, відправлення суду за наслідками розгляду цих 
петицій, а також впровадження в життя владних розпоряджень султана. Бейлер-беї 
найбільш важливих провінцій отримували ранг візира і набували майже абсолютної 
влади стосовно підлеглих, включно до права застосовувати смертну кару. Дуже часто 
бейлер-беям надавалось право вільного розпорядження фінансами провінції, з 
умовою надсилання податків та надлишку прибутків до скарбниці імперії. 

Провінції (ще їх називали бейлербейліками), своєю чергою, поділялись на 
санджаки, котрі очолювали санджак-беї. 
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Інший поділ держави здійснювався за адміністративно-судовими округами, які 
очолювали кадії. До обов’язків останніх належав нагляд за дотриманням норм 
шаріату та кануну (світського закону), а за дотриманням адміністративних та 
фінансових приписів султана. 

Підсумовуючи вищезазначене, підкреслимо, що це дослідження є лише спробою 
привернути увагу до питань держави і права як Османської імперії, так і інших 
держав цього регіону, що б дало змогу хоча б частково заповнити прогалини в 
дослідженнях з історії держави і права зарубіжних країн, а також створити більш 
повніше уявлення розвитку суспільних верств та державно-правових інституцій як 
азіатського регіону, так і світу загалом. 
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У статті досліджено особливості правового статусу Президента України, які 
ґрунтуються на нормах Конституції України. Автор звертає увагу на взаємовідносини 
між Главою Української держави та органами законодавчої та виконавчої гілок влади. 
Висловлено ідею про належність Президента до четвертої гілки влади. 

Ключові слова: Президент, Президент України, механізм стримувань та противаг, 
гілки влади, четверта гілка влади. 

Прийняття Основного Закону – одна з найбільш визначальних подій політичного 
і правового життя будь-якої держави. А з огляду на політичну ситуацію останніх 
років, для України це особливо важлива подія. Проте, прийняття Конституції не 
лише вирішило низку політичних і правових проблем, але й поставило перед 
державою та суспільством нові. Однією з них є конституційне закріплення правового 
статусу інституту Президента України та його ролі в механізмі здійснення державної 
влади. 

Аналіз положень Конституції України свідчить, що правовий статус інституту 
Президента досить складний. По-різному оцінюють його такі вітчизняні вчені, як 
В.Ф. Погорілко, М.В. Цвік, В.В. Копейчиков, Л.Т. Кривенко, Ю.С. Шемшученко, 
Ю.М. Тодика. Вони досліджують юридичну природу інституту Президента, його 
роль у механізмі здійснення державної влади, його взаємовідносини з іншими 
державно-правовими інституціями [1, с. 34]. 

Звернемося до положень чинної Конституції України. Згідно зі статтею 102, 
Президент України є главою держави, виступає від її імені, є гарантом державного 
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, 
прав та свобод людини і громадянина. У ст. 6 Основного Закону України закріплено 
положення про те, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судову, що органи законодавчої, виконавчої та судової 
влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і 
відповідно до законів України. Відповідно до ст. 75 Конституції “єдиним органом 
законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України”. У статті 113 
Конституції встановлено, що Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі 
органів виконавчої влади і що він є відповідальним перед Президентом України та 
підконтрольним і підзвітним Верховній Раді України. 

Як бачимо з наведених статей Основного Закону та з назв розділів: “Верховна 
Рада України”, “Президент України”, “Кабінет Міністрів України. Інші органи 
виконавчої влади”, інститут Президента України не належить ні до органів 
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виконавчої, ні до органів законодавчої влади. У зв’язку з цим виникають запитання: 
для чого створено інститут Президента в політико-правовій системі України і яку 
роль він відіграє у механізмі здійснення державної влади? 

Звернення до класичної формули поділу державної влади на законодавчу, 
виконавчу та судову дозволяє зробити висновок, що інститут Президента України в 
тому вигляді, як це закріплено в Конституції України, безпосередньо не належить до 
жодної з трьох гілок влади. Водночас аналіз змісту його правового статусу свідчить, 
що Президент має досить широкі повноваження в сфері нормотворчості, в галузі 
контролю за діяльністю органів виконавчої влади та в інших сферах державно-
правового будівництва. 

Виникає запитання: якщо цей інститут не належить до жодної з трьох 
закріплених Конституцією гілок влади, а за своєю правовою природою є органом 
саме державної влади, то яку ж роль та функції в механізмі державної влади він 
виконує? 

Світова практика свідчить, що в перехідний період суттєво підвищується роль і 
значення окремої людини (особистості). Значне погіршення життєвого рівня основної 
маси населення країни потребує наявності таких політичних сил і таких 
особистостей, які змогли б взяти на себе відповідальність за становище в державі й 
реально на нього впливати. Для цього, звичайно, потрібні широкі повноваження. 
Саме такими повноваженнями, згідно з Конституцією, і наділений Президент 
України. Вважаємо, що саме він і є тією правовою інституцією, яка здатна реально 
впливати на діяльність усіх органів державної влади. Завдяки своєму авторитету, 
широкому колу повноважень, Президент України може сприяти інтеграції держави, 
забезпечити дієвий, консенсуальний режим функціонування державної влади в 
цілому. І тому саме ця правова інституція має виконувати функцію координації та 
об’єднання усіх гілок влади. 

Досвід функціонування інституту Президента в різних країнах підтверджує його 
здатність бути гарантом стабільності розвитку суспільства та держави, оптимальної 
взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади. 

Багато корисного в аспекті взаємовідносин законодавчої та виконавчої гілок 
влади відшукуємо у дослідженнях видатних учених минулого. У монографії “Русское 
государственное право” російський вчений-державознавець дореволюційного 
періоду О.О. Кокошкін, аналізуючи поправки до теорії поділу влади Монтеск’є 
[2, с. 51], зазначає, що деякі мислителі крім трьох гілок влади виділяють ще одну – 
“умеряющую” або “уравновешизающую”, яка регулює дії решти трьох гілок у 
забезпеченні їхньої рівноваги, вирішує конфлікти між ними. Клермон-де-Тоннер, 
Бенжамен Констан, Регель, Штейн та інші мислителі того часу такою нейтральною 
(примирюючою) владою вважали монарха. Конституція Португалії тоді навіть 
містила розділ під назвою “Про короля (Про врівноважуючу владу)”, вважаючи 
головною функцією короля “турботу про незалежність, згоду і гармонію решти 
влади” [3, с. 61]. 

Правовий та політичний статус Президента, звичайно, суттєво відрізняється від 
статусу монарха. Однак, як бачимо, багато позитивних рис було і в інституті 
монархії, і цей досвід можна вдало використовувати. Підтвердження цьому 
знаходимо в сучасній зарубіжній практиці, зокрема в Конституції Французької 
Республіки, де ст. 5 другого розділу – “Президент Республіки” проголошує: 
“Президент Республіки стежить за дотриманням Конституції. Він забезпечує своїм 
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арбітражем нормальне функціонування публічних властей, а також 
правонаступництво держави” [4, с. 119]. Функціями арбітра наділяє Президента 
також Конституція Румунії, у ст. 80 якої зазначено: “Президент Румунії стежить за 
виконанням Конституції і функціонуванням органів державної влади. З цією метою 
він виконує функцію посередника між державними владами, а також між державою 
та суспільством” [5, с. 25]. 

Цим же шляхом пішла Росія, де в ст. 80 Конституції Російської Федерації 
закріплено, що Президент є гарантом Конституції, а також прав і свобод людини та 
громадянина, що він вживає заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її 
незалежності, державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і 
взаємодію органів державної влади [6, с. 56]. 

У Конституції України, на жаль, не закріплено, що на Президента покладається 
обов’язок забезпечувати взаємодію органів державної влади та виконувати функції 
арбітра між усіма гілками влади. Однак, на нашу думку, такі функції Президент 
України має виконувати і вже реально виконує. Це випливає з його конституційно-
правового статусу. 

Розкриваючи зміст деяких статей Конституції, сьогодні Україна є президентсько-
парламентською республікою, а не навпаки. Правове становище Президента досить 
вагоме. Автор вважає, що інститут Президента України належить саме до тієї 
четвертої, урівноважуючої гілки влади, про яку колись говорили мислителі 
минулого. Про четверту гілку влади, щоправда, як про контрольно-наглядову, 
починають говорити дехто з учених України та країн СНД (Ю.М. Тодика, 
В.Ф. Погорілко, М.В. Цвік, В.Я. Тацій, Ю.М. Грошевой, В.Є. Чирюн та ін.). 

За Конституцією України Президент має необхідні важелі для забезпечення 
оптимального функціонування всіх гілок державної влади в режимі консенсусу. 
Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 
дотримання Конституції України, прав та свобод людини і громадянина. Кожне з цих 
завдань окремо і всі вони разом узяті визначають місце Президента у державному 
механізмі України, оскільки їхнє здійснення перебуває в нерозривному зв’язку з 
впливом Президента на органи законодавчої та виконавчої гілок влади. Забезпечення 
державного суверенітету та територіальної цілісності можливе тільки в разі 
взаємоузгодженої діяльності законодавчої та виконавчої гілок влади. Отже, завдання 
Президента України – забезпечити оптимальну взаємодію всіх гілок державної влади. 

Інститут Президента України, його повноваження як глави держави тісно 
пов’язані як з законотворенням, так і з виконанням законів. Практика законотворчої 
діяльності в нашій державі свідчить, що Президент бере в ній досить активну участь. 
Можна виділити декілька його повноважень в цій сфері, які є елементами механізму 
взаємодії законодавчої та виконавчої влад. 

По-перше, право законодавчої ініціативи. 
По-друге, право Президента видавати укази та розпорядження на основі та на 

виконання Конституції та законів України. Особливу увагу потрібно звернути на п. 4 
Розділу XV Конституції „Перехідні положення”, який закріплює за Президентом 
України право протягом трьох років після набуття чинності Конституції України 
видавати схвалені Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем’єр-
міністра України укази з економічних питань, не врегульованих законами; з 
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одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України в 
порядку, встановленому ст. 93 Конституції. 

По-третє, Президент має право вето щодо прийнятих Верховною Радою 
України законів із подальшим поверненням їх на повторний розгляд Верховній Раді 
України.  

По-четверте, Президент має право призначати Всеукраїнський референдум 
щодо змін у Конституції України. 

По-п’яте, Президент може припинити діяльність законодавчого органу, якщо 
протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть 
розпочатися (п. 8 ст. 106 Конституції України) та призначати позачергові вибори до 
Верховної Ради України (п. 7 ст. 106).  

Права Президента щодо виконавчої гілки влади, закріплені низкою пунктів ст. 106 
Конституції, за своєю правовою природою також є елементами механізму взаємодії 
законодавчої та виконавчої гілок влади. До них слід віднести такі права Президента: 
призначати за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра України і припиняти 
його повноваження (п. 9); призначати за поданням Прем’єр-міністра України членів 
Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади 
і припиняти їхні повноваження на цих посадах (п. 10); призначати на посади та 
звільняти з них інших представників виконавчої гілки влади (п. 11, 12, 13, 14); 
утворювати, реорганізовувати і ліквідовувати за поданням Прем’єр-міністра України 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (п. 15); скасовувати акти 
Кабінету Міністрів України (п. 16) та ряд ін. 

Ці права Президента досить яскраво свідчать про існування дійових механізмів 
взаємодії різних гілок влади. Спільні повноваження Президента та Парламенту при 
призначенні на вищі державні посади виконавчої влади, вимагає від них високої 
взаємної довіри та згоди з інтересах держави та суспільства. 

Незважаючи на наявність вищезазначених широких владних повноважень, які 
має Президент України для ефективного виконання функцій арбітра у 
взаємовідносинах гілок влади, необхідним є пошук нових форм цієї його діяльності. 
Деякі з таких форм вже знайдені – це діяльність Постійного представника 
Президента у Верховній Раді України, про що йшлося вище. Це також створення 
інституту Представника Президента в Конституційному Суді України. Можливо 
доцільною була б організація в складі адміністрації Президента спеціального відділу 
чи управління по забезпеченню взаємодії гілок влади. Такі ж органи можна створити 
і при Верховній Раді, і при Кабінеті Міністрів України. Вважаємо, що ефективним 
механізмом забезпечення взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади може 
стати більш систематична участь самого Президента в роботі Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів. Потрібно створювати інші форми та методи взаємодії. 

Досить вдалою, на наш погляд, є пропозиція Президента України щодо 
укладення спеціальної угоди між Верховною Радою та Кабінетом Міністрів про 
співпрацю в законотворчій діяльності. Критика цієї ідеї опонентами не дуже 
виправдана. Можна погодитися, що механізми взаємовідносин між гілками влади 
закладено в конституційному тексті. Але ж Конституція, за своєю правовою 
природою та політичним призначенням, не може детально регламентувати усі види 
суспільних відносин, що складаються в державі. Це завдання поточного 
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законодавства. Тому угода про співпрацю між Верховною Радою та Кабінетом 
Міністрів може стати ще однією формою їхньої взаємодії.  

Наприкінці потрібно зазначити, що ні поділ, ні взаємодія гілок державної влади 
не можуть бути самоціллю. Діалектика поділу та об’єднання влад одночасно 
передбачає їх міру чи межі. Поділ влад не повинен призводити до їх протистояння, а 
об’єднання – до злиття, до зникнення самого поділу між ними. Отже, поділ влад 
передбачає і межі в компромісах для досягнення їх взаємопорозуміння та згоди. 
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В статті досліджується розвиток правових механізмів зовнішньої політики 
Європейського Союзу в сучасних умовах його розширення та прийняття Договору про 
Конституцію для Європи. Проводиться комплексний правовий аналіз зовнішньої 
політики ЄС, зокрема, Спільної зовнішньої політики і політики безпеки. 

Ключові слова: Європейський Союз, зовнішня політика ЄС, Спільна зовнішня 
політика і політика безпеки ЄС, правові механізми зовнішньої політики ЄС. 

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин Європейський Союз (ЄС), як 
унікальне політико-правове явище, починає все активніше реалізовувати свою 
зовнішньополітичну функцію, при тому, що економічний аспект діяльності ЄС 
тривалий час був пріоритетом для його держав-членів. 

Сучасний стан розширення Європейського Союзу, наближення його кордонів до 
України, зумовив особливий інтерес, з позиції теорії і практики, до дослідження 
правових форм і механізмів його співпраці з третіми країнами, тобто, країнами, які не 
є повноправними членами ЄС, особливо, в контексті прийняття Європейським 
Союзом своєї нової концепції „сусідства” по відношенню до прилеглих держав. 

У зв’язку із реалізацією Україною стратегічної мети своєї зовнішньої політики – 
повноправного членства в ЄС, особливого значення набуває розробка 
концептуальних засад договірно-правового врегулювання відносин співробітництва з 
Європейським Союзом, в тому числі, із врахуванням змін, передбачених новим 
Договором про Конституцію для Європи. 

Окремі питання зовнішньої політики ЄС вже досліджувались у вітчизняній 
правовій літературі. На теренах Європейського Союзу і інших країн, звичайно, їм 
приділяється набагато більше уваги. Серед зарубіжних вчених, які займаються 
згаданою проблематикою можна назвати Ентіна М.Л., Луканіна Д.Б., Зонову Т.В., 
Кашкіна С.Ю., Арнольда Р., Мак Голдріка Д., Татама А. та ін. Серед вітчизняних 
дослідників, до питань правового регулювання зовнішніх зносин ЄС у своїх працях 
звертались Муравйов В.І., Заблоцька Л.Г., Баймуратов М., Дмитрієв А.І., 
Опришко В.Ф., Петров Р.Ф., Посельський В. та ін. Проте, комплексно правовий 
механізм зовнішньої політики Європейського Союзу в Україні не досліджувався. 

Тому, в даній публікації ми спробуємо через призму змін, які відбуваються в 
організації і діяльності Європейського Союзу, в цілому, дослідити і спрогнозувати 
перспективи розвитку правових інструментів, за допомогою яких ЄС реалізує свою 
зовнішньополітичну функцію. Окремо також розглянемо діяльність інституційного 
механізму ЄС, щодо прийняття правових актів у сфері зовнішньої політики, із 
врахування змін, передбачених Договором про Конституцію для Європи, хоча він ще 
і не набув чинності. 

                                                           
1© Микієвич М., 2006 
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Д.В. Луканін вірно зазначає, що система зовнішніх зносин Європейського Союзу 
„складається із двох основних блоків: по-перше, власне представництво на 
міжнародній арені у всьому різноманітті форм його впливу – від торгово-
економічного співробітництва з країнами-членами і кандидатами, третіми країнами і 
міжнародними організаціями і до рівня дипломатичних представництв; по-друге, 
взаємодія в рамках спільної зовнішньої політики і політики безпеки, яка є 
специфічною сферою регулювання взаємовідносин виключно країн-членів” [1, с. 66]. 

На думку В. Посельського, ЄС, згідно установчих договорів, може формально 
брати на себе міжнародні зобов’язання в шести галузях: торговельна політика, 
асоціативне партнерство, валютна сфера, наукові дослідження та технологічний 
розвиток, навколишнє середовище, допомога країнам, що розвиваються, а в цілому 
„Суд ЄС визнав за спільнотою право зовнішньої дії у всіх сферах, де це випливає з її 
внутрішніх нормативних повноважень (принцип відповідності компетенцій) або 
навіть поза ними” [2, с. 110]. 

Таким чином, в силу обмеженого обсягу публікації, ми розглянемо лише деякі 
елементи системи правового регулювання зовнішніх зносин ЄС, які на нашу думку 
представляють найбільший науковий і практичний інтерес. 

На сучасному етапі двостороннього співробітництва між Україною та ЄС, велике 
значення має правове регулювання торговельної політики ЄС, зокрема, в її 
зовнішньому контексті. 

Торговельні угоди укладаються в рамках спільної торговельної політики ЄС, яка 
базується на єдиних принципах, „щодо змін тарифних ставок, укладення тарифних і 
торговельних угод, досягнення уніфікації заходів з лібералізації експортної політики 
та заходів по захисту торгівлі...” (ч. 1 ст. 133 Договору про заснування 
Європейського Співтовариства) [5]. Частиною 3 цієї статті передбачено порядок 
укладення цих торговельних угод, зокрема „якщо виникає необхідність у 
переговорах про укладення угод з однією чи більше державами або міжнародними 
організаціями, Комісія робить рекомендації Раді, яка доручає Комісії розпочати 
необхідні переговори. Комісія проводить ці переговори, консультуючись зі 
спеціальним комітетом, який призначається Радою з метою допомогти Комісії у цій 
справі і діє в рамках тих директив, які Рада може визначити для нього”. 

Фактично, повноваження передбачені ст. 133 Договору про заснування 
Європейського Співтовариства справді охоплюють досить широку сферу 
правовідносин, включаючи питання допомоги країнам, що розвиваються. Оскільки 
дана сфера відноситься до виключної компетенції І опори ЄС, тобто Європейських 
Співтовариств, відповідно держави-члени не вправі укладати міжнародні договори з 
цього кола питань. 

Стосовно укладення ЄС угод про асоціацію (а встановлення саме такого типу 
відносин Європейського Союзу з Україною зараз активно обговорюється), то згідно 
із ст. 310 Договору про заснування Європейського Співтовариства, „Рада ЄС може 
укладати з державами чи міжнародними організаціями угоди про створення 
асоціацій, які передбачають взаємні права та обов’язки, спільні дії та особливі 
процедури співробітництва”. Враховуючи подібність угод про асоціацію і угод про 
партнерство і співробітництво (Угода про партнерство і співробітництво між 
Європейськими Співтовариствами їх державами-членами та Україною 1994 р., яка 
набула чинності 1 березня 1998 р. на даний момент є основною правовою базою 
врегулювання відносин між ними), можна стверджувати, що можливість укладення 
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угоди про відносини асоціації ЄС з Україною є швидше політичним, а не правовим 
питанням, хоча, звичайно, залежить і від виконання нашою державою положень 
діючої Угоди про партнерство і співробітництво та ряду інших внутрішньо- та 
зовнішньодержавних чинників. 

Щодо іншої складової зовнішньої політики Європейського Союзу, то Спільна 
зовнішня політика і політика безпеки ЄС становлять його окрему, другу „опору”, яка 
зараз особливо активно розвивається, перетворюючись в самостійний і важливий 
компонент діяльності організації. 

Договір про Європейський Союз досить загально формулює сферу спільної 
зовнішньої політики і політики безпеки (СЗППБ). Згідно із ч. 1 ст. 11 Договору 
„Союз визначає і здійснює спільну зовнішню політику і політику безпеки, керуючись 
при цьому наступними цілями: захист спільних цінностей, основних інтересів, 
незалежності та цілісності Союзу відповідно до статутних принципів Організації 
Об’єднаних Націй; зміцнення безпеки Союзу всіма можливими способами; 
забезпечення миру та зміцнення міжнародної безпеки відповідно до принципів 
Статуту Організації Об’єднаних Націй, Гельсінського Заключного Акту та цілей 
Паризької Хартії, включаючи й ті, що стосуються зовнішніх кордонів; сприяння 
міжнародному співробітництву; розвиток і консолідація демократії і законності, 
визначення основних прав і свобод людини” [6]. 

Вірною є думка, що „спільна зовнішня політика і політика безпеки займає двояке 
положення в Європейському Союзі. З одного боку, СЗППБ – окрема сфера діяльності 
Союзу, в рамках якої він наділяється спеціальною компетенцією. З іншого боку, це 
один із структурних компонентів даної організації – друга опора Європейського 
Союзу” [4, с. 180]. 

Безпосередньо в сферу СЗППБ входять будь-які питання міжнародних, зовнішніх 
відносин, які не охоплюються зовнішньою компетенцією Європейських 
Співтовариств, тобто, в першу чергу, підтримання міжнародного миру і безпеки, з 
поступовим формуванням спільної оборонної політики держав-членів ЄС. 

В ч. 2 ст. 11 Договору про Європейський Союз передбачено, що держави-члени 
повинні активно і відкрито підтримувати зовнішню політику і політику безпеки 
Союзу на засадах лояльності та солідарності (взаємодопомоги). Тобто, „держави-
члени мають працювати спільно, зміцнюючи та розвиваючи взаємну політичну 
солідарність. Вони повинні утриматись від будь-яких дій, що суперечать інтересам 
Союзу або здатні ослабити його ефективність як єдиної сили в міжнародних 
відносинах”. (п. 2 ч. 2 ст. 11 Договору про Європейський Союз). 

Особливості правового регулювання СЗППБ ЄС на сучасному етапі полягають у 
відсутності можливостей прийняття нормативних актів обов’язкового характеру і 
„являють собою ту сферу, в якій держави-члени координують зовнішньополітичну 
активність шляхом напрацювання спільної позиції і, яка потім дозволяє їм виступити 
єдиним фронтом в міжнародних організаціях чи на міжнародних конференціях” 
[2, с. 74]. 

Конкретні правові інструменти досягнення основних цілей у сфері СЗППБ 
передбачено у ст. 12 Договору про Європейський Союз. Зокрема, до таких 
інструментів відносяться: „– визначення принципів і основних напрямків спільної 
зовнішньої політики і політики безпеки; – визначення спільних стратегій; – 
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узгодження спільних дій; – узгодження спільних позицій; – зміцнення 
систематичного співробітництва між державами-членами в політичній сфері”. 

Для формування зовнішньополітичної стратегії співпраці України з 
Європейським Союзом, важливо чітко уяснити правову природу і практичні 
можливості застосування цих інструментів СЗППБ, які становлять особливий інтерес 
і з позиції теорії міжнародного права. 

Згідно із ч. 1 ст. 13 Договору про Європейський Союз, „Європейська Рада 
визначає принципи і загальні напрямки спільної зовнішньої політики та політики 
безпеки, включаючи питання захисту”. Тобто, принципи і основні напрямки, як і інші 
рішення Європейської Ради, не є за своєю правовою природою нормативними чи 
індивідуальними актами, але здатні здійснювати серйозний вплив на діяльність 
інститутів і держав-членів Союзу, і є, свого роду, „програмою зовнішньої політики, 
яка визначає загальний курс в міжнародних справах Європейського Союзу, в цілому, 
і кожної держави-члена, зокрема. У відповідності із принципами і основними 
напрямками повинні прийматися конкретні зовнішньополітичні демарші, які 
здійснюються органами Союзу і всіх держав-членів” [4, с. 182]. 

Приймаючи „спільні стратегії”, як особливу категорію рішень в рамках СЗППБ, 
яка запроваджена Амстердамським договором, Європейський Союз з метою 
вирішення конкретних завдань міжнародного характеру „визначає завдання, 
тривалість і засоби, які повинні надаватися Союзом і державами-членами”. (п. 2 ч. 2 
ст. 13 Договору про Європейський Союз). 

Згідно із п. 1 цієї ж статті, „Європейська Рада вирішує питання спільної стратегії 
здійснюваної Союзом у регіонах, де держави-члени мають важливі спільні інтереси”. 
У зв’язку з цим варто згадати прийняття Європейським Союзом в грудні 1999 р. 
Спільної Стратегії щодо України, що може свідчити про зацікавленість з боку ЄС до 
нашої держави, як до особливого партнера, про підтвердження певних політичних 
пріоритетів Європейського Союзу та його держав-членів [9]. 

Щодо узгодження спільних позицій, як особливого інструменту СЗППБ, то вони 
приймаються Радою ЄС для визначення підходів Європейського Союзу до вирішення 
окремих предметних або регіональних питань, при цьому, держави-члени повинні 
узгоджувати свою національну політику із спільними позиціями (ст. 15 Договору про 
Європейський Союз). Для прикладу, можна навести спільну позицію від 28 
листопада 1994 р. „Про цілі і пріоритети Європейського Союзу по відношенню до 
України”, у якій основними цілями названі розвиток ефективного політичного 
співробітництва з Україною; підтримка демократичних перетворень в Україні 
шляхом надання консультацій з реформування законодавства і допомоги для 
заснування демократичних інституцій та шляхом налагодження контактів між 
Україною та європейськими структурами [10]. 

Проф. С.Ю. Кашкін найбільш сильною і дієвою формою реалізації спільної 
зовнішньої політики і політики безпеки ЄС вважає спільні дії (акції), оскільки вони 
передбачають не тільки ставлення Європейського Союзу до тієї чи іншої 
зовнішньополітичної проблеми, а й застосовують конкретні практичні дії, як, 
наприклад, надсилання дипломатичних чи спостережних місій в треті країни, 
застосування санкцій тощо [3, с. 323-324]. 

Згідно із ч. 1 ст. 14 Договору про Європейський Союз, рішення про те, що певне 
питання може чи повинно бути предметом спільних дій держав-членів приймає Рада 
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Європейського Союзу. „Концепція спільних дій передбачає, що держави-члени 
беруть на себе зобов’язання відносно позицій, які вони виробляють, і напрямків 
діяльності” (ч. 3 ст. 14 Договору про Європейський Союз). 

Звичайно, ст. 12 Договору про Європейський Союз не дає вичерпного переліку 
правових засобів реалізації спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС. У 
тому числі, важливим інструментом СЗППБ виступають міжнародні договори, 
укладені у відповідній сфері. Беручи до уваги, що на даний момент, Європейський 
Союз, на відміну від Європейських Співтовариств, не наділений в повному обсязі 
міжнародною правосуб’єктністю, проте, у цій сфері ЄС отримав повноваження 
укладати договори від свого імені. У ст. 24 Договору про Європейський Союз 
зазначено, що Рада ЄС у разі необхідності укладення угоди з певними державами чи 
міжнародними організаціями..., може уповноважити головуючу державу-члена, що 
спирається на допомогу Комісії, розпочати і вести переговори з цією метою”. 

Варто також зазначити, що на практиці застосовуються і інші інструменти 
СЗППБ ЄС, зокрема, заяви, декларації, ухвали, тощо, які порівняно із 
вищезазначеними, мають, в основному, політичний характер, проте, теж часто 
використовуються органами ЄС для врегулювання відносин в сфері спільної 
зовнішньої політики і безпеки [8]. 

Договором про Конституцію для Європи, який був підписаний 29 жовтня 
2004 року, проте, ще не набув чинності у зв’язку із необхідністю його ратифікації 
25 державами-членами ЄС, передбачено певні зміни в системі інструментів СЗППБ. 
Зокрема, ст. ІІІ-194 та ч. 3 ст. ІІІ-195 Договору передбачено, що інструментами 
СЗППБ ЄС визнаються: європейські рішення щодо стратегічних інтересів та цілей 
Союзу, європейські рішення щодо визначення загальних засад, європейські рішення 
про дії Союзу, про позиції Союзу, про реалізацію дій та позицій, а також про 
зміцнення систематичної співпраці держав-членів при здійсненні політики [7]. Тобто, 
ми бачимо, що приводячи в Договорі про Конституцію для Європи акти СЗППБ у 
відповідність із загальною системою актів Європейського Союзу, держави-члени, в 
принципі, не змінили їх змістовних аспектів, що були передбачені попередніми 
установчими договорами. 

Таким чином, можна зауважити, що правовий механізм зовнішньої політики 
Європейського Союзу (хоча ми і розглянули лише окремі його елементи) перебуває в 
постійному розвитку. Навіть положення Договору про Конституцію для Європи не 
можуть передбачити остаточного варіанту розвитку, як самого Європейського Союзу 
так і правових інструментів реалізації його зовнішньої політики. У цьому випадку 
лише можна стверджувати, що на відміну від сфери компетенції І опори ЄС – 
Європейських Співтовариств, у сфері зовнішньополітичній держави-члени неохоче 
відмовляються від принципу міждержавного співробітництва на користь 
наднаціонального начала, не бажаючи поступатися значним обсягом своїх 
суверенних прав приймати самостійно рішення у цій сфері. 

Європейський Союз, безумовно, залишається основним пріоритетом і орієнтиром 
для України на міжнародній арені, тому, із врахуванням загострення загальної 
політичної ситуації на європейському континенті і у світі, в цілому, необхідно 
розробляти нашу зовнішньополітичну доктрину співпраці з ЄС в контексті існуючих 
правових процедур, при безумовному забезпеченні національних інтересів. 
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ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 1996 РОКУ: 
ПОСТУП ЧИ КРИЗА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ? 
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В статті прослідковуються спроби внесення змін до Конституції України, критично 
аналізуються положення Закону України „Про внесення змін до Конституції України„ від 
8 грудня 2004 року. 

Ключові слова: зміни до конституції, конституціоналізм, конституційна реформа. 
Сьогодні в Україні важко найти політико-правову проблематику, якій би 

приділялось скільки багато уваги, як питанням реформування системи органів 
публічної влади. Останні п’ять-шість років тема т.з. «конституційної реформи», а 
разом з нею і питання внесення певних змін до чинного Основного Закону стали 
предметом жвавого обговорення не тільки в «коридорах влади» (зокрема в 
парламенті, чи апараті глави держави), а й серед політиків, діячів культури, широких 
верств населення. Ця проблематика, в тій чи іншій мірі, найшла своє висвітлення і в 
низці робіт сучасних українських вчених-правознавців, зокрема Ю.П. Битяка, 
Ю.М.Грошевого, Л.Т. Кривенко, М.П. Орзіха, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики, 
М.В. Цвіка, В.М. Шаповала [1, с. 303-323; 2; 3; 4, с. 490-601; 5, с. 22-73, 160-232]. При 
цьому, окремо варто зазначити, що безпосередньо самі питання зміни конституції 
держави взагалі як такої, незалежно від часових чи просторових рамок поставленої 
проблеми, – зажди були в епіцентрі науки державного (конституційного) права. Про 
це свідчить, з одного боку чимала наукова спадщина в цій сфері зарубіжних та 
вітчизняних вчених, які фактично стояли біля витоків сучасного європейського 
конституціоналізму (Жан Есмен, Георг Єллінек, Станіслав Дністрянський, 
Леон Дюгі, Ганс Кельзен, Ніколай Коркунов, Моріс Оріу, Микола Палієнко), з 
іншого ж – ціла низка робіт сучасних зарубіжних конституціоналістів, як то 
Мірослава Граната, Жан-Поля Жакке, Веслава Кшидло, Андрєя Медушевского, 
Талії Хабрієвої, Андраша Шайо та інших [6; 7, с. 107-120; 8, с. 33-39, 454-463; 
9, с. 95-104; 10; 11, с. 45-56]. При цьому, вчених завжди хвилювало питання логіки 
самого конституційного процесу. Вони старалися дати відповідь на запитання: «Чи 
дійcно конституціоналізм розвивається у відповідності із жорсткими законами, чи 
фактично залишається у світі хаосу та непередбачуваності, випадкової зміни під 
впливом суперечливих тенденцій [10, c. 7]?» Адже, якщо прийняття суспільством 
раціональної моделі конституціоналізму є позитивним фактором в його розвитку, то 
чим можна пояснити повернення в окремих випадках назад (аж до тоталітарних форм 
правління). Як поєднати, з одного боку потребу максимального забезпечення 
стабільності (незмінності) основного закону держави, а з іншого – його логічний 
розвиток в світлі суспільного поступу? Коли ж з рештою дійсно настає «момент 
перегляду конституції» і що може бути «його предметом» [8, c. 111-113]? Все це 
разом, а також розуміння реальності тих загроз для національної державності 
українського народу, які потенційно можуть ховатися у передчасних (не до кінця 
непродуманих, не достатньо обгрунтованих і т. д.) змінах Конституції України 
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1996 року, надають задекларованій вище проблемі надзвичайно актуального 
значення.  

Прийнята 28 червня 1996 року Конституція Україну проголосила нашу державу 
суверенною, демократичною, соціальною та правовою (ст. 1), а людину, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку визнала найвищою соціальною 
цінністю в Україні (ч. 1, ст. 2). При цьому, носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в державі було названо український народ, який здійснює владу безпосередньо 
та через органи державної влади і органи місцевого самоврядування (ч. 1, ст. 5), 
визнано дію в Україні принципу верховенства права, а найвищу юридичну силу 
надано безпосередньо самій Конституції України (ст. 8). Окремо зазначалось, що в 
Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст. 7), а державна влада 
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ч. 1, ст. 6) 
[12]. Саму ж систему організації державної влади за Конституцією 1996 року, 
звичайно з певною мірою умовності, було названо близькою до т.з. змішаної моделі 
президентсько-парламентської республіки (принаймні, так неодноразово 
стверджувалось в Україні як на офіційному [13], так і на науковому рівнях [1, с. 303]. 

Загалом Конституція України 1996 року на момент свого прийняття отримала 
явно позитивну оцінку як в українському суспільстві, так і на міжнародно-правовому 
рівні [14]. При цьому цілком зрозумілим було те, що прийнята Конституція України 
як і будь-який інший документ подібного роду, не могла бути бездоганною. З самого 
початку вона містила в собі явні та приховані суперечності, не узгоджуваності, певні 
пробіли і т.д. І це не дивно, особливо з огляду на політичну ситуацію, в якій зрештою 
і відбувалось її прийняття. Адже, не секрет, що на етапі кінцевого затвердження 
парламентом тексту Конституції України (в ніч з 27 на 28 червня 1996 р.), окремі 
його частини були предметом «торгу» між різними політичними силами. В цьому 
плані чинний Основний Закон України чи не найбільше відповідає одній з 
уставлених в теорії конституціоналізму тез про те, що конституція держави дуже 
часто стає відображенням політичних домовленостей на час її прийняття (свого роду 
віддзеркаленням «політичного компромісу» в середині країни) .  

В той же самий час, усі суб’єкти політичного життя в країні прекрасно розуміли, 
що для належної реалізації прийнятої Конституції України необхідно було виконати 
цілу низку відповідних заходів. А саме. По-перше, реалізувати «Перехідні 
положення» Конституції (розділ ХV); по-друге, негайно привести національне 
законодавство у відповідність до Конституції України; по-третє, підготувати і 
прийняти цілу групу нових законів. В останньому випадку йшлося як про закони, 
прийняття яких безпосередньо було передбачено у тексті самої Конституції (про 
державні символи, про міста Київ та Севастополь), так і про ті, без яких фактично 
було неможлива належна реалізація цілої низки конституційних положень з огляду, 
насамперед, на необхідність виконання засадничого положення ст. 1 Конституції 
України (утвердження України як демократичної, правової та соціальної держави). В 
цій групі законів першочергове місце відводилось законам «Про Кабінет Міністрів 
України», «Про органи виконавчої влади», «Про Президента України», «Про 
регламент Верховної Ради України», «Про територіальний устрій» тощо. Крім того, 
важливим фактором у становленні нової конституційно-правової системи України, 
мала стати перевірка (випробування) Конституції України часом. Необхідно було 
дати можливість останній «запрацювати» хоча б два повних цикли, передбачених 
конституційними строками (каденціями) для центральних суб’єктів ново створеної 



ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 1996 РОКУ: 
ПОСТУП ЧИ КРИЗА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ? 

 

135 

конституційно-правової системи держави. На наш погляд, останнє мало б тривати не 
менше десяти років, оскільки саме цим терміном було б охоплено дві повних каденції 
глави держави, дві каденції парламенту, одна Конституційного Суду України і т.д. 

Однак, вище згадані закони, так і не були прийняті. Так само, як і залишилися 
незмінними ряд прийнятих до червня 1996 року законів, окремі положення яких явно 
не відповідали приписам Конституції України (закони про всеукраїнський та місцеві 
референдуми, про свободу совісті та релігійні організації, про мови тощо). В той же 
самий час, замість дотримання «букви і духу» нової Конституції, організації роботи 
по підготовці та прийняттю необхідних законів, приведенню у відповідність чинного 
законодавства Основному Закону, в державі дуже скоро заговорили про потребу 
внесення змін та доповнень до Основного Закону. Першою серйозною спробою 
внести зміни до чинного Основного Закону, яка була зроблена вже на третьому році 
існування Конституції України 1996 року, стала поява Указу Президента України 
«Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою» від 15 
січня 2000 року. Цим документом передбачалось винесення на всенародне 
голосування цілої низки пропозицій щодо змін до Конституції України за якими: 
1) висловлена на всеукраїнському референдумі недовіра Верховній Раді України, 
ставала підставою достроково розпуску парламенту; 2) підставами дострокового 
розпуску парламенту додатково до існуючих вже в конституції ставали: 
а) неможливість Верховної Ради України протягом одного місяця сформувати 
постійно діючу парламентську більшість; б) не затвердження протягом трьох місяців 
підготовленого Урядом Державного бюджету; 3) ліквідовувалась недоторканості 
народних депутатів України; 4) зменшувався конституційний склад Верховної Ради 
України з 450 до 300 народних депутатів; 5) переходилось до формування 
двопалатного парламенту; 6) прийняття Конституції України мало б проводитись 
всеукраїнським референдумом [15]. 

Однак, такі дії тодішнього Президента України Л. Кучми викликали в 
українському політикумі далеко неоднозначну реакцію і як наслідок, до 
Конституційного Суду України було подано конституційне подання 103 та 108 
народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) вищеназваного цього Указу Президента України. 27 березня 
2000 року Конституційний Суд України визнав такими що не відповідають 
Конституції України (т. б. є не конституційними) два із шести винесених на 
референдум питань, а саме – питання про те, що висловлена на всеукраїнському 
референдумі недовіра Верховній Раді України є підставою для дострокового 
розпуску парламенту та питання про можливість прийняття Конституції України на 
всеукраїнському референдумі [16]. Відповідно, чотири інші питання стали предметом 
всеукраїнського референдуму, який відбувся 16 квітня 2000 року і на якому всі 
поставлені питання отримали явну підтримку у громадян України. Однак, 
проведення квітневого 2000 року всеукраїнського референдуму не відповідало 
встановленій конституційній процедурі внесення змін до Основного Закону держави 
(Розділ ХІІІ Конституції України). Саме через це, його результати з самого початку 
були приречені мати виключно інформаційно-дорадчий характер і відповідно, не 
могли бути реалізованими в практиці.  

Питання про внесення змін до Конституції України в черговий раз серйозно 
загострилось на початку 2003 року. Вже тоді, враховуючи результати 
парламентських виборів 2002 року, стало очевидною можливість перемоги на 
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наступних президентських виборах кандидата від опозиції. За таких умов, внесені 
зміни до Конституції певного (тенденційного) спрямування з одного боку могли 
суттєво послабити владні повноваження новообраного (в той же самий час – 
небажаного для представників правлячого режиму) Президента України, з іншого 
боку – допомогти останнім (особливо його олігархічній складовій) хоча б частково 
зберегти свій вплив на політичне життя країни через інститути парламентської 
республіки. Саме за таких умов появляється проект Закону „Про внесення змін до 
Конституції України”, винесений в березні 2003 року Указом Президента України 
Л. Кучми на всенародне обговорення [17]. Згодом появляються інші подібні проекти, 
по них приймаються відповідні Рішення Конституційного Суду України[18; 19; 20; 
21], робляться спроби проведення їх через парламент і т. д. Все це приводить до не 
бувалого політичного напруження в українському суспільстві, яке фактично стає 
„заручником” безперервного процесу внесення змін до конституції, а сам цей процес 
дуже скоро перетворюється на дієвий чинник механізму політичного тиску. Як 
наслідок всього цього, 8 грудня 2004 року в пік політичного протистояння між 
правлячим режимом та опозицією (період між «другим» та «третім» турами 
голосування на виборах Президента України) Верховна Рада України в режимі не 
передбаченого жодними нормативними документами т. з. „пакетного голосування” 
приймає Закон України „Про внесення змін до Конституції України” [22]. Ці зміни 
набули чинності з 1 січня 2006 року .  

Конституційним змінам було піддано цілу низку положень розділів ІV 
(„Верховна Рада України”), V („Президент України”), VІ („Кабінет Міністрів 
України. Інші органи виконавчої влади”) та частково VІІ („Прокуратура”) і ІХ 
(„Місцеве самоврядування”) Основного Закону держави. З формально-юридичного 
погляду, внесені зміни можна розділити на декілька блоків. По-перше, це зміна 
порядку формування Уряду та суттєве збільшення обсягу його повноважень. По-
друге, це зміна в організації діяльності парламенту, уточнення статусу 
парламентаріїв та законотворчої процедури. По-третє, це зміни в статусі прокуратури 
та органів місцевого самоврядування. Однак насправді йшлося про спробу 
кардинального перерозподілу владних повноважень у трикутнику „парламент – 
президент – уряд”. Так, якщо за положеннями Основного Закону держави взірця 
1996 року Президент України призначав Прем’єр-міністра за згодою парламенту, а 
інших членів Уряду – за поданням останнього, то з набранням законної сили 
внесених змін до Конституції України, повноваження та можливості глави держави в 
процесі формування Уряду кардинально зменшуються. Прем’єр-міністра України 
призначатиме парламент за поданням Президента України. При цьому кандидатура 
Прем’єр-міністра України вноситься Президентом України за пропозицією коаліції 
депутатських фракцій у парламенті. Міністра оборони та Міністра закордонних справ 
призначатиме парламент за поданням Президента України. В той же самий час, 
інших членів Уряду парламент призначатиме за поданням уже безпосередньо 
керівника Уряду (т. б. – без будь-якої участі глави держави). На відміну від 
попередніх положень Конституції України, за якими Уряд був відповідальним перед 
Президентом України і підзвітним парламенту, Кабінет Міністрів України надалі 
буде відповідальним перед Президентом України і парламентом, однак при цьому 
підконтрольним і підзвітним тільки парламенту. Уряд складатиме свої повноваження 
перед новообраною Верховною Радою України, а Президент України зможе надалі 
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тільки зупиняти дію актів Уряду з мотивів невідповідності Конституції з одночасним 
зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. 

Все це є тісно переплетеним із запровадженням нового порядку формування 
самого парламенту. На зміну змішаній можаритарно-пропорційній системі, за якою 
половина складу парламенту обиралася по можаритарних одномандатних виборчих 
округах а інша за списками політичних партій, – з 2006 року вводиться виключно 
пропорційна система виборів. Народні депутати України будуть обиратися на основі 
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на 
засадах пропорційної системи з обранням в багатомандатному загальнодержавному 
виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних 
партій (виборчих блоків політичних партій) [23]. Як наслідок, законодавцем 
вводиться також і нова (додаткова) підстава дострокового припинення повноважень 
парламентаріїв – не входження народного депутата України, обраного від політичної 
партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї 
політичної партії, або виходу народного депутата із складу такої фракції. Крім того, 
внесені до Конституції зміни вимагають у категоричній формі створення у місячний 
строк в парламенті „/.../ на основі узгодження політичних позицій /..../ коаліції 
депутатських фракцій, до складу якої повинні увійти більшість народних депутатів 
України від конституційного складу” парламенту [22]. Не виконання останнього від 
тепер вважається однією з підстав дострокового припинення повноважень 
парламенту. 

Внесені зміни містять цілу низку нововведень пов’язаних безпосередньо із 
організацією законотворчого процесу. Зокрема, зменшено кількість суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, яке втратив Національний Банк України. Кардинальних змін 
зазнала процедура оприлюднення прийнятих парламентом законів, до яких перед тим 
було застосовано президентське «вето». А саме: а) якщо під час повторного розгляду 
закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами 
від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та 
офіційно оприлюднити протягом десяти днів; б) якщо Президент України не підписав 
такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради 
України і опубліковується за його підписом. Президент України надалі не матиме 
права «вето» щодо законів про внесення змін до Конституції України з наступним 
поверненням їх на повторний розгляд до парламенту. Крім того, з тексту Основного 
Закону вилучено положення про те, що порядок роботи Верховної Ради України 
окрім Конституції України, встановлюється також і законом про регламент 
Верховної Ради України, що фактично означає зведення рівня «Регламенту 
Верховної Ради України» до рівня підзаконних нормативно-правових актів. 

Змінам було піддано і низку встановлених раніше часових рамок окремих 
конституційних каденцій (строків повноважень). Зокрема, повноваження парламенту 
збільшено з чотирьох до п’яти років. Теж саме стосується і строку обрання депутатів 
місцевих рад, які починаючи з 2006 року обиратимуться терміном на 5 років. Крім 
того, внесеними змінами до конституції зроблено спробу повернути органам 
прокуратури втрачене раніше право т. з. «загального нагляду», закладено підґрунтя 
реорганізації статусу органів виконавчої влади на місцях, системи місцевого 
самоврядування і т. д. Загалом, у грудні 2004 року фактичних змін зазнала майже 
одна шоста всього тексту чинної Конституції України, що в кінцевому варіанті 
привело до значного розбалансування системи організації публічної влади в Україні 
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та поклало початок переходу (на думку ініціаторів конституційних змін), від 
«президентсько-парламентської» до «парламентсько-президентської» форми 
правління. Зрозуміло, що такі серйозні зміни в конституційно-правовій системі 
держави, які були проведені, з одного боку без належного наукового аналізу та 
широкого обговорення у суспільстві, а з іншого – в абсолютно не передбачений 
законом спосіб (через т. з. «пакетне голосування»), не можуть сьогодні не викликати 
аргументованого занепокоєння.  

Однією з перших в цьому плані, виступає ситуація пов’язана із переходом до 
пропорційної системи виборів, оскільки в реаліях сьогоднішньої України це може, як 
на наш погляд, привести до явного обмеження прав і свобод людини з огляду на її 
політичні переконання чи відсутність таких взагалі. Так, положеннями чинного 
Основного Закону держави чітко передбачено, що громадяни України «/…/ мають 
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних (підкреслення 
моє – П.С.), релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками» 
(ч. 1, ст. 24) і відповідно вони «/…/ мають право вільно обирати і бути обраними до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (ч. 1, ст. 38) [12]. В 
той же самий час, згідно з частиною першою статті 10 Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» «/…/ право 
висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право 
голосу. Це право реалізується ними через партії (блоки) у порядку, встановленому 
цим Законом» [23]. Отже, якщо громадянин не є членом партії, то його шанси взяти 
участь у процесі висування, а тим більше бути безпосередньо висунутим кандидатом 
у народні депутати України, є явно меншими, ніж у іншого громадянина – члена 
політичної партії. Іншими словами, «на лице» явне порушення конституційного 
принципу рівності в частині «пасивного виборчого права» (права бути обраним). З 
іншого ж боку, перехід на пропорційну систему виборів у варіанті т. з. «закритих 
виборчих списків», несе в собі частково також і приховані небезпеки пов’язані із 
реалізацією уже другої складової частини суб’єктивного виборчого права громадян – 
права обирати (т. б. активного виборчого права). Оскільки «право обирати» з засади 
речі передбачає саму можливість вибору, то у випадках запропонованих політичними 
партіями та блоками своїх «Списків», український виборець може або погодитись із 
всім переліком осіб повністю, або не підтримати цей список взагалі. Ситуація 
виглядала б значно краще, коли б в нашій державі було запроваджено вибори з 
преференціями (т. б. можливістю виборцям самим визначати місце кандидата у 
виборчому списку). В той же самий час, як би в Україні паралельно з переходом на 
пропорційну систему парламентських виборів (що в цілому є позитивним явищем в 
процесі розвитку сучасних демократичних держав), було запроваджено двопалатну 
структуру парламенту, – фактор ризику щодо можливих обмежень виборчого права 
рядового громадянина через їхнє не членство в політичній паріях можна було б 
звести до мінімуму. Адже, при двох палатній структурі парламенту традиційно 
«нижня» палат могла б обиратись за пропорційною системою, а «верхня» – за 
можаритарною.  

Перехід на пропорційну систему виборів тягне за собою цілу низку змін в 
організації діяльності самого парламенту. Законодавцем вводиться нова (додаткова) 
підстава дострокового припинення повноважень парламентаріїв – не входження 
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народного депутата України, обраного від політичної партії до складу депутатської 
фракції цієї політичної партії, або виходу народного депутата із складу такої фракції. 
За таких умов, народний депутат як політична одиниця певним чином втрачає зміст 
свого існування, оскільки межі його «політичної свободи» будуть суттєво обмежені 
(якщо – не подавлені) позицією фракції. Народному депутату України прийдеться 
говорити та голосувати так як «скаже» фракція і поза фракцією його повноцінне 
парламентське існування робиться фактично не доцільним. Тому, відоме сьогодні в 
Україні висловлювання про можливість перетворення в результаті таких змін 
парламенту у „приватний клуб” декількох власників депутатських фракцій [24], стає 
більш ніж реальним.  

Певні застереження викликають також і положення щодо зміни строків 
повноважень парламенту та повноважень місцевих рад. Починаючи з 2006 року на 
однаковий термін (5 років) будуть обиратися глава держави, депутати парламенту та 
депутати місцевих (до сільської включно) рад. Не співпадіння термінів повноважень, 
наприклад того ж парламенту та глави держави, з певною мірою умовності, 
теоретично можна було вважати однією з „механічних” перешкод (гарантією) не 
допущення ситуації безвладдя в державі (наступають парламентські вибори – є глава 
держави, обирається президент – повноцінно функціонує парламент). Якщо в цих 
органів державної влади різні терміни каденцій, ймовірність співпадіння одночасних 
виборів є не значною. Тепер можливість такої ймовірності в Україні явно зростає. В 
цьому контексті, важко також пояснити і логіку законодавця щодо збільшення строку 
повноважень депутатів місцевих рад. По-перше, тепер місцеві вибори будуть напевно 
«прив’язані» до парламентських, де інтерес до останніх явно домінуватиме. По-
друге, збільшення строку каденції для місцевих депутатів явно не сприятиме процесу 
наближення останніх до своїх виборців. 

Багато запитань виникають у зв’язку із запровадженням в конституційно-
правовий обіг такої категорії як «коаліція депутатських фракцій». До складу 
останньої за задумом авторів конституційних змін повинна увійти більшість 
народних депутатів України від конституційного складу. І саме це утворення 
фактично визначатиме кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра України. Однак, 
конституційними змінами не визначено, наприклад, що вважається моментом 
створення «коаліції депутатських фракцій». Не має відповіді і на запитання: «А що 
буде з урядом взагалі, його головою чи окремими міністрами зокрема, якщо зразу ж 
після сформування Кабінету Міністрів України ця «коаліція депутатських фракцій» 
перестане існувати як така?». Як бути в ситуації, коли Президент України 
відмовиться з якихось причин (наприклад морально-етичного плану) внести на 
розгляд парламенту запропоновану «коаліцією депутатських фракцій» кандидатуру 
Прем’єр-міністра? І таких запитань саме до цієї частини Закону про внесення змін до 
Конституції України можна поставити більш ніж достатньо. 

Комплексний аналіз грудневих 2004 року змін до Конституції України дає 
можливість говорити також і про те, що з першого січня 2006 року змінюється 
внутрішній характер нашої держави як „республіки”. З президентсько-
парламентської республіки, шляхом не передбаченого законодавством т. з. 
«пакетного» голосування в парламенті, Україна перетворюється в одну із 
модифікованих форм парламентської республіки. Іншими словами, фактично 
відбувається те, що в конституційному праві прийнято називати зміною „засад 
конституційного ладу». Однак в цьому випадку не можна не згадати частину третю 
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статті 5 Конституції України, яка прямо говорить: «Право визначати і змінювати 
конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути 
узурповане державою, її органами або посадовими особами» [12]. Очевидно, що ні 
грудні 2004 року, ні перед тим ніхто в українського народу не запитував чи хоче він 
змінювати конституційний лад в державі.  

Внесені зміни до Конституції України суттєво зміцнюють позиції прокуратури. 
Йдеться фактично про повернення прокуратурі права т. з. загального нагляду, яке 
було свого роду „родзинкою” радянської прокуратури. Аргументованість, з рештою 
елементарна доцільність, саме такої зміни Основного Закону досить важко 
пояснюється, насамперед якщо виходити з позицій проголошених раніше курсів на 
проведення судової та адміністративної реформ. 

 Не принижуючи жодним чином ряду позитивних моментів Закону про внесення 
змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року (зокрема в частині 
удосконалення законотворчої процедури), як на наш погляд, серйозне занепокоєння 
сьогодні має викликати та реальна загроза базовим цінностям парламентаризму 
загалом, конституційним принципам розподілу влади та верховенства права зокрема, 
- яка потенційно, як на наш погляд, ховається у багатьох положеннях вище згаданого 
Закону. Маємо сьогодні приклад явної кризи, а не поступу сучасного українського 
конституціоналізму. Тому, якщо сьогодні не зупинити запущений у грудні 2004 року 
«маховик» т. з. конституційної реформи, оновлена таким чином чинна Конституція 
України, як резонно для таких випадків підмітив ще на початку 20-тих років 
минулого століття відомий українським правознавець Сергій Павлович Шелухін, 
може просто перетворитись в «/…/ державний делітанський експеримент для 
насильства над життям, волею і бажанням народу» [12]. 

З огляду на вище викладене, висловлена Президентом України В. Ющенком 
пропозиція створити найближчим часом з представників політичних сил, 
громадськості, неурядових організацій, органів місцевого самоврядування, науковців, 
експертів Конституційну комісію яка б виробила проект нової редакції Конституції 
України, винести підготовлений проект нової редакції Конституції на всеукраїнський 
референдум, а також розробити та прийняти низку необхідних законодавчих актів 
(закони про Кабінет Міністрів України, Президента України, Регламент Верховної 
Ради України та інші) [26], – видається логічною та правильною, насамперед з 
позицій легітимності проведення політичних реформ в Україні. Крім того, саме в 
такий спосіб, як на наш погляд, можна якомого швидше подолати існуючу в державі 
конституційну кризу. 
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СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОСТІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ 
І ПРОБЛЕМИ НАРОДОВЛАДДЯ 

О. Тодика1 
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 

вул. Пушкінська, 77, 61024 Харків, Україна 

Статтю присвячено головним проблемам інституту народовладдя, а саме його 
функціонування і розвитку у державах перехідного періоду 

Ключові слова: держава, народовладдя, перехідний період. 
На пострадянському просторі на нових засадах відбувається процес формування 

державності, для якої характерними рисами є: демократизація суспільних відносин, 
відхід від моноідеології і керівної ролі однієї політичної партії, впровадження 
політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, поділу влад, формування 
громадянського суспільства, значне розшарування населення за матеріальними 
прибутками. Відбуваються суттєві зміни в організації і функціонуванні державного 
механізму, що зумовлено насамперед впровадженням на практиці конституційного 
принципу поділу влад. Проблеми з його втіленням ведуть до жорсткої конфронтації 
різних гілок державної влади. Значно посилюється роль політичних партій та їх 
об’єднань. Виборчий процес реально став змагальним. Порівняно з радянським 
періодом більш гарантованими стали громадянські й політичні права, і менше – 
соціально-економічні й культурні. Держава втратила чимало важелів впливу на 
економічні процеси. У пострадянських країнах утворено багато політичних партій, 
хоча реальної багатопартійності немає. 

Проблеми становлення державності, і насамперед формування демократичної, 
соціальної, правової держави в Україні, в інших країнах СНД аналізувалися 
насамперед в літературі з теорії держави і права, з конституційного права [1]. 
Водночас сучасний етап розвитку пострадянських держав ставить низку нових 
проблем, пов’язаних з процесом глобалізації, жорсткою конфронтацією політичних 
сил, що підтвердила практика України, Грузії, Киргизстану. На пострадянському 
просторі посилюється правовий нігілізм, досить часто порушується конституція, в 
цілому законодавство з боку органів державної влади, в тому числі й вищого рівня. 
Триває пошук шляхів підвищення ролі й авторитету місцевого самоврядування. Усе 
це ті реалії, в яких відбувається становлення і розвиток державності, народовладдя в 
різних пострадянських країнах. 

Всі проблеми державності перехідного періоду в одній науковій статті 
розглянути неможливо. Тому зосередимо увагу на специфіці перехідного етапу 
розвитку держави з погляду проблем народовладдя, оскільки ця тема не розглянена в 
юридичній літературі. А вона є досить актуальною, оскільки в сфері реалізації 
народовладдя сьогодні виникає чимало складних проблем. 

Аналізуючи тему ми спираємося на те, що державні інститути, правова система 
суттєво впливають на становлення і розвиток основоположних форм волевиявлення 
народу, особливо на вибори і референдуми. На наш погляд, у цьому аспекті важливе 
значення має характер політичного режиму в державі, наявність демократичних 
традицій, форма правління, рівень зрілості громадянського суспільства, взаємодія 
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законодавчої і виконавчої гілок влади на основі конституційного принципу поділу 
влад, правова культура, забезпечення законності, особливо в сфері конституційно-
правових відносин, реалізація на практиці конституційної відповідальності. 

Перехідний стан держави, суспільства і правової системи пострадянських країн 
суттєво впливають на розвиток демократичних інститутів. Водночас деякі форми 
народного волевиявлення, такі як всенародні обговорення найважливіших проектів 
законодавчих актів, майже не застосовуються, що було правилом в радянський 
період. З уведенням пропорційної системи виборів, причому не тільки на рівні 
парламентів, а й органів місцевого самоврядування, зникають імперативний мандат, а 
відповідно, і підзвітність депутатів перед населенням, накази виборців. Все це 
знижує потенціал народовладдя, причому на різних рівнях соціальної системи. Тому 
сьогодні немає підстав вважати, що закріплення на конституційному рівні в державах 
СНД положення, що ці держави є демократичними, означає, що потенціал влади 
народу суттєво збільшився. Це далеко не так. Відповідно, багато що треба зробити, 
щоб реалізація таких форм безпосередньої демократії, як вибори, референдуми, 
всенародні обговорення, відбувалися в межах законності, і щоб воля народу була в 
основі державних рішень.  

Є потреба розгляду специфіки перехідного типу держави і права з погляду 
процесу реалізації народовладдя. Вважаємо, що однією з особливостей перехідного 
типу держави і права є органічне поєднання в їхній структурі елементів новизни і 
наступності, нового і старого, різні темпи розвитку політичних та економічних 
процесів і перетворень. Практика пострадянських держав свідчить, що інтенсивніше 
відбувається розвиток політико-правових відносин: формуються десятки політичних 
партій, фондів, асоціацій; впроваджується ідеологічна і політична багатоманітність; 
активно оновлюється виборче законодавство. Змінюється і функціональна 
спрямованість держави, оскільки йде процес демонтажу колишньої державної 
машини, і насамперед силових, контролюючих і наглядових структур; суттєво 
змінюється внутрішня і зовнішня політика держави; впроваджуються нові політичні 
цінності і пріоритети; законодавство, особливо в сфері виборчих та інших політичних 
прав громадян, зорієнтоване на міжнародні і європейські стандарти. Втім, економічні 
перетворення тривають повільніше, аніж в політичній сфері і політичній 
інфраструктурі, що є негативним чинником для суспільства й держави і становить 
перепону у встановленні інститутів народовладдя. У країнах із усталеними 
демократичними традиціями, розвинутою політичною інфраструктурою, ефективною 
економікою оптимально функціонують інститути представницької і безпосередньої 
демократії, враховується суспільна думка під час прийняття найважливіших 
державних рішень. В Україні на квітень 2005 р. Міністерство юстиції зареєструвало 
126 політичних партій, діяльність яких особливо активізується в період перед 
виборами до Верховної Ради, до місцевих рад, і, зазвичай, різко знижується в 
післявиборний період.  

У літературі є різні погляди щодо ролі держави у суспільних перетвореннях в 
перехідні періоди. Вважаємо, що в такий період розвитку суспільства суттєво 
підвищується роль держави. Причому вона вирішує досить складні і різнобічні 
проблеми не тільки щодо реформування політичних і економічних структур, але й 
підтримує необхідність змін у духовному житті суспільства, у сфері міжнародних, 
етнічних, етичних, ідеологічних та інших відносин, у формуванні правової бази 
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організації та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, у 
визначенні ідеології державотворення.  

В ці періоди особливо посилюється роль парламенту, який формує основи 
правової системи нової держави. Наприклад, Верховна Рада за період незалежності 
України прийняла більше двох тисяч законів з найрізноманітніших питань 
життєдіяльності держави і суспільства, забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина, в тому числі й виборчих прав громадян. У деяких країнах унормування 
виборчого процесу на перехідному етапі було здійснено главою держави, як це було 
зроблено Указом Президента Росії Б.М. Єльцина щодо формування першого 
парламенту Російської Федерації. Водночас у пострадянських країнах посилюється 
роль парламентів у формуванні законодавства щодо забезпечення народовладдя. Це 
досить позитивна тенденція.  

Досвід пострадянських країн, у тому числі й України, свідчить, що держава на 
перехідному етапі виконує два між собою взаємопов’язані завдання. Перше – це 
реорганізація самого державного механізму, в тому числі зміна його сутності, змісту, 
структури, форм і методів діяльності. Практика доводить, що цей процес досить 
тривалий і виходить за межі перехідного періоду. Зокрема, з обранням Президентом 
України В.А. Ющенка, а Прем’єр-міністром Ю.М. Тимошенко 2005 р. почалася 
суттєва зміна в роботі центральних органів державної влади, в формах і змісті, стилі 
їх діяльності. Друга група завдань держави перехідного періоду пов’язана зі змінами 
в суспільстві, економіці, створенням умов для ефективного функціонування 
інститутів народовладдя, насамперед виборів і референдумів, визначенням орієнтирів 
внутрішньої та зовнішньої політики.  

В перехідні періоди суттєво підвищується роль народу, громадянського 
суспільства. Саме Український народ 1 грудня 1991 р. на всенародному референдумі 
підтримав Акт проголошення незалежності України, а в 2000 р. проголосував за 
зміни до чинної Конституції України. Водночас реалізація такого основоположного 
інституту народовладдя як референдум має здійснюватися за наявності якісної 
законодавчої бази і належної організаційної діяльності державних інституцій, що не 
завжди має місце. Про це свідчить і те, що результати проведеного 16 квітня 2000 р. 
референдуму не були втілені в конституційні приписи.  

Актуальною є проблема розмежування реформаторської діяльності в перехідний 
період держави і народу, громадянського суспільства. В цьому разі ми, акцентуючи 
увагу на ролі держави, безумовно, розуміємо, що народ є першоджерелом влади, і 
саме він має право вирішувати концептуальні питання розвитку держави і 
суспільства, свого буття. Зокрема, згідно із ст. 5 Конституції України лише народ має 
право змінювати конституційний лад. Народний суверенітет є первинним щодо 
державного суверенітету. Разом з цим, зрозуміло, що інститути безпосереднього 
народовладдя не запрацюють без матеріальної та організаційної підтримки 
державних інституцій, якісного виборчого і референдумного законодавства. Така 
діалектика взаємозв’язку інститутів у механізмі народовладдя.  

Існують декілька підходів щодо визначення місця і ролі держави в перехідний 
період, різних поглядів щодо оптимального впливу державних інституцій на 
соціальні процеси, в тому числі в сфері здійснення народовладдя. У такий період 
держава може бути: тоталітарною, тотально корумпованою, ліберальною, соціал-
демократичною. Якщо державу розглядають як всеохоплюючий феномен і вона 
втручається у всі сфери суспільного життя, насамперед з допомогою 
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всеохоплюючого правового регулювання і тотального контролю стосовно структур 
громадянського суспільства, людини і громадянина, то це держава тоталітарна і вона 
не може забезпечити оптимального функціонування інститутів представницької і 
безпосередньої демократії. Якщо ж держава тотально корумпована, то зусилля 
органів держаної влади в ній спрямовані на реальне забезпечення прав і свобод 
декількох відсотків населення, недопущення в жодному разі ні реприватизації, ні 
націоналізації власності народу, яка була свого часу незаконно за безцінь 
„прихватизована”. Для цього розробляється й ідеологічне обґрунтування.  

Третій підхід асоціюється з формуванням і функціонуванням ліберальної 
держави в перехідний період, який базується на тому, що завдання і функції держави 
зведені виключно до „забезпечення суспільства тільки всім самим необхідним” [2]. 
Цей підхід на Заході в політико-ідеологічному аспекті найрозповсюдженіший і 
вважається найперспективнішим при переході від планової, централізованої 
економіки до ринкової, децентралізованої, від соціалізму до капіталізму. Сучасна ж 
практика проведення ліберальних реформ в Україні, Росії, в інших пострадянських 
країнах свідчить, що впровадження ліберальних ідей на пострадянському просторі 
завдало чимало збитків в економічній сфері, призвело до різкого спаду життєвого 
рівня значної більшості населення. Згідно з головним постулатом лібералізму 
державі в сфері економіки відводиться роль тільки „нічного сторожа”. 

Ідеї лібералізму були сформульовані ще в кінці XVII – початку ХІХ ст. відомим 
ідеологом буржуазії англійцем І. Бентамом (1748–1832). Він був родоначальником 
теорії утилітаризму, яка ввібрала в себе низку філософських ідей Гобса, Локка, Юма, 
французьких матеріалістів XVII ст. (Гельвеція, Гольбаха). На думку І. Бентама 
призначення уряду – гарантувати насамперед безпеку і власність підданих держави, 
тобто виконувати головно охоронну функцію. Він вважав, що уряд не має права 
визначати що є щастям для кожної окремої людини, і тим більше нав’язувати 
індивіду таке уявлення і що би то ні стало ощасливити його. Він вважав дуже 
небажаним втручання держави у сферу економіки, оскільки це, на його дуку, може 
призвести до небажаних результатів [3]. Застосування на пострадянському просторі 
ідеї „держава – нічний сторож”, невтручання держави в економічні процеси призвело 
до дуже негативних наслідків. Це, безумовно, не найкраще вплинуло на відносини у 
політичній сфері, в становленні інститутів народовладдя, в забезпеченні прав і 
свобод людини і громадянина, особливо конституційних соціально-економічних 
прав.  

Основоположник лібералізму І. Бентам виступав не тільки за демократизацію 
державної влади, а й всієї політичної системи, вважав за потрібне розширити виборче 
право, а також надати його жінкам. На його думку, з допомогою інститутів 
демократії (в тому числі таких як вільна преса, громадські дискусії, публічні збори 
тощо) можна буде ефективно контролювати діяльність законодавчої і виконавчої 
влади [4]. Це ідеї, які слід активно впроваджувати на практиці. Водночас немає сенсу 
принижувати роль держави в економічних процесах, оскільки її невтручання в 
економіку негативно впливає і на досить широкий спектр суспільних відносин, в 
тому числі в політичній сфері, у становленні інститутів народовладдя. Потрібно 
враховувати, що впровадження на пострадянському просторі ідей лібералізму не 
було сприйнято більшістю населення, негативно вплинуло на відносини в 
економічній, соціальній та інших сферах життєдіяльності суспільства.  
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Четвертий підхід до визначення ролі й місця держави в перехідний період від 
соціалізму до капіталізму асоціюється із функціонуванням соціал-демократичної 
держави, характерною рисою якої є високий рівень її відповідальності перед 
населенням. На пострадянському просторі відбувається усвідомлення політичною 
елітою необхідності активізації соціальної діяльності держави. У конституціях 
закріплюється, що відповідна держава є соціальною. Такою є держава, „що прагне і 
здатна здійснити політику, спрямовану на забезпечення громадянських прав для всіх 
членів суспільства, гарантування умов для гідного життя людей, а також створити 
умови для вільного і всебічного розвитку особистості та забезпечити реалізацію 
втілених у законній формі інтересів кожного громадянина з інтересами всього 
суспільства” [5]. Соціальна держава бере на себе зобов’язання забезпечувати 
соціальну справедливість, благополуччя своїх громадян, їх соціальну захищеність. 
Мета такої держави – створювати умови для забезпечення громадян роботою, 
перерозподіляти доходи через державний бюджет, забезпечувати людям 
прожитковий мінімум, сприяти збільшенню кількості дрібних і середніх власників, 
піклуватися про освіту, сім’ю, медичне обслуговування, постійно покращувати 
соціальне забезпечення тощо. Соціальна держава слугує суспільству і намагається 
виключити або звести до мінімуму соціальну відмінність, і на цій основі досягти 
соціального миру в суспільстві. Об’єктом соціальних устремлінь держави є людина, 
її різнобічні потреби й інтереси, соціальний комфорт і соціальне самопочуття. Вища 
ціль соціальної держави – створення умов по забезпеченню гідного життя й вільного 
розвитку людини, тобто її матеріальна забезпеченість на рівні стандартів сучасного 
розвинутого суспільства, доступ до цінностей культури, гарантованість особистої 
безпеки. У межах цієї цілі реалізується державна підтримка слабкозахищених в 
соціальному плані груп населення.  

Україна, як і інші держави на пострадянському просторі, зробила свій 
демократичний вибір, і після „оранжевої революції” продовжується пошук 
оптимальної моделі розвитку, триває процес реформування в різних сферах 
суспільного життя. В основу ставиться боротьба з корупцією, підтримка і розвиток 
дрібного і середнього бізнесу, відсторонення влади від бізнесу, проведення 
адміністративно-територіальної реформи. Слід враховувати, що основоположним 
критерієм оцінки корисності і прогресивності всіх реформістських (еволюційних) і 
революційних перетворень, здійснюваних державою у перехідний період є 
сприятливий їх вплив на подальший розвиток економіки, науки, культури, інститутів 
народовладдя, політичної активності населення, гарантування прав і свобод 
громадян. Якщо цього не досягнуто, то різко знижується довіра до влади, її 
інститутів.  

У науковій літературі розробляють можливу оптимальну модель ролі держави і 
права в перехідний період, або ж „ідеального типу переходу до демократії” [6]. За 
задумом її авторів, ця модель повинна поєднувати в собі на різних стадіях її 
реалізації одночасно і риси лібералізму, і соціал-демократизму. Вважаємо, що на 
сьогоднішньому етапі розвитку це найбільш виважений підхід. Усього виділяємо 
чотири стадії цієї моделі: 1) лібералізація політичного життя; 2) демонтування 
відживших інститутів – складових частин колишньої політичної системи; 
3) демократизація суспільно-політичного життя країни; 4) вживання заходів із 
„ресоціалізації” громадян, тобто до позитивного сприйняття ними нових цінностей і 
політичної системи, яка наново створюється [7]. Вважаємо, що ця модель 
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зорієнтована насамперед на політичну сферу життя суспільства, на її перехід із 
автократичного до демократичного стану. 

В межах цієї моделі з погляду становлення і розвитку інститутів народовладдя 
виокремимо такі складові: а) становлення якісного законодавства щодо організації і 
функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування; б) оновлення 
виборчого і референдумного законодавства; в) впровадження політичної та 
ідеологічної багатоманітності, багатопартійності; г) становлення дієздатного 
громадянського суспільства; д) забезпечення стабільності конституційного ладу, його 
подальшої демократизації; е) забезпечення конституційної законності; є) створення 
умов для розвитку різних форм власності і їх рівного захисту з боку держави; 
ж) орієнтація правової системи на захист прав і свобод людини й громадянина. 

Етап, на якому сьогодні перебуває Україна, як і інші пострадянські країни не 
„вписується” за своїми змістовими характеристиками ні в класичну ліберальну, ані в 
соціал-демократичну чи іншу модель перехідної держави. В сутності ідеальної, 
класичної моделі і не може бути. Але важливим є демократичний вектор розвитку 
держави і суспільства, орієнтація на європейські цінності з урахуванням вітчизняного 
досвіду. Головне – не допустити тоталітарних методів функціонування державної 
влади.  

В перехідний період право, як і держава, має свої особливості, що відрізняються 
від правових систем, які розвиваються в звичайних умовах. Достатньо чітко це 
проявляється в сфері регламентації інститутів народовладдя. Зокрема, за роки 
незалежності України було прийнято вже декілька законів про вибори народних 
депутатів України, Президента України, до місцевих рад. Це законодавство весь час 
змінюється, новелізується, характеризується нестабільністю. Його застосування веде 
до виникнення значної кількості державно-правових конфліктів, в які втягуються 
різні гілки державної влади, структури громадянського суспільства, політичні партії. 
Це особливо виявилося під час проведення виборчої кампанії з виборів Президента 
України 2004 р., коли у вирішення конфлікту були задіяні всі структури вищих 
органів влади, особливо Верховна Рада і Верховний Суд України.  

Становлення і розвиток законодавства щодо інститутів народовладдя в Україні, 
як і в інших пострадянських країнах, продовжуватиметься. Насамперед зазначимо, 
що не може бути ідеального, стабільного законодавства у сфері здійснення 
народовладдя в державі, яка перебуває на трансформаційному етапі розвитку і при 
існуючому рівні правової культури законодавця та населення. Але це не означає, що 
законодавство перехідного періоду не виконує своїх функцій і призначення. Воно 
„працює” на формування дієздатних державних органів, на оптимальний розподіл 
між ними владних повноважень, на створення належних умов для функціонування 
структур громадянського суспільства, насамперед політичних партій. Водночас 
проблем з якістю законодавства більш ніж достатньо, у тому числі в сфері здійснення 
народовладдя.  

В перехідний період у пострадянських країнах особливу значущість мало 
прийняття конституцій, які є основним законом держави і суспільства, володіють 
найвищою юридичною силою і є основою національної правової системи. 
Аналізуючи роль конституцій в розвитку народовладдя, треба враховувати, що 
характер, сутність і зміст конституційного законодавства ніколи не буває незмінним. 
Воно розвивається під впливом об’єктивних і суб’єктивних чинників. Кожному етапу 
розвитку суспільства завжди відповідає той чи інший стан конституційного 
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законодавства. Безумовно, абсолютної відповідності при цьому не буває і бути не 
може, беручи до уваги перехідний стан розвитку держави і суспільства. Але 
законодавець в конституції завжди намагається найбільш адекватно відобразити 
рівень розвитку держави і суспільства, процесів, які в ньому відбуваються. Особливо 
це стосується відображення в конституції співвідношення протидіючих і разом з цим 
взаємодіючих соціально-класових та інших сил в суспільстві. У конституціях 
пострадянських країн містяться і програмні положення, що важливо з погляду 
забезпечення народовладдя і визначення шляхів подальшого розвитку 
демократичних процесів. 

Значущість конституції на перехідному етапі розвитку держави і суспільства з 
погляду становлення і розвитку інститутів народовладдя полягає в тому, що саме 
конституція є підґрунтям і одночасно вершиною національної правової системи, 
фундаментом її розвитку. На її основі, відповідно не тільки доз її вихідних положень, 
а й до конкретних норм відбувається еволюція інститутів народовладдя. Прийняття 
1996 р. Конституції України відіграло особливу роль в ідентифікації і легітимації 
Української держави перед світовим співтовариством. З прийняттям конституції 
нерідко пов’язують запровадження нової держави, або її підтвердження, а іноді й 
нове визнання після кардинальної зміни її колишніх характеристик, в тому числі 
територіальних, соціально-економічних і політичних. Так було не раз в історії 
людства. Не випадково, що створення на території колишнього СРСР нових 
незалежних держав, в тому числі України, знайшло відображення в прийнятті нових 
конституцій, які закріпили нові принципи державної організації, в тому числі поділ 
влади, політичну, економічну, ідеологічну багатоманітність, верховенство права, 
встановили основи проведення виборів, референдумів. Це стало підґрунтям до 
формування виборчого і референдумного законодавства, законодавства про політичні 
партії, громадські об’єднання. У цьому аспекті Конституція України виконує свою 
конструктивну роль. І це головне. Втім, Конституція має відображати нові політичні і 
економічні реалії, які складаються у суспільстві, створювати умови для 
прогресивного розвитку суспільних відносин, а не їх гальмування. Упродовж всіх 
років існування України як суверенної, незалежної держави відбувалася 
конфронтація між гілками влади, особливо між Президентом України і Кабінетом 
Міністрів України з одного боку, і Верховною Радою України – з іншого. В 
результаті депутати проголосували за конституційну реформу, в основі якої є перехід 
України від президентсько-парламентської республіки до парламентсько-
президентської і підвищення ролі місцевого самоврядування. Серед колишніх 
республік СРСР вже прийняли нові конституції, або внесли до них зміни Республіка 
Бєларусь, Грузія, Молдова. Отже, є підстави вважати, що в деяких республіках настав 
новий етап розвитку конституційного законодавства з урахуванням нових соціально-
економічних і політичних реалій. Наукова громадськість Росії ставить питання про 
необхідність внесення змін до Конституції Російської Федерації, вважаючи, що у 
Президента Росії за Конституцією дуже значні повноваження, що розбалансовує 
систему стримань і противаг в державному механізмі. Для такого висновку є всі 
підстави.  

Конституції, конституційне законодавство перехідного періоду в пострадянських 
країнах відіграють значну роль в становленні державності на демократичних засадах, 
в розвитку інститутів народовладдя, громадянського суспільства. Водночас розвиток 
соціально-економічних і політичних процесів свідчить, що в Україні накопичувалась 



 
О. Тодика 

 

150 

низка складних і актуальних проблем, які безпосередньо пов’язані з реалізацією 
народовладдя. 

Спробуємо перелічити ці проблеми. По-перше, не прийнято й половини законів, 
які безпосередньо випливають із тексту Конституції України, а її вже змінюють. 
Неприйняття цих законів не дало змоги повною мірою використати потенціал діючої 
Конституції. По-друге, Закон „Про всеукраїнський та місцеві референдуми” явно не 
відповідає сучасним вимогам і чинній Конституції, але він так і не прийнятий в новій 
редакції. Кращим варіантом було би прийняти окремі закони „Про всеукраїнський 
референдум” і „Про місцеві референдуми”. По-третє, стало традицією безпосередньо 
перед виборчою кампанією або приймати відповідний Закон про вибори, або вносити 
в чинний Закон суттєві зміни, що дестабілізує виборчий процес. Весь час змінюється 
виборча система. Наприклад, парламент України обирався спочатку на 
мажоритарній, потім на змішаній, а в березні 2006 р. вибори відбуватимуться на 
пропорційній основі. Голова Верховної Ради України В.М. Литвин вважає, що сума 
за місце в „прохідній частині” списку на парламентських виборах 2006 р. може 
сягнути 5 млн доларів [8]. Так що в новому парламенті і з ліхтарем неможливо буде 
знайти ні одного робітника і ні одного селянина. Але парламент є органом народного 
представництва, а не бізнесово-олігархічного.  

По-четверте, вибори в деякі ланки органів місцевого самоврядування в 2006 р. за 
новим законодавством будуть проведені на пропорційній основі, що, на наш погляд, 
призведе до багатьох небажаних результатів: знизиться на місцях потенціал 
народовладдя, оскільки в такому разі відкинеться імперативний мандат, і, відповідно, 
можливість відклику виборцями депутата місцевої ради, „скасується” інститут 
наказів. Вибори на пропорційній основі, на нашу думку, дезорганізують і роботу 
органів місцевого самоврядування. Намагання провести сьогодні адміністративно-
територіальну реформу в тому форматі, який пропонується – це також шлях до 
дестабілізації нинішніх соціально-економічних і політичних умов. Всі ці актуальні 
проблеми треба вирішувати на основі стратегічного бачення розвитку держави і 
суспільства. Його поки що, на жаль, немає. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті досліджено основні етапи та проблеми конституційної реформи в Україні, 
про аналізовано особливості й головні напрями її здійснення в сучасних умовах 
розбудови Української державності. 

Ключові слова: конституційна реформа, парламент, уряд, місцеве 
самоврядування, судоустрій, територіальний устрій, орган державної влади. 

Зі здобуттям незалежності Україна дістала у спадок розвалену економіку й 
громіздку та неефективну систему державного управління. Розбудова незалежної 
демократичної держави, громадянського суспільства в Україні потребувала 
глибокого й всебічного реформування всього державного механізму. 

Першим і основним завданням, яке постало перед новою державою, стало 
докорінне реформування економіки, перехід від адміністративно–командних до 
ринкових, економічних методів господарювання. В історії молодої незалежної 
Української держави розпочався складний період політичних та економічних 
експериментів, пошуків виходу із глибокої системної кризи, в якій опинилося 
українське суспільство. 

Насамперед розпочалося реформування органів державної влади. Ґрунтуючись на 
принципі поділу державної влади, 18 квітня 1991 року, був утворений Кабінет 
Міністрів – вищий орган у системі органів виконавчої влади України. 5 липня 1991 р. 
заснований пост Президента Української РСР, а 1 грудня 1991 р. всенародно обраний 
перший Президент незалежної України. Президент України за своїм статусом був 
спочатку вищою посадовою особою держави і главою виконавчої влади, а згодом – 
главою держави і главою виконавчої влади. 

Вищий рівень легітимності Президента України, обраного українським народом 
можна порівняти хіба що з рівнем легітимності парламенту – Верховної Ради 
України. Ця обставина сприяла виникненню спочатку конкуренції, а пізніше – 
гострому протистоянню законодавчої та виконавчої гілок влади, політичної кризи в 
цілому. Особисті амбіції окремих політиків стояли вище від інтересів народу і 
держави. Щороку змінювалися уряди, схвалювалися програми їхньої діяльності, 
проте жодний з них не звітував про їх виконання. 

На початку 90-х років минулого століття в Україні загострилася економічна 
криза. Індекс інфляції у 1992 р. сягнув 2100 % порівняно із попереднім роком; у 
1993 р. – 10 256 %; у 1994 р. – 501 % [1]. Верховна Рада й уряд України намагалися 
опанувати деструктивними процесами в державі, які вийшли з-під контролю, стали 
некерованими. У 1991–1992 рр. започатковується проведення великої кількості 
окремих реформ, зокрема, – аграрна, земельна, роздрібних цін, економічна, грошова, 
правова, регіонального управління та місцевого самоврядування, власності, системи 
державної підтримки підприємництва та ін. Забігаючи наперед, можна сказати, чи то 
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завдяки проведенню цих реформ, чи згідно з “принципом маятника”, економічна 
ситуація в Україні поступово вирівнялася, виробництво припинило спад і почало 
повільно наростати, рівень інфляції в 2004 р. становив усього 112,3 %, а це не так 
уже й погано [1]. Щоправда, економісти-експерти прогнозують, що навіть за 
нинішніх темпів розвитку економіки Україна зможе вийти на рівень 1990 р. десь 
через двадцять років [2]. 

Негаразди в економіці були ускладнені тим, що у 1993 р. загострилося 
протистояння між Верховною Радою та Президентом. Верховна Рада України 
17 червня 1993 р. прийняла постанову “Про проведення всеукраїнського 
референдуму щодо довіри (недовіри) Президентові, Верховній Раді України”. 
Референдум був призначений на 26 вересня 1993 р. Результатом компромісу між 
законодавчою та виконавчою гілками влади стало призначення дострокових виборів 
Верховної Ради і Президента України.  

Дострокові вибори відбулися (Верховної Ради України – 27 березня, а вибори 
Президента України – 26 червня 1994 р.): обрано нового Президента України, 
оновлено склад Верховної Ради України, але це не усунуло суперечності між гілками 
влади, вони навіть загострилися. У травні 1995 р. Президент ініціював проведення 
опитування громадської думки з питань довіри громадян України Президентові та 
Верховній Раді України. Опитування було призначено на 28 червня 1995 р, але не 
відбулось з огляду на те, що 8 червня 1995 р. схвалено Конституційний Договір між 
Президентом та Верховною Радою України “Про основні засади організації та 
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до 
прийняття нової Конституції України”. 

У Договорі, окрім закріплення основних положень щодо організації державної 
влади в Україні, зазначалося, що нова Конституція України має бути прийнята не 
пізніше одного року з дня підписання Договору, тобто до 8 червня 1996 р. [3]. 

Конституційний процес у Верховній Раді України після схвалення 
Конституційного Договору відбувався дуже повільно, і на початок червня 1996 р. 
стало зрозуміло, що нова Конституція України в установлені Договором терміни 
прийнята не буде. 26 червня 1996 р. Президент України видав Указ “Про проведення 
всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової Конституції України”. Цей 
референдум також не відбувся – 28 червня 1996 р. завершився основний етап 
тривалого й болісного конституційного процесу – Верховною Радою України була 
прийнята нова Конституція України. 

Після прийняття Конституції України конституційний процес не зупинився – в 
процесі практичного втілення в життя основних її положень щодо організації та 
діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування виявилися окремі 
прогалини та недоліки правового й організаційного характеру, виникла гостра 
потреба проведення конституційної реформи. Характерною особливістю цього 
періоду конституційної реформи в Україні є те, що її ініціював народ України 
“знизу”, а не “згори” – вищі органи держави. 

Яскравим свідченням активного прагнення народу до позитивних змін у державі 
стало проведення 16 квітня 2000 р. всеукраїнського референдуму за народною 
ініціативою. 

На всеукраїнський референдум виносилися питання щодо надання права 
Президентові України на достроковий розпуск парламенту в разі несформування 



 
М. Федоров 

 

154 

протягом місяця постійно діючої парламентської більшості або незатвердження 
протягом трьох місяців Державного бюджету; обмеження депутатської 
недоторканності народних депутатів; зменшення чисельності парламенту від 450 до 
300 депутатів і сформування двопалатного парламенту в Україні [4]. 

Майже 85 % громадян України, що взяли участь у всеукраїнському референдумі 
16 квітня 2000 р. відповіли ствердно на всі запитання, що винесені на референдум [5]. 
Однак результати проведеного референдуму так і не були реалізовані. 

Ініціювали також проведення всеукраїнських референдумів, зокрема, з питання 
ліквідації інституту президентства в Україні і перетворення України з президентсько-
парламентської республіки в парламентську; позбавлення народних депутатів 
депутатського імунітету; ліквідації місцевих державних адміністрацій та передачі 
їхніх повноважень відповідним місцевим радам та їх виконавчим органам тощо [6]. 

Далі ініціативу щодо конституційної реформи в Україні виявив Президент 
України, який у своєму зверненні з нагоди 11-ї річниці незалежності України вказав 
на нагальну потребу реформування політичної системи в державі. Президентсько-
парламентська республіка як форма державного правління – зазначив він у своєму 
зверненні – була виправданою на початковому етапі становлення незалежної держави 
в умовах відсутності демократичних традицій при слабких політичних партіях, 
неструктурованому суспільстві. Для дальшого розвитку країна потребує переходу до 
іншої політичної системи – парламентсько-президентської республіки. Необхідно, 
щоб парламент був структурований, щоб сформувалась постійна парламентська 
більшість, яка сформує уряд і нестиме відповідальність за його роботу. Потрібно 
запровадити пропорційну систему виборів парламенту, що сприятиме його 
структурованості. З’явилася потреба в адміністративно-територіальній реформі та 
реформі місцевого самоврядування, посиленні його ролі й значення [7]. 

Важливе значення для здійснення політичної реформи в Україні мало а 
прийняття пакет законів про вибори. 18 березня 2004 р. було ухвалено Закон України 
“Про вибори Президента України” у новій редакції. 25 березня 2004 р. прийнятий 
новий Закон України “Про вибори народних депутатів України”, в якому закріплено 
пропорційну виборчу систему. 6 квітня 2004 р. прийнятий Закон України “Про 
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів”, згідно з яким вибори депутатів сільських, 
селищних рад, а також вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за 
мажоритарною системою відносної більшості, а вибори депутатів ВР АРК, обласних, 
районних, районних у містах та міських рад – за пропорційною системою. 

Що ж до внесення змін до Конституції України, то тут знову як за встановленим 
сценарієм розробляються відповідні законопроекти, вносяться до Верховної Ради 
України, передаються до Конституційного Суду для надання висновку щодо їх 
конституційності, всебічно обговорюються, аналізуються і не приймаються. 

Законопроектів розробляється стільки, що Верховна Рада України створила і 
Тимчасову спеціальну комісію по опрацюванню проектів законів України про 
внесення змін до Конституції України, а також доручає Комітету Верховної Ради 
України з правової реформи розробити законопроект щодо процедури розгляду 
законопроектів про внесення змін до Конституції України [8]. 

На особливу увагу заслуговують три законопроекти щодо внесення змін до 
Конституції України, зареєстровані за №№ 4105, 3207-1 і 4180. Перший із них був 
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попередньо схвалений Верховною Радою України 24 грудня 2003 р., але на наступній 
сесії 8 квітня 2004 р. не набрав необхідної кількості голосів. Два законопроекти 
розглядалися Верховною Радою України 23 червня 1994 р. і один із них (№ 4180) був 
попередньо схвалений і поданий для ухвалення на наступній сесії.  

З огляду на підготовку до президентських виборів, більшість народних депутатів 
і Президент висловилися про недоцільність внесення змін до Конституції України 
напередодні виборів Президента України. Надзвичайні обставини, пов’язані з 
фальсифікаціями результатів голосування на виборах і масовим політичним 
протестом народу України сприяли консолідації демократичних сил у парламенті 
України і 8 грудня 2004 р. був прийнятий перший за вісім років існування 
Конституції України Закон “Про внесення змін до Конституції України”. 

Згідно з цим Законом, до Конституції України внесені суттєві зміни, зокрема, до 
п’яти років збільшений строк повноважень Верховної Ради України; розширено 
повноваження і відповідальність парламенту щодо формування уряду та його 
діяльності; доповнено перелік підстав дострокового припинення повноважень 
Верховною Радою України у разі, якщо протягом місяця не сформована коаліція 
депутатських фракцій або протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету 
Міністрів України не сформовано новий склад уряду; звужено коло суб’єктів права 
законодавчої ініціативи (позбавлений цього права Національний банк України); 
Верховній Раді України надано можливість оприлюднювати закони, щодо яких 
подолано вето Президента України; Кабінет Міністрів України відповідальний перед 
Президентом і Верховною Радою України, він складає свої повноваження перед 
новообраною Верховною Радою України; продовжено строк повноважень депутатів 
місцевих рад до п’яти років [9]. 

Одночасно із прийняттям Закону “Про внесення змін до Конституції України” на 
тому ж пленарному засіданні 8 грудня 2004 р. Верховна Рада України попередньо 
схвалила проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України” 
(реєстр. № 3207-1), який містить зміни щодо вдосконалення системи місцевого 
самоврядування в Україні. Згідно з положеннями цього законопроекту мають бути 
розширені повноваження органів місцевого самоврядування, передбачене створення 
їх виконавчих органів на обласному та районному рівні, ліквідовані місцеві державні 
адміністрації в районах, змінено статус обласних державних адміністрацій, які є 
представниками виконавчої влади у відповідній адміністративно-територіальній 
одиниці, збільшено строк повноважень сільських, селищних, міських голів до п’яти 
років [10]. 

У цього законопроекту є як свої прихильники, так і непримиренні критики [11]. 
Але незаперечний позитив є – забезпечення повновладдя місцевого самоврядування 
одна з умов входження України до Європейського співтовариства, сприятиме 
економічному зростанню нашої держави. 

Підсумовуючи пройдений етап конституційної реформи в Україні, можна 
констатувати, що реформування українського суспільства виконувалась в усіх сферах 
суспільного життя: економічній, політичній та соціальній, зокрема, здійснено перехід 
від адміністративно-командної до ринкової соціально-орієнтованої економіки; 
забезпечено принцип поділу державної влади на три гілки – законодавчу, виконавчу і 
судову, сформовані відповідні демократичні та судові органи державної влади в 
Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, забезпечується його 
розвиток; прийнято Основний закон держави – Конституція України, сформовано 
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систему права незалежної демократичної держави; впроваджується в життя 
конституційний принцип, за яким людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Визначальна роль у реформуванні українського суспільства належить політичній, 
або, як ще її називають, – державно-правовій реформі. Головними видами чи 
напрямами державно-правової реформи є: парламентська, адміністративна, судово-
правова і муніципальна. 

Метою парламентської реформи є забезпечення ефективного виконання 
Верховною Радою України усіх покладених на неї функцій: законодавчої, 
представницької, установчої та контрольної. Досі не реалізовано три із чотирьох 
положень, що були схвалені народом України на Всеукраїнському референдумі в 
2000 р. Це питання щодо зменшення загальної кількості народних депутатів з 450 до 
300, формування двопалатного парламенту і обмеження депутатської 
недоторканності. 

Питання зменшення кількості осіб у парламенті України не є складним. Немає 
жодних нормативів, які б пов’язали парламенту з кількістю населення чи розміром 
території держави. Так, наприклад, кількість двопалатного парламенту Франції 
становить 900 осіб (579 депутатів Національних зборів і 321 член Сенату), Конгрес 
США складається з 535 осіб – 435 депутатів палати представників і 100 сенаторів 
[12, с. 374, 454]. Як бачимо, у США, населенням яких втричі перевищує населення 
Франції, кількісний склад парламенту на 40 % менша, ніж у Франції. Щодо 
нинішнього складу Верховної Ради України – 450 народних депутатів – то він 
дістався нам у спадок від колишньої Верховної Ради УРСР, ніякого наукового 
обґрунтування саме такої її кількості немає. Потрібно лише бажання та політична 
воля народних депутатів, кількісний склад парламенту України відповідав волі 
українського народу, висловленої на Всеукраїнському референдумі. 

Щодо реформування Верховної Ради України у двопалатний парламент, то тут 
немає єдиної думки. У багатьох наукових публікаціях досліджено окремі питання 
створення в Україні двопалатного парламенту [13]. 

Окремі науковці стверджують, що Україні не потрібний двопалатний парламент. 
Аргументами до цього твердження є унітарний устрій держави; відсутність суттєвих 
національно-культурних відмінностей між окремими регіонами країни, відсутність 
жодних особливих регіональних потреб та інтересів, відмінних від 
загальнонаціональних; рівномірний розподіл представників усіх регіонів України в 
органах державної влади. Найвагоміший аргумент на користь однопалатного 
парламенту – це те, що двопалатний парламент стане інструментом формування та 
реалізації децентралізаційних процесів у державі і в підсумку – федералізації 
України. На думку дослідників, запровадження двопалатного парламенту ускладнить 
законодавчий процес, зумовить протистояння між палатами, між урядом і верхньою 
палатою, внаслідок чого не тільки послабить парламентський контроль за діяльністю 
органів виконавчої влади, а й погіршить керованість суспільством загалом. Україна 
поки що не готова до створення двопалатного парламенту, принаймні поки не 
проведена адміністративно-територіальна реформа. І як останній аргумент, деякі 
унітарні держави, з двопалатним парламентам, створили однопалатні парламенти 
(наприклад, у Швеції після конституційної реформи 1969 р. двопалатний парламент 
був трансформований в однопалатний) [14]. 
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Багато є й прихильників ідеї створення в Україні двопалатного парламенту. 
Серед них провідні українські вчені-юристи В. Тацій, О. Святоцький, Ю. Тодика, які 
всебічно обґрунтували необхідність і доцільність створення в Україні двопалатного 
парламенту. До аргументів на користь створення двопалатного парламенту належить, 
насамперед, те, що двопалатна структура парламенту зможе забезпечити 
представництво всіх регіонів і врахування інтересів останніх у законодавчому органі; 
сприятиме взаємоконтролю та співпраці палат; підвищить ефективність 
законотворчого процесу, відповідальність та професіоналізм у роботі народних 
депутатів; забезпечить всебічне обговорення законопроектів, що приймаються, та 
кращу наукову, матеріальну та фінансову аргументацію; зменшить ризик конфліктів 
між парламентом й урядом, а в разі їх виникнення оперативно їх вирішить. Наявність 
двох палат сприяє урівноваженню діяльності парламенту в цілому. І головне – поділ 
на дві палати є гарантією проти „авторитарності” парламенту, загроза якої постійно 
виникає в парламентських та парламентсько-президентських республіках, якою 
невдовзі стане й Україна [15]. 

Варто погодитися з тим, що аргументи прихильників створення двопалатного 
парламенту в Україні є вагомішими. Тут потрібно спростувати аргументи на користь 
однопалатного парламенту в Україні. По-перше, твердження про те, що двопалатний 
парламент притаманний тільки для федеративних держав спростовується, наприклад, 
існуванням двопалатних парламентів у таких унітарних державах, як Франція, Італія, 
Польща, Білорусія, Японія, Великобританія та ін. 

Щодо відсутності суттєвих національно-культурних відмінностей між окремими 
регіонами держави, тут треба звернутися до подій останніх виборів Президента 
України. Намагання певних політичних сил акцентувати увагу на регіональних 
особливостях окремих місцевостей України знайшли підтримку певної частини 
населення, ініціювали рух за федералізацію України, особливо в східних та 
південних областях. Та обставина, що ідеї федералізму в Україні мають численних 
прихильників, свідчить про те, що наявні не тільки певні соціально-культурні та 
економічні особливості розвитку певних регіонів, а й те, що вони поза увагою 
держави. Звичайно, легше сказати, що проблеми не існує, ніж її ідентифікувати та 
вирішувати. А вирішувати ці питання потрібно оперативно, не чекаючи повторення 
подій розпаду СРСР лише у масштабі нашої держави. 

Одним із аргументів прихильників однопалатного парламенту є більш-менш 
рівномірне представництво регіонів у всіх органах державної влади. У 
законодавчому органі таке представництво забезпечується лише при мажоритарній 
виборчій системі. При змішаній системі виборів парламенту, як це було досі в 
Україні, більшість депутатів парламенту походять зі столиці та ще кількох 
найбільших мегаполісів, вони не пов’язані з регіонами, не володіють інформацією 
про стан справ на місцях. За загальнодержавними справами вони не бачать місцевих 
проблем. Наступні парламентські вибори в Україні проводитимуть вже за 
пропорційною системою. Вибори за партійними списками зумовлять появу в 
парламенті парламенті, в головному, партійних функціонерів, які представлятимуть 
лише центр і ще більше віддаляться від регіонів. Реальних важелів впливу регіонів на 
центральну владу не залишиться взагалі. Необізнаність центральної влад з 
регіональними проблемами матиме наслідком їх ігнорування, а це, своєю чергою, 
спричинить соціальне напруження в державі. Можливі катастрофічні наслідки для 
України передбачити неважко. 
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І основний аргумент на користь створення двопалатного парламенту в Україні – 
за його створення уже висловився на Всеукраїнському референдумі в 2000 р. народ 
України. 

Запропоновано один із можливих варіантів двопалатного парламенту України. 
Загальна кількість осіб у парламенті України має становити, відповідно до рішення 
Всеукраїнського референдуму, 300 депутатів. Назву парламенту України можна 
залишити ту саму, що й нині – Верховна рада України. Нижню палату парламенту 
назвати Палатою представників і встановити її чисельність – 246 народних депутатів, 
які обиралися б строком на п’ять років прямими виборами за пропорційною 
виборчою системою. Верхню палату парламенту назвати Палатою регіонів, 
встановити її чисельність – 54 депутати (по два депутати від Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя). Депутатів до Палати регіонів 
обиратимуть представницькі органи відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць (можливі варіанти: або відповідні обласні ради, або конференції, з’їзди 
представників органів місцевого самоврядування відповідних територій) також 
строком на п’ять років. Обидві палати повинні мати однаковий статус. Закон 
вважатиметься прийнятим тоді, коли його ухвалять обидві палати парламенту. 
Прерогативою нижньої палати парламенту є формування уряду України. Вона ж 
виконує і основну законодавчу роботу: саме до неї надходять законопроекти від 
суб’єктів права законодавчої ініціативи, відповідні постійні комітети нижньої палати 
готують законопроект до розгляду, законопроект обговорює і приймає нижня палата 
згідно з регламентом, прийнятий закон передається на розгляд до верхньої палати. 
Якщо верхня палата парламенту його схвалює, він вважається прийнятим 
парламентом і набирає чинності. Якщо закон відхилений верхньою палатою – тоді 
створюють узгоджувальну комісію обох палат, яка вносить відповідні корективи до 
законопроекту, після чого він знову надходить на розгляд до нижньої палати. 
Ухвалений обома палатами парламенту закон не потребує підпису Президента 
України і підлягає оприлюдненню. Верхній палаті слід передати певні бюджетні та 
контрольні функції. 

Потрібно передати парламенту право давати офіційне тлумачення законів та 
інших нормативних актів, які він приймає. Має діяти загальне правило, що 
тлумачити будь-який нормативний акт повинен лише той орган, який його прийняв. 

В Україні потрібно державну владу поділити на три гілки: законодавчу, 
виконавчу і судову, забезпечити незалежність і самостійність кожної з гілок влади. 
Ми неодноразово вказували на суперечності, протистояння між законодавчою та 
виконавчою гілками державної влади в Україні. Створюється враження, що Україна 
має лише два полюси влади. Що ж до судової влади то не буде перебільшенням 
сказати, що вона не є ні самостійною, ні незалежною. Про яку самостійність та 
незалежність судів можна говорити, якщо фінансове, матеріально-технічне, 
організаційне, методичне і кадрове забезпечення діяльності судів здійснює орган 
виконавчої влади – Державна судова адміністрація України та її територіальні 
управління на місцях, судова влада навіть не має права законодавчої ініціативи. На 
сьогодні не забезпечений належний соціальний і правовий захист суддів як носіїв 
судової влади. Немає єдиного вищого органу в системі судової влади України, який 
би виконував фінансове, матеріально-технічне, організаційне, кадрове, методичне, 
наукове та інше забезпечення діяльності судів, не втручаючись в процес здійснення 
судочинства. Таким органом могла б стати, наприклад, Вища судова адміністрація 
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України – вищий адміністративний орган судової влади в Україні. При цьому органі 
або в його складі має діяти Вища рада юстиції. Йому підпорядковуються усі науково-
дослідні, навчальні та інші заклади й установи, які створюються для всебічного 
забезпечення діяльності судів. Вищу судову адміністрацію України треба наділити 
правом законодавчої ініціативи. 

Не відповідає своїй назві назва Конституційний Суд України, який є єдиним 
органом конституційної юрисдикції. Суд – це орган держави для здійснення 
правосуддя. Інакше кажучи, суд вирішує спір про право. У Конституційного Суду 
зовсім інше призначення: відповідно до ч. 2 ст. 147 Конституції України він вирішує 
питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції і дає офіційне 
тлумачення Конституції та законів України. Як бачимо, Конституційний Суд України 
не вирішує спір про право. Видається доцільним змінити назву цього органу, 
назвавши його, наприклад, Конституційна палата України. Відповідно, суддів 
Конституційного Суду за аналогією слід називати членами (радниками тощо) 
Конституційної палати України. Вона вже не може належати до судової гілки влади. 
Ґрунтуючись на принципі, що офіційно тлумачити будь-який нормативний акт може 
лише орган держави, який його прийняв, із компетенції Конституційної палати 
України треба вилучити офіційне тлумачення законів України. Головним 
призначенням Конституційної палати України є вирішення питань про відповідність 
законів та інших правових актів Конституції України. Конституційну палату 
потрібно наділити дискреційними повноваженнями щодо розгляду питань про 
конституційність будь-якого правового акта, незалежно від наявності відповідного 
конституційного звернення. Доцільно, щоб Конституційну палату очолив гарант 
додержання Конституції України – Президент України. 

У регіонах варто створити інститут представників Конституційної палати 
України, які могли б на місцях здійснювати нагляд за законністю актів органів 
місцевого самоврядування, державних органів тощо. У разі виявлення порушень 
положень Конституції України та чинного законодавства, такий представник через 
суд повинен домагатися скасування або зміни незаконного акта, оскільки сам суд не 
має дискреційних повноважень щодо розгляду таких справ. 

Яку ж форму державного правління матиме Україна в майбутньому? Аналізуючи 
пройдений етап державного будівництва в незалежній Україні, умовно поділимо його 
на три періоди. Перший період – від заснування поста Президента України і до 
прийняття Конституції України (1991–1996 рр.). Цей період характеризується 
становленням потужної президентської влади в Україні. Президент України очолює 
виконавчу владу і одночасно є Главою держави. Усю повноту влади в областях і 
районах здійснюють представники Президента України зі своєю адміністрацією. 
Виконавча влада навіть перебирає деякі законодавчі функції від парламенту України 
(право уряду видавати декрети, які мають силу закону, можуть скасовувати та 
вносити зміни до законів). Президент України зосереджує в своїх руках 
повноваження, притаманні як президентським так і парламентським республікам 
(повноваження щодо формування та керівництва урядом, право законодавчої 
ініціативи, право розпуску парламенту тощо). Зважаючи на ці повноваження 
Президента та його місце в системі органів державної влади, форму державного 
правління в Україні того періоду можна охарактеризувати як президентсько-
парламентську республіку з дуже сильною владою Президента. З прийняттям 
Конституції України в 1996 р. Президент України є лише главою держави і виступає 
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від її імені. Він уже не очолює виконавчу владу, але практично всі повноваження 
щодо формування виконавчої гілки влади у Президента України залишені. Він 
призначає Прем’єр-міністра за згодою Верховної Ради України, усіх членів уряду, 
усіх керівників органів виконавчої влади, створює, реорганізовує та ліквідовує 
міністерства. І ніякої політичної відповідальності за результати діяльності уряду та 
інших органів виконавчої влади не несе. Форму державного правління цього періоду 
характеризують як президентсько-парламентська республіка. Цей період тривав до 
грудня 2004 р. 

Третій період державно-правової реформи в Україні розпочався в грудні 2004 р. з 
прийняттям Закону України „Про внесення змін до Конституції України”. Відповідно 
до положень цього Закону, в Україні відбувається перехід від президентсько-
парламентської до парламентсько-президентської форми державного правління. 
Незважаючи на те, що цей Закон набув чинності, тільки з 1 вересня 2005 року, а то й 
з 1 січня 2006 року, уже нині в Україні усіма владні інституції вживають відповідних 
організаційно-правових заходів щодо забезпечення широкомасштабної 
конституційної реформи в Україні. 

Доцільним, на наш погляд, є поступовий перехід від змішаної, парламентсько-
президентської до парламентської республіки. При такій формі державного 
правління Президент України виконуватиме представницькі функції як Глава 
держави, як гарант додержання Конституції України координуватиме діяльність 
Конституційної палати та Прокуратури України, як гарант державного суверенітету 
та територіальної цілісності України через очолювану ним Раду національної безпеки 
й оборони України чинитиме вплив на силові міністерства та відомства з метою 
ефективного виконання ними завдань щодо забезпечення внутрішньої та зовнішньої 
безпеки держави. Участь Президента України у формуванні уряду обмежиться лише 
узгодженням кандидатур „силових” міністрів. Щодо участі у законодавчому процесі, 
то Президент України матиме право законодавчої ініціативи та право розпуску 
парламенту на пропозицію уряду. 

Торкнемося деяких положень концепції реформування адміністративно-
територіального устрою України. Україна отримала нелегкий спадок від 
тоталітарного режиму – адміністративно-територіальний поділ за принципом 
поєднання економічно-управлінської доцільності з аспектами партійного та 
військово-мобілізаційного характеру, закладений ще в 30-х роках минулого століття. 
Такий адміністративно-територіальний поділ не відповідає сучасним умовам 
розвитку держави, гальмує розвиток регіонів, системи місцевого самоврядування. 
Реформування адміністративно-територіального устрою визначено як один із 
пріоритетних напрямів адміністративної реформи в Україні. Було запропоновано 
різні варіанти реформування адміністративно-територіального устрою України. Один 
із варіантів запропонував уряд України в 2002 р. Згідно з проектом підготованої 
Кабінетом Міністрів України Концепції удосконалити адміністративно-
територіальний устрій України, можна шляхом виділення територіально-виробничих 
комплексів, поділивши територію України на дев’ять регіонів: Київщина, Волинь, 
Слобожанщина, Донеччина, Запоріжжя, Таврія, Черкащина, Поділля, Карпатський 
регіон [16]. Найважливішою перевагою моментом такого адміністративно-
територіального поділу, поряд з формуванням територіально-виробничих 
комплексів, є політично виважена ліквідація автономного утворення (Автономної 
Республіки Крим) у складі унітарної держави, якою є Україна. Тому реформування 
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адміністративно-територіального устрою, спрямоване на розширення 
адміністративно-територіальних одиниць, заслуговує значної підтримки. У 
нинішньому уряді України створено спеціальну посаду – Віце-прем’єр-міністр з 
питань адміністративно-територіальної реформи, який координує й спрямовує роботу 
саме в цьому напрямі. За повідомленнями преси, уже розроблено нову концепцію 
адміністративно-територіальної реформи в Україні, обговорюються окремі її 
положення. За прогнозами урядовців, адміністративно-територіальну реформу має 
бути проведено до парламентських виборів 2006 р. 

Отже метою здійснення конституційної реформи в Україні є створення 
оптимальної моделі системи державного управління, яка б забезпечила реалізацію 
проголошених у Конституції України засадничих принципів: побудови 
демократичної, соціальної, правової держави, зміст діяльності якої - забезпечення 
прав і свобод кожної людини. 

На завершення слід сказати, що процес пошуків і вдосконалення системи 
державного управління безперервний і нескінченний. У статті зроблено ще одну 
спробу охарактеризувати сучасний процес конституційної реформи в Україні 
висловити своє бачення основних напрямів її здійснення . 
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У статті розглянено склад правопорушення як фактичну підставу юридичної 
відповідальності суб’єктів фінансового права. Обґрунтовано думку про нетотожність 
понять “фінансове правопорушення” та “правопорушення, вчинене суб’єктом 
фінансового права”. На підставі аналізу об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, 
суб’єктивної сторони правопорушення визначено поняття правопорушення, вчиненого 
суб’єктом фінансового права.  

Ключові слова: фактична підстава юридичної відповідальності суб’єктів 
фінансового права; фінансове правопорушення; правопорушення, вчинене суб’єктом 
фінансового права; склад правопорушення.  

До суб’єктів фінансового права, які вчинили протиправні діяння, застосовують 
заходи державного примусу за наявності як підстав юридичної відповідальності 
суб’єктів фінансового права загалом, так і фактичної зокрема.  

Загальні питання щодо складу правопорушення як фактичної підстави юридичної 
відповідальності розглядали С. Братусь [1], А. Венгеров [2], О. Зелена [3], О. Іоффе 
[4], С. Комаров [5], В. Корельський [6], В. Кравчук [7], М. Малеїн [8], А. Малько [5], 
В. Перевалов. [6], І. Самощенко [9], А. Собчак [10], М. Строгович [11], М. Фарукшин 
[9] та інші. На галузевому рівні склад правопорушень досліджували А. Березкін [12], 
В. Венедиктов [13], І. Галаган [14], М. Грибанова [15], Л. Кривенко [16], 
Д. Лук’янець [17], О. Майданник [18], А. Осетинський [19], А. Пащенко [20], 
І. Покровський [21] тощо. На окремі особливості складу фінансових правопорушень 
звертали увагу Є. Бєлінський [22], А. Іоффе [23], М. Карасева [24], Є. Карманов [25], 
В. Кротюк [23], В. Лисенко [26], Д. Лук’янець [23], Н. Туркіна [27]. 

Водночас залишаються дискусійними питання щодо сутності правопорушення, 
вчиненого суб’єктом фінансового права як фактичної підстави юридичної 
відповідальності. У науці фінансового права також недостатньо розробленими є 
особливості складу правопорушення, вчиненого суб’єктом фінансового права. 

Завданням статті є: на підставі аналізу складу правопорушення, вчиненого 
суб’єктом фінансового права, визначити поняття такого правопорушення, зазначити 
на деякі особливості його складу, зясувати проблеми та намітити шляхи їх 
вирішення. 

Вчені обговорюють єдність фактичних та нормативних підстав відповідальності, 
оскільки підстави юридичної відповідальності - це одночасно і певна правова норма, 
що порушується (нормативна або юридична підстава), і самі протиправні дії або 
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бездіяльність (фактична підстава) [20, с. 127]. Дослідники зазначають, що під час 
встановлення і реалізації будь-якого виду юридичної відповідальності повинні 
враховувати як самі явища, факти, що зумовлюють відповідальність, так види і зміст 
правових норм, які діють спільно з цими фактами та явищами [3, с. 21]. Але при 
цьому справедливо вказують на особливе значення фактичної підстави, стверджуючи, що 
правовідносини з приводу виникнення і застосування юридичної відповідальності 
виникають лише за наявності юридичного факту – певної фактичної обставини, яка 
міститься у правовій нормі [3, с. 22].  

Науковці сходяться на тому, що підстави позитивної і ретроспективної 
юридичної відповідальності є різними [20, с. 126]. Фактичною підставою 
ретроспективної юридичної відповідальності теорія права називає те, за що 
конкретно несе відповідальність даний суб’єкт [18, с. 95], тобто юридичний факт 
неправомірної поведінки [9, с. 70-72]. О. Іоффе уточнює, що такою підставою є 
конкретно вчинене правопорушення [4, с. 34]. О. Зелена, зазначаючи, що однією з 
фактичних підстав є склад правопорушення, водночас вважає, що факт вчинення 
правопорушення не свідчить про те, що особа, котра його скоїла, обов’язково 
нестиме відповідальність[3, с. 22, 23]. Інші автори зауважують, що фактичною 
підставою є правопорушення, що характеризується сукупністю різних ознак, які 
утворюють склад правопорушення [6, с. 444]. 

Фактичною підставою позитивної відповідальності, на думку А. Пащенка, може 
бути факт набуття спеціального державно-правового статусу: обрання або 
призначення на посаду, формування публічного органу тощо [20, с. 126]. 

Визначаючи юридичну сутність правопорушення, вчиненого суб’єктом 
фінансового права, потрібно керуватись з трактуванням поняття правопорушення та 
його складу у загальній теорії права. 

Правопорушенням у загальній теорії права визнають: поведінку (дію чи 
бездіяльність), що має протиправний характер, тобто таку, яка порушує заборони і не 
виконує обов’язки, встановлені нормою права [2, с. 463]; суспільно шкідливе, винне 
діяння дієздатного суб’єкта, що суперечить вимогам правових норм [6, с. 424]; винне, 
протиправне, суспільно шкідливе діяння особи, що наносить шкоду інтересам 
суспільства, держави, особи [5, с. 356]; протиправна, суспільно небезпечна дія або 
бездіяльність [3, с. 25]. 

Як бачимо, науковці, формулюючи визначення правопорушення, акцентують 
увагу не лише на його ознаках (протиправність, суспільна шкідливість, вина, 
дієздатність суб’єкта), а й зазначають що це діяння, яке суперечить вимогам 
правових норм та наносить шкоду інтересам суспільства, держави, особи. 

Від правопорушення варто відмежовувати його склад, тому що ці поняття не 
збігаються, як явище (конкретне правопорушення) і юридичне поняття про нього 
(склад певного виду правопорушення).  

Вчені під складом правопорушення розуміють систему ознак правопорушення в 
єдності його об’єктивної і суб’єктивної сторони, необхідних і достатніх для 
накладення юридичної відповідальності [6, с. 426; 5, с. 356]. 

На нашу думку, для визначення правопорушення, вчиненого суб’єктом 
фінансового права, важливо розмежовувати поняття: 
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“фінансове правопорушення” – винне, протиправне, суспільно шкідливе діяння 
суб’єкта фінансового права, передбачене юридичним складом правопорушення, що 
міститься у нормах фінансового права; 

“правопорушення, вчинене суб’єктом фінансового права” – винне, протиправне, 
суспільно шкідливе діяння суб’єкта фінансового права, передбачене юридичним 
складом правопорушення, що міститься у нормах фінансового, та інших галузей 
права. 

Фінансове правопорушення називають інколи “правопорушення в сфері 
фінансових відносин”, “порушення фінансового законодавства” [27, с. 129]. Такі 
формулювання, на нашу думку, є тотожними до поняття “фінансове 
правопорушення”. 

Серед вчених немає єдності поглядів щодо питання про місце фінансового 
правопорушення як у правовій системі загалом, так і в системі фінансового права 
зокрема. Одні дослідники стверджують про його існування [24, c. 27], інші – 
заперечують [26, с. 32]. Деякі дослідники відносять такі правопорушення до 
“правопорушень в економічній сфері” [19, с. 13] і, відповідно, окремо не 
розглядають. 

Ті науковці, які вважають фінансове правопорушення складовою частиною 
системи фінансового права, визначають його як винне вчинене діяння, що порушує 
норми фінансового права, за яке законодавством встановлено фінансово-правову 
відповідальність, а склад такого правопорушення – як встановлену у праві сукупність 
ознак, за наявності яких діяння є фінансовим правопорушенням [24, с. 184, 185]. 
Н. Туркіна зазначає, що фінансове правопорушення – це протиправне, винне діяння 
(дія чи бездіяльність) фізичної або юридичної особи, яке завдає шкоди нормальному 
здійсненню процесу фінансової діяльності і тягне за собою вжиття до 
правопорушника заходів фінансово-правової відповідальності [27, с. 126]. 

Як бачимо, у юридичній науці йдеться, зазвичай, про поняття та склад 
фінансового правопорушення, але має визначення правопорушення, вчиненого 
суб’єктом фінансового права та його складу. 

Ми вважаємо, щоб сформулювати поняття “правопорушення вчинено суб'єктом 
фінансового права”, потрібно проаналізувати особливості його складу. 

На нашу думку, склад правопорушення, вчиненого суб’єктом фінансового права, 
є певною сукупністю об’єктивних і суб’єктивних ознак, необхідних і достатніх для 
виникнення і застосування юридичної відповідальності, що визначають конкретне 
суспільно шкідливе діяння як протиправне, винне, а також характер та обсяг 
відповідальності за вчинене правопорушення. 

Значення складу правопорушення, на нашу думку, полягає у: визначенні 
законності й обґрунтованості юридичної відповідальності суб’єкта фінансового права 
(лише сукупність усіх ознак складу правопорушення може бути підставою такої 
відповідальності); чіткому розмежуванні правомірного і неправомірного діяння 
суб’єкта фінансового права; відмежуванні одного правопорушення від іншого, 
вчиненого суб’єктом фінансового права. 

Усі дослідники одностайні в тому, що до складу правопорушення входять об’єкт, 
об’єктивна сторона, суб’ єкт, суб’єктивна сторона. 

Правопорушення завжди посягає на об’єктивно існуючий об’єкт, на певну 
реальність, і його об’єктом є ті блага, яким через правопорушення завдається реальна 
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шкода чи створюється загроза заподіяння такої шкоди. Тобто, об’єктом будь-якого 
правопорушення є суспільні відносини, на які спрямована протиправна та суспільно 
шкідлива поведінка їх суб’єктів та які охороняються нормами права на які хто 
посягає. 

М. Карасьова вважає об’єктом фінансового правопорушення відносини, на які 
спрямована протиправна і суспільно шкідлива поведінка суб’єкта правопорушення 
[24, с. 185].  

Якщо розглядати правопорушення, вчинене суб’єктом фінансового права, то 
воно, на нашу думку, заподіює шкоду або створює загрозу її заподіяння фінансовим 
інтересам держави, органом місцевого самоврядування. Отже, об'єктом такого 
правопорушення є фінансові правовідносини, тобто суспільні відносини, які 
виникають з приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих та 
децентралізованих фондів коштів з метою виконання державою, органами місцевого 
самоврядування своїх завдань і функцій. 

Потрібно розрізняти загальний, родовий та безпосередній об’єкти 
правопорушення, вчиненого суб’єктами фінансового права. 

Нами загальний об’єкт такого правопорушення визначаємо як усю сукупність 
фінансових правовідносин, а родовий – як групу однорідних фінансових 
правовідносин – суспільних відносин, які регулюють встановлений державою та 
органами місцевого самоврядування порядок утворення, розподілу та використання 
державних і місцевих фондів грошових коштів, що охороняється заходами 
юридичної відповідальності. Зокрема, родовим об'єктом податкових правопорушень, 
є групи відносин, що регулюють встановлений порядок реалізації обов'язку платника 
щодо сплати податку, порядку обчислення, сплати, стягнення податків, податкової 
звітності та податкового контролю. 

Різновидом родового є видовий об’єкт, тобто відносно відокремлена група 
суспільних відносин, які встановлюють спільні правила поведінки у сфері фінансової 
діяльності держави та органів місцевого самоврядування, за порушення яких 
передбачена система заходів юридичної відповідальності. Наприклад, 
правовідносини, які регулюють порядок нарахування та сплати податків, зборів.  

Якщо безпосереднім об’єктом фінансового правопорушення вчені вважають ті 
конкретні відносини, правила, які охороняються нормами фінансового права і 
забезпечуються фінансово-правовою відповідальністю [24, с. 186], то під 
безпосереднім об’єктом правопорушення, вчиненого суб’єктом фінансового права, 
ми розуміємо певні суспільні відносини, які охороняються нормами права і 
забезпечуються заходами юридичної відповідальності та яким заподіюється шкода 
правопорушенням, що підпадає під ознаки конкретного складу проступку суб’єкта 
фінансового права (наприклад, правила ведення касових операцій; правила сплати 
митних платежів; правила взяття на податковий облік; правила обліку доходів, 
витрат об’єктів оподаткування; правила нарахування податку, правила цільового 
використання бюджетних коштів тощо). Такі об’єкти можуть бути об’єктами як 
фінансового, так і адміністративного, дисциплінарного правопорушення, 
кримінального злочину. 

Правильне визначення об’єкта правопорушення, вчиненого суб’єктом 
фінансового права, дозволяє розкрити соціальну сутність такого правопорушення, 
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з’ясувати його соціально шкідливі наслідки, сприяє правильній кваліфікації діяння, а 
також відмежуванню його від суміжних правопорушень. 

Для застосування юридичної відповідальності до суб’єктів фінансового права 
важливо визначити об’єктивну сторону правопорушення, вчиненого суб’єктом 
фінансового права. 

Якщо об’єктивна сторона фінансового правопорушення, на думку вчених, 
полягає у дії чи бездіяльності, заборонених фінансовим правом [24, с. 188], то ми 
вважаємо, що об’єктивною стороною правопорушення, вчиненого суб’єктом 
фінансового права, є передбачене правовими нормами суспільно шкідливе, винне 
діяння (дія чи бездіяльність), вчинене цим суб’єктом, і яким нанесено чи могла б 
бути нанесена шкода суспільству, державі, громадянам у сфері фінансової діяльності. 
Тобто, обов’язковими та важливими ознаками об’єктивної сторони правопорушення, 
вчиненого суб’єктом фінансового права, є: діяння (дія чи бездіяльність), суспільно 
шкідливі наслідки і причинний зв’язок між діянням і шкідливими наслідками. 

Безумовно, без діяння як свідомого і вольового акта суспільно шкідливої 
поведінки суб’єкта фінансового права не може бути скоєне жодне правопорушення. 
Воно здійснюється у формі дії чи бездіяльності.  

Якщо дією є активна, свідома, суспільно шкідлива, протиправна поведінка 
суб’єкта фінансового права (наприклад, нецільове використання бюджетних коштів, 
порушення правил заповнення податкових декларацій, порушення правил ведення 
касових операцій, приховування (заниження) об’єкта оподаткування тощо), то 
бездіяльність – пасивна форма поведінки, свідоме утримання таким суб’єктом від 
дій, які він був зобов’язаний або міг вчинити за певних обставин, внаслідок чого 
сталося заподіяння (або загроза заподіяння) шкоди суспільним відносинам у сфері 
мобілізації, розподілу та використання фондів коштів (наприклад, неподання 
(несвоєчасне подання) податковим органам податкових декларацій, інших 
документів, необхідних для обчислення податку, неоприбуткування (неповне 
оприбуткування) готівки у касах тощо).  

Аналізуючи ці дві форми суспільно шкідливого діяння суб’єкта фінансового 
права, слід погодитися зі слушною думкою Й. Покровського: бездіяльність буде 
правопорушенням лише тоді, коли існував для особи відомий, законом встановлений 
обов’язок діяти [21, с. 157]. 

Суспільно шкідливі наслідки як обов’язкову ознаку об’єктивної сторони 
правопорушення суб’єкта фінансового права або зазначають у правовій нормі, якою 
визначається конкретний склад правопорушення суб’єкта фінансового права чи 
випливають з її змісту (матеріальний склад правопорушення), або не зазначають 
(формальний склад правопорушення). У наслідок протиправних діянь суб’єктів 
фінансового права матеріальна шкода наноситься державі, суспільству, громадянам, 
оскільки бюджети чи державні цільові фонди недоотримують доходи, потрібні для 
виконання державою своїх завдань і функцій та порушується існуючий порядок 
мобілізації, розподілу та використання державними і місцевими фондами грошових 
коштів.  

З метою застосування юридичної відповідальності до суб’єктів фінансового 
права у деяких випадках потрібно визначити причинний зв’язок між діянням 
(бездіяльністю) та його шкідливим наслідком (наприклад, дії щодо порушення 
платником податків терміну подання відомостей про відкриття (закриття) рахунку у 
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банку утворюють склад податкового правопорушення, якщо ці дії матимуть 
результат – несплату податків). 

Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення правопорушення 
суб'єктів фінансового права можуть бути обов’язковими ознаками, якщо їх включено 
до складу правопорушення (наприклад, правопорушення, передбачене ст. 208 
Кримінального кодексу України “незаконне відкриття або використання за межами 
України валютних рахунків”). 

У загальній теорії права при визначенні суб’єкта правопорушення вказують на те, 
що він повинен володіти право-дієздатністю [5, с. 357] або лише деліктоздатністю 
[6, с. 427]. М. Грибанова вважає, що суб’єкт повинен бути наділений 
деліктоздатністю або іншими правами [15, с. 39]. Ми приєднуємося до думок вчених 
про необхідну умову будь-якої особи бути суб’єктом правопорушення – володіти 
деліктоздатністю. 

Щодо складу суб’єктів правопорушення, то вчені або подають їх узагальнені 
групи (фізичні особи та організації) [6, с. 426; 5, с. 357], або ж конкретизують їхній 
склад. Зокрема, О. Майданник до суб’єктів правопорушень відносить деліктоздатну 
фізичну особу чи організацію, посадових осіб, державні інституції [18, с. 94]. 
А. Пащенко виділяє три групи суб’єктів: публічні органи і вищі посадові особи 
держави, установи та організації, громадяни [20, с. 128]. М. Карасьова суб’єктів 
фінансового правопорушення поділяє на індивідуальних та колективних [24, с. 187]. 

Найбільш слушною для нас видається узагальнена думка Л. Кривенко про те, що 
перелік суб’єктів деліктних відносин в головною збігається з колом суб’єктів, які 
беруть участь у тих чи інших правовідносинах [16, с. 22], тобто ними виступає 
фізичні та юридичні особи. 

Фізичні особи як суб’єкти правопорушення повинні володіти деліктоздатністю – 
здатністю нести юридичну відповідальність за неправомірні діяння у сфері 
мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів 
коштів, тобто, мати як загальні ознаки (осудність та досягнення встановленого віку 
юридичної відповідальності), так і додаткові спеціальні (особливі) ознаки (службове 
становище, професія, певна діяльність, родинні відносини тощо). Іноземні громадяни 
і особи без громадянства, якщо вони не мають дипломатичного імунітету, підлягають 
юридичній відповідальності на загальних підставах (за винятком податкових 
правопорушень, які вони несуть обмежену податкову відповідальність). 

Дискусійним залишається питання, чи може суб'єктом правопорушення бути 
посадова особа – суб’єкт фінансового права. Досліджуючи адміністративну 
відповідальність, І. Галаган дійшов висновку, що така відповідальність належить до 
самостійного виду відповідальності [14, с. 225]. Щодо запровадження відповідальності 
службових осіб зазначав А. Березкін [12, с. 15]. На думку В. Венедиктова, не всі 
службові особи можуть бути суб’єктами такої відповідальності, а тільки ті, у кого 
спеціально передбачено у службових обов’язках проведення відповідних приписів у 
життя [13, с. 14]. Вважаємо, що для вирішення цього питання потрібно чітко визначити 
зміст дієздатності таких суб’єктів, яка має деякі відмінності, що полягають в такому: 
виникає з моменту їх призначення або обрання на посаду і продовжується до 
закінчення терміну їхніх повноважень; може бути визначена завдяки проголошенню 
відповідальності тих органів, які вони очолюють або до складу яких входять ці 
посадові особи; повинна бути визначена законодавством шляхом прямої вказівки на 
можливість застосування заходів відповідальності до конкретних посадових осіб. 
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З питанням щодо визнання за юридичними особами правоздатності, на нашу 
думку, пов’язана дискусія щодо відповідальності юридичної особи – суб’єкта 
фінансового права. Дослідники цього питання аргументують думку про 
неможливість поставити знак рівності між правоздатністю юридичних і фізичних 
осіб, оскільки така правоздатність нічим не обмежена, а зміст її визначається законом 
і є рівний для всіх [7, с. 19]. Ми висловлюємо думку, що правопорушення, суб’єктом 
якого є юридична особа – суб’єкт фінансового права, є не чим іншим, як винною 
дією конкретних фізичних осіб, що призвели до заподіяння шкоди у сфері фінансової 
діяльності держави, органів місцевого самоврядування. Хоча суб’єктом 
відповідальності в таких випадках виступає юридична особа, це не унеможливлює 
можливості відшкодування шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації 
самою винною фізичною особою (таку відповідальність Й. Покровський назвав 
відповідальністю за чужу вину [21, с. 157]).  

З огляду на це, не можемо погодитися з думкою Є. Карманова, що у випадку 
розголошення службовцем банку банківської таємниці, збитки повинна 
відшкодовувати юридична особа – банк [25, с. 113], адже вважаємо, що так 
порушується принцип індивідуалізації юридичної відповідальності, крім того, за 
такого вирішення вона не виконує свою охоронну та превентивну функції.  

Досі не дослідженим залишається питання про відповідальність держави, її 
представницьких органів, органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування як суб’єктів фінансового права, дії яких пов’язані з колективним 
ухваленням рішень у сфері фінансової діяльності держави, органів місцевого 
самоврядування. Оскільки як вони наділені особливою деліктоздатністю – 
відповідальністю за дії, які здійснюють підчас виконання своїх обов’язків, то, нашу 
думку, у випадку не виконання офіційно взятих на себе зобов’язань, якщо у 
результаті цього нанесено шкоду суспільству, державі, громадянам у сфері 
фінансової діяльності, вони повинні бути суб’єктами юридичної відповідальності. 
Щоб аргументувати зазначену думку досить зіслатися на конституційну норму про 
право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 
самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
їх посадових і службових осіб підчас виконання ними повноважень (ст. 56 
Конституції України). Для врегулювання правовідносин щодо юридичної 
відповідальності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб як суб’єктів фінансового права, виникла проблема 
розробити та прийняти відповідний законодавчий акт. 

Отож, суб’єктом правопорушення, вчиненого суб’єктом фінансового права, є 
особа (фізична, в тому числі посадова та юридична особи а також державний орган, 
орган місцевого самоврядування, громадська організація), яка володіє 
деліктоздатністю – здатністю нести юридичну відповідальність за свої протиправні 
вчинки. 

Аналізуючи суб’єктивну сторону правопорушення, дослідники часто її зміст 
зводять до розгляду вини як протиправного стану психіки правопорушника поряд з 
іншими станами суб'єктів, пов'язаних з відносною свободою волі, з вибірковістю 
(варіантністю) їхньої поведінки [1, с. 34]. 
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Одні дослідники категорично стверджують, що без вини немає відповідальності 
[8, с. 37-39], інші – називають вину однією з передумов відповідальності і визнають, 
як виняток, безвинну відповідальність [10, с. 55-56; 4, с. 41-42]. 

Аналізуючи результати дискусії щодо ознаки вини як обов’язкового елементу 
складу правопорушення, О. Іоффе дійшов висновку, що відповідальність за 
протиправно-шкідливу поведінку незалежно від вини може бути введена за умов, 
якщо вона: а) не суперечить принципу справедливості, бо виражається в 
компенсаційних, а не в каральних санкціях; б) застосовується до діяльності, яка 
одночасно підвищує небезпеку і зменшує її; в) не позбавлена виховного впливу 
[4, с. 43]. Не вважав вину обов’язковою ознакою правопорушення М. Строгович. На 
його думку, правопорушення має місце навіть тоді, коли особа скоїла його невинно. 
Він стверджує: встановити вину необхідно, коли вирішуються питання про 
відповідальність [11, с. 76]. Деякі вчені взагалі пропонують виключити винність з 
поміж головних ознак, що характеризують правопорушення [3, с. 25], з чим не можна 
погодитися. Зокрема відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів, входять до системи оподаткування, введені у визначеному 
законом порядку і зараховуються до бюджетів чи державних цільових фондів 
відповідно до статті, змістом 212 Кримінального кодексу України, настає лише у 
випадку, коли це діяння вчинено умисно. Зазначеною статтею передбачено 
кримінальну відповідальність не за сам факт несплати в установлений строк 
податків, зборів, інших обов’язкових платежів, а за умисне ухилення від їх сплати. З 
огляду на це, важливо встановити, що особа мала намір не сплачувати належних до 
сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежі в повному обсязі чи певну їх 
частину. Про наявність умислу на ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів можуть свідчити, наприклад: відсутність податкового обліку 
чи ведення його з порушенням визначеного порядку; перекручування в обліковій або 
звітній документації; неоприбуткування готівкових коштів, одержаних за виконання 
робіт чи надання послуг; ведення подвійного (офіційного та неофіційного) обліку; 
використання банківських рахунків, про які не повідомлено органи державної 
податкової служби; завищення фактичних затрат, що належать до собівартості 
реалізованої продукції тощо. 

А. Пащенко, проаналізувавши погляди двох сторін, дійшов цілком логічного 
висновку, який підтримуємо і ми: безвинну відповідальність можна визнати, але при 
цьому необхідно довести правомірність її існування, пояснити причини її 
виникнення, мету і завдання [20, с. 129]. 

У чинному законодавстві не визначено поняття вини юридичних осіб як суб’єктів 
фінансового права. В. Кротюк, А. Іоффе, Д. Лук’янець виділяють об’єктивний і 
суб’єктивний аспекти вини юридичної особи. Якщо в основою дій юридичної особи є 
фактичні обставини, виникнення яких не залежить від волі та свідомості фізичних 
осіб, котрі своїми діями можуть створювати права і обов’язки для відповідної 
юридичної особи, то такі дії не можуть бути визнані як протиправні. Це, так би 
мовити, об’єктивний аспект вини юридичної особи. Для визначення вини юридичної 
особи як суб’єктивної характеристики переважне значення матиме не оцінка 
фізичною особою власних дій, а оцінка того, як її дії впливають саме на дії 
юридичної особи, і оцінка їхня [23, с. 32]. У кінцевому підсумку від волі зазначеної 
фізичної особи залежить, буде вчинене правопорушення юридичною особою, чи ні. 
На думку Л. Лук’янця, цей зв’язок є, мабуть, єдиною ланкою, що пов’язує 
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суб’єктивні характеристики фізичної особи з суб’єктивними характеристиками 
юридичної особи, не ототожнюючи їх. Вчений доходить логічного висновку про те, 
що здатність фізичної особи до усвідомлення характеру такого зв’язку і робить 
юридичну особу дієздатною, а, відтак, і деліктоздатною [17, с. 118]. 

Отже, діяльність юридичної особи завжди зумовлена діяльністю фізичних осіб, 
що входять до її складу або які своїми діями створюють для юридичної особи права 
та обов’язки. Для визначення дій юридичної особи винними, потрібно встановити, чи 
є вони наслідком дій або бездіяльності зазначених фізичних осіб.  

У випадках, коли суб’єктами фінансового права є органи та посадові особи, 
уповноважені приймати рішення у сфері фінансової діяльності держави чи її 
адміністративно – територіальної одиниці, то, на нашу думку, можна вважати 
виправданим застосування юридичної відповідальності до таких суб’єктів, якщо 
мало місце несвоєчасне прийняття рішень чи прийняття законних, але неефективних 
рішень у сфері фінансової діяльності, які здатних нанести велику шкоду державі, 
суспільству, громадянам. При цьому підставами відповідальності навіть через 
відсутність з їхнього боку формальних правопорушень можуть розглядатися такі: 
недосягнення необхідного результату, недоцільність дій, небажана поведінка 
суб’єкта тощо.  

Факультативними ознаками суб’єктивної сторони слугують мотив і мета 
правопорушення, вчиненого суб’єктом фінансового права. Під мотивом розуміють 
усвідомлене суб’єктом фінансового права внутрішнє спонукання, яким він керувався 
під час вчинення проступку, а мета є наслідком, результатом, якого прагне досягти 
такий суб’єкт, вчиняючи правопорушення. 

Отже, суб’єктивною стороною правопорушення, вчиненого суб’єктом 
фінансового права, визначимо як психічне ставлення такого суб’єкта до вчиненого 
ним суспільно шкідливого діяння, передбаченням (непередбаченням) винних 
наслідків свого діяння. 

Отож, проаналізувавши склад правопорушення, вчиненого суб’єктом 
фінансового права, робимо такі висновки:  

− склад такого правопорушення є певною сукупністю об’єктивних і 
суб’єктивних ознак, необхідних і достатніх для виникнення і застосування 
юридичної відповідальності, що визначають конкретне суспільно шкідливе 
діяння як протиправне, винне, а також характер та обсяг відповідальності за 
вчинене правопорушення;  

− об’єктом правопорушення, вчиненого суб’єктом фінансового права, є 
суспільні відносини, які виникають з приводу мобілізації, розподілу та 
використання централізованих та децентралізованих фондів коштів з метою 
виконання державою, органами місцевого самоврядування своїх завдань і 
функцій – фінансові правовідносини; 

− об’єктивною стороною правопорушення, вчиненого суб’єктом фінансового 
права, є передбачене правовими нормами суспільно шкідливе, винне діяння 
(дія чи бездіяльність), вчинене таким суб’єктом і який наніс чи міг би 
нанести шкоду суспільству, державі, громадянам у сфері фінансової 
діяльності;  

− суб’єктом такого правопорушення є особа (фізична, в тому числі посадова та 
юридична особа, в тому числі державний орган, орган місцевого 
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самоврядування, громадська організація), яка володіє деліктоздатністю – 
здатністю нести юридичну відповідальність за свої протиправні вчинки;  

− суб’єктивну сторону правопорушення, вчиненого суб’єктом фінансового 
права, можна визначити як психічне ставлення такого суб’єкта до вчиненого 
ним суспільно шкідливого діяння, передбаченням (непередбаченням) винних 
наслідків свого діяння. 

На підставі зазначеного можна визначити правопорушення, вчинене суб’єктом 
фінансового права, як суспільно-шкідливе, винне, протиправне діяння (дія чи 
бездіяльність) деліктоздатного суб’єкта фінансового права, що порушує 
врегульований правовими нормами порядок формування, розподілу та використання 
централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів держави, органів 
місцевого самоврядування, за яке законодавством встановлено юридичну 
відповідальність. 
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У статті розглядаються основні проблеми реформування системи виконавчих 
органів у сучасних умовах. Значна увага приділена недолікам цього процесу. 
Висловлюються пропозиції стосовно вдосконалення законодавства України у цій 
сфері. 

Ключові слова: виконавча влада, реорганізація. 
Адміністративна реформа в Україні, концепція якої була затверджена указом 

Президента України 22 липня 1992 р. реалізується вже сьомий рік. Зокрема, у системі 
і структурі виконавчої влади і державної служби увагу у звернуто на правове на 
забезпечення реформи. 

Відбулися певні перетворення системи державного управління, щоправда було 
використано далеко не всі можливості. Потрібно зазначити повільні темпи реформи, 
відсутність чіткого плану реалізації цієї ситеми не визначеність пріоритети 
впровадження [1]. 

Нові політичні умови, обрання нового Президента України, сформування нового 
уряду зумовили нові підходи до вдосконалення державного управління. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям”, 
затверджена Верховною Радою України, передбачає створення системи державного 
управління, яка б відповідала стандартам демократичної держави, потребам та 
запитам кожного громадянина. 

Реорганізація почалася з Кабінету Міністрів України. 
До його складу КМУ увійшли, починаючи від Прем’єр-Міністра всі нові члени. 

Більшість з них не працювали в сфері державного управління урядового масштабу. 
В складі уряду 23 члени: Прем’єр-міністр, перший віце-прем’єр-міністр, три віце-

прем’єр-міністри і 18 міністрів. Кількість міністрів зменшилась на одного порівняно 
із минулим складом Кабінету Міністрів.  

Уперше в Україні уряд очолює жінка. Також уперше міністром оборони України 
призначено цивільну особу. 

Впроваджується функціональний принцип формування структури уряду та його 
апарату: урядові комітети з питань національної безпеки і оборони, оборонно-
промислового комплексу; економічного розвитку; соціального та гуманітарного 
розвитку; з реформування паливно-енергетичного комплексу; з реформування 
аграрного сектору та питань екології, утворені в 2000 р. постановою Кабінету 
Міністрів України, передбачається перетворити в реальні робочі органи Кабінету 
міністрів України та інструмент координації діяльності і взаємодії центральних 
органів виконавчої влади, узгодження проектів рішень [2]. 

3 березня 2005 р. Кабінет Міністрів прийняв Постанову “Про функціональні 
повноваження Першого віце-прем’єр-міністра і віце-прем’єр-міністрів України” [3]. 

                                                           
1© Мартьянов І., 2006 
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У Постанові визначені завдання Першого віце-прем’єр-міністра і віце-прем’єр-
міністрів України, а також повноваження кожного з них. Встановлено, що у разі 
відсутності Прем’єр-міністра України його обов’язки виконує Перший віце-прем’єр-
міністр, а у разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра України чи одного з віце-
прем’єр-міністрів їх повноваження забезпечуються згідно з порядком, зазначеним у 
Постанові. 

Значні зміни відбулися в апараті Кабінет Міністрів України. Його діяльність 
Кабінет Міністрів України забезпечується Секретаріатом кабінету міністрів на чолі з 
міністром кабінету міністрів. Завданням Секретаріату є організаційне, експертно-
аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Кабінету Міністрів України. Секретаріат складається з департаментів, служб, 
постійного представника кабінету міністрів у Верховній Раді України, інших 
підрозділів. 

Наприклад, юридичний департамент, який очолює директор департаменту, 
складається з Управління правового аналізу та експертизи на чолі з начальником. 
Управління поділяються на сектори на чолі завідувачами: сектор законодавства з 
соціальних та гуманітарних питань, сектор законодавства з питань екології та 
природних ресурсів; сектор кримінального та адміністративного законодавства; 
сектор моніторингу та аналізу справ щодо захисту інтересів юрисдикційних органів; 
сектор фінансового законодавства; сектор цивільного та господарського 
законодавства; сектор конституційного законодавства; сектор законодавства 
державного будівництва. Крім того, наявні: відділ обліку та систематизації 
законодавства і відділ редакційної роботи на чолі з завідуючими. 

Закон України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 
2004 р. [4]. суттєво змінив порядок формування і правове положення Кабінету 
Міністрів України. Він відповідальний перед Президентом України і Верховною 
Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, 
передбачених Конституцією України. Прем’єр-міністра України призначає Верховна 
Рада України за поданням Президента України. 

Міністра оборони України, Міністра закордонних справ Верховна Рада України 
призначає за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України 
Верховна Рада призначає за поданням Прем’єр-міністра України. Повноваження 
Кабінету Міністрів України доповнені статтями, які надають право утворювати, 
реорганізовувати і ліквідовувати міністерства та інші центральні органи виконавчої 
влади, діючи в межах коштів, передбачених для утримання органів виконавчої влади. 
Кабінет Міністрів України має право призначати і звільняти з посад за поданням 
Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не 
входять до складу Кабінету Міністрів України. 

Внесені зміни в ч. 1 ст. 120 Конституції України, яка викладена в новій редакції: 
“Члени Кабінету міністрів України, керівники центральних та місцевих органів 
виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою 
роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у поза робочий час), входити 
до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має 
на меті одержання прибутку”. 

Реорганізація структури Кабінету Міністрів України визначенням повноважень 
не завершена.  
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До сьогодні не прийнято Закон про Кабінет Міністрів України. 
Діяльність Кабінету Міністрів України регулюється Тимчасовим регламентом, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. [5]. 
Центральні органи виконавчої влади. 
Центральні органи виконавчої влади є основною ланкою в системі органів 

виконавчої влади. Конституція України відносить до них міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади. Вони справді є основною ланкою виконавчої 
влади, бо виконують визначальні функції державного управління, беруть участь у 
формуванні та реалізації державної політики у всіх сферах життя [6]. 

Діяльність центральних органів виконавчої влади регламентується Конституцією 
України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями 
Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
Загальним положенням влади про міністерство та інший центральний виконавчої 
влади, положеннями про окремі центральні органи. 

Указом Президента України “Про систему центральних органів виконавчої 
влади” від 15 грудня 1999 р. визначені поняттям кожного виду центральних органів, 
міністерства, державний комітет, (державна служба) і центральний орган виконавчої 
влади зі спеціальним статусом [7]. 

Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів 
виконавчої влади у забезпеченні реалізації державної політики у визначеній сфері 
діяльності. 

Міністерство очолює міністр. Він є членом Кабінету Міністрів України і 
спрямовує та координує заходи центральних органів виконавчої влади з питань, 
віднесених до його відання. Міністр це політичний діяч, який має особливий 
правовий статус [8]. 

Державний комітет (державна служба) – центральний орган виконавчої влади, що 
вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідними членами 
Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері, а також 
міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до 
його відання. Очолює державний комітет голова. 

До складу державних комітетів відносять: Державний комітет України з питань 
регуляторної політики та підприємництва, Державний комітет лісового господарства, 
Митна служба та ін. 

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 
Ці органи мають особливі завдання та повноваження. Відносно органів зі 

спеціальним статусом може встановлюватись спеціальний порядок утворення, 
реорганізації, ліквідації, підконтрольності, а також призначення та звільнення 
керівників. 

В Указі Президента України “Про систему центральних органів виконавчої 
влади” від 15 грудня 1999 р. надано право Кабінету Міністрів утворювалися в складі 
центральних органів виконавчої влади урядові органи державного управління. 

Типове положення про урядовий орган державного управління затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р. 

Урядовий орган (департаменти, служби, інспекції) здійснює управління 
окремими підгалузями або сферами діяльності. В межах, визначених центральними 
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органами виконавчої влади, цей урядовий орган керує майном підприємств, установ, 
організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої 
влади, виконує контрольно-наглядові функції та ін. 

Керівника урядового органу призначає на посаду і звільняє Кабінет Міністрів 
України. Керівник має заступників (не більше трьох), у тому числі одного першого, 
яких призначає на посади Кабінетом Міністрів України. 

Урядовий орган може утворювати територіальні органи за погодженням з 
центральним органом. Урядовий орган видає організаційно-розпорядчі накази. Може 
утворюватись колегія, персональний склад якої затверджує керівник центрального 
органу виконавчої влади. 

Залежно від виду і характеру діяльності центрального органу виконавчої влади 
кількість урядових органів може бути різною. 

Наприклад, Міністерство освіти і науки України має Державний департамент 
інтелектуальної власності і Державну інспекцію навчальних закладів; Міністерство 
транспорту України – Державний департамент авіаційного транспорту, Державний 
департамент морського і річкового транспорту, Державний департамент 
автомобільного транспорту, Державний департамент залізничного транспорту. 

Як зазначалось, урядові органи утворюються у складі центральних органів 
виконавчої влади, тобто, вони є “органами” в “органі”. 

Можна погодитись з думкою, що урядові органи мають бути безпосередньо 
підпорядкованими центральним органам виконавчої влади, але автономними [9]. 

Особливу увагу необхідно звернути на правове регулювання діяльності органів 
виконавчої влади. 

Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної 
виконавчої влади встановлює правовий статус центральних органів виконавчої 
влади [10]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. затверджена 
гранична кількість працівників апарату міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади та підпорядкованих їм територіальних органів, а також ліміт 
легкових автомобілів, що обслуговують їх, зі змінами від 6 травня 2001 р. [11]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 р. упорядковані 
структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних 
підрозділів [12]. 

Встановлено, що в складі апарату центральних органів виконавчої влади залежно 
від ступеня складності завдань, функцій, повноважень, обсягів робіт утворюються 
департаменти, управління, відділи, сектори. 

Указом Президента України “Про зміну кількісного складу керівництва у системі 
центральних органів виконавчої влади” від 10 березня 2005 р. ліквідовані посади 
перших заступників міністрів-керівників апарату міністрів у зв’язках з Верховною 
Радою України – у міністерствах, перших заступників керівників у зв’язках з 
Верховною Радою України – в інших центральних органах виконавчої влади. 

Встановлено, що Міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої 
влади може мати не більше чотирьох заступників, у тому числі одного першого. У 
разі необхідності за рішенням Президента України кількість заступників може бути 
збільшена [13]. 
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Указом Президента України від 20 квітня 2005 р. відбулося чергове перетворення 
центральних органів виконавчої влади [14]. 

Указом Президента України від 15 квітня 2005 р. уведено в дію рішення Ради 
національної безпеки і оборони України “Про засади реформування системи 
центральних органів виконавчої влади.” 

Передбачається змінити структури центральних органів виконавчої влади, які б 
забезпечили найефективніші виконання завдань Кабінету Міністрів України щодо 
підвищення економіки країни і рівня життя населення. 

Кабінету Міністрів України доручено вжити заходів щодо прискорення 
ухвалення Закону України про Кабінет Міністрів України і після його прийняття у 
двомісячний строк подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України 
про центральні органи виконавчої влади [15]. 

Це рішення назріло давно, бо організація і діяльність органів виконавчої влади 
мають бути визначені законом (п. 12 ст. 92 Конституції України). 

Пошук і встановлення оптимальної системи органів виконавчої влади необхідні. 
Але систематичні постійні зміни у системі центральних органів виконавчої влади 
спричиняють труднощі в державному управлінні і не сприяють зміцненню 
законності, умовою якої є стабільність законодавства. 

За період з 1994 по 2004 р. стосовно органів виконавчої влади було прийнято 100 
Указів Президента України і 300 Постанов Кабінету Міністрів України. 

Певні зміни в системі органів виконавчої влади відбуваються в Автономній 
Республіці Крим і місцевих органах. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла постанову “Про систему 
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим і внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів” унаслідок якої було утворено нові міністерства і головні 
управління [16]. 

Великі зміни мають відбутися у системі місцевих органів виконавчої влади. 
Опубліковано проект Закону України “Про територіальний устрій України” [17]. З 
прийняттям цього закону буде встановлено правовий статус і рівні місцевих органів 
виконавчої влади. 

У Верховній Раді знаходяться проекти законів “Про місцеве самоврядування і 
місцеві державні адміністрації”. 

З прийняттям цих законів має бути встановлено систему місцевих органів 
виконавчої влади. 
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У статті досліджено питання процесу формування правового регулювання 
посередницьких зобов’язань як у внутрішньому праві, так і в праві міжнародному. 
Уніфікація колізійних та матеріально-правових норм у цій сфері відбувається у формі 
кодифікації, основним принципом якої є гармонізація законодавства різних держав. 
Запропоновано порядок розташування договірних інститутів посередництва, 
побудованих за ознакою “зростання” обсягу повноважень, якими наділяється 
посередник та визначення зобов’язання про надання посередницьких послуг. 

Ключові слова: колізійні норми, уніфікація, посередницьке зобов’язання. 
Сучасна епоха характеризується пришвидшеним розвитком міжнародних 

відносин і їх диверсифікацією. Вихід економічних відносин за межі певних країн 
супроводжується змінами економічного і юридичного характеру договірних 
відносин. Унаслідок глобальних змін, які відбулися в Україні, значно зросла кількість 
учасників зовнішньоекономічних контрактів, що своєю чергою вимагає оволодіння 
юридичною та економічною технікою. Процес формування правового регулювання 
спрямовується в русло уніфікації матеріально-правових і колізійних норм. Уніфікація 
колізійних та матеріально-правових норм відбувається у формі кодифікації, головним 
принципом якої є гармонізація законодавства різних держав. Історичний метод 
дослідження уніфікації дає змогу зробити висновок про те, що першочергово інтерес 
і найбільші сподівання були пов’язані саме з уніфікацією колізійних норм (норм 
міжнародного приватного права). Відповідно до загальної думки, це могло б 
зменшити виникнення колізій і тим самим сприяти одноманітному врегулюванню 
багатьох питань. Наприклад, О. Ландо, який очолював роботу комісії з розробки 
основ договірного права Країн Євросоюзу, виділяв такі переваги уніфікації 
колізійних норм: 1) така уніфікація незначною мірою торкається суспільства, 
оскільки правила торкаються незначної кількості учасників господарської діяльності; 
2) уніфікація колізійних норм є простішим процесом, ніж уніфікація матеріально-
правових норм, і при цьому одна галузь може бути врегульована порівняно 
невеликою кількістю приписів (наприклад, Римська Конвенція 1980 р. про право, що 
застосовуване до договорів купівлі-продажу, складається приблизно з 20 статей); 
3) уніфіковані колізійні норми сприяють передбачуваності, оскільки наявність цих 
норм полегшує сторонам завдання – закон якої країни може бути застосовуваний у 
разі пред’явлення позову в суд [1, с. 106]. Слабке місце уніфікації колізійних норм 
полягає у проблемі встановлення судом змісту іноземного права. Особлива 
складність цього процесу проявляється тоді, коли справа достатньо складна, коли суд 
                                                           
1© Васильєва В., 2006 
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зобов’язаний застосовувати право країн іншої „правової сім’ї”. Порівняльний аналіз 
досягнутих на регіональному та універсальному рівнях уніфікації колізійних норм, 
пов’язаних з представництвом у міжнародній купівлі-продажу, дає підстави з 
певними застереженнями діяльність у цьому напрямку називати успішною, оскільки 
в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права було розроблено і 
підписано чотири конвенції, серед яких Гаазька конвенція від 14 березня 1978 р. про 
право, застосовуване до агентських договорів [1, с. 435]. Саме ця конвенція 
присвячена колізійним питанням відносин представництва (чи за термінологією 
англо-американського права, агентських відносин), які тісно пов’язані з договором 
міжнародної купівлі-продажу і які мають за мету просування товарів іншими, ніж 
пряма купівля-продаж способами. 

При зверненні до порівняльного методу виявляються неоднакові підходи в праві 
зарубіжних країн до використання послуг третіх осіб, у тім числі послуги з 
просування товарів на ринки зарубіжних країн, що належать двом правовим 
системам. У праві континентальному (що має своїм походженням прийняття спершу 
у Франції, а згодом в Німеччині та в інших країнах Європейського континенту 
цивільних кодексів з огляду на що його іменують кодифікованим правом), прийнято 
систему договірних відносин, що реалізовуються різними договорами залежно від 
зростання залучення третіх осіб до комерційної угоди. 

Цікавим для аналізу та порівняння буде звернення до положень цивільного права 
Німеччини, яке виділяє в самостійну групу договори на ведення чужих справ. Під 
веденням чужих справ слід трактувати всі дії в чужому інтересі. Але окреслення 
групи договорів тільки через ознаку інтересу призвело до охоплення за цим 
кваліфікаційним критерієм надзвичайно великого пласта договорів, таких як 
факторинг, всі договори у фінансовій сфері, договір з управляючим юридичної особи 
тощо. Надзвичайно широке розуміння інтересу призвело до втягування в предмет 
регулювання різних за своєю природою договорів. Дії в чужих справах розуміють як 
ведення та опікування справами довірителя, піклування та підтримка чужої справи. 
Діяльність такого „опікуна” є самостійною і в переважній більшості ґрунтується на 
його професійних знаннях та ділових якостях. Як уже зазначалося, ведення 
переговорів та зведення сторін до укладення договору регулюється маклерським 
договором і не вважається посередництвом, хоча, по суті, ніякими відмінними 
ознаками він не наділений. Крім того, в українському праві представництво 
юридичних осіб здебільшого базується на інститутах трудового права. З огляду на це, 
безпосередня проекція інститутів німецької правової системи недоцільна. Крім того, 
її важко назвати до кінця послідовною і такою, що має єдине правове і економічне 
підґрунтя. 

Беручи до уваги вищенаведене як аналіз динаміки зобов’язання по наданню 
послуг і підсумовуючи погляди з приводу такої групи договорів, як посередницькі, в 
системі цивільно-правових зобов’язань загалом і зобов’язань з надання послуг 
зокрема, потрібно, на наш погляд, зробити висновок про те, що в подальшому 
розвиткові посередницьких правовідносин сприятиме вдосконалення понятійного 
апарату і вдосконалення структури розділу Цивільного кодексу про окремі види 
зобов’язань. З метою виконання цього завдання можна запропонувати закріплення 
таких нормативних визначень і положень, що стосуються поняття договірного 
зобов’язання з надання посередницьких послуг: „За договором по наданню 
посередницьких послуг посередник (послугонадавач) зобовязується здійснити певну 
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діяльність шляхом вчинення дій фактичного і/або юридичного характеру в інтересах 
кредитора (послугоотримувача) і за його рахунок”. 

Важливо, щоб у кодифікованому цивільно-правовому акті норми про 
зобов’язання з надання посередницьких послуг, які мають загальний об’єкт 
зобов’язань – діяльність, спрямовану на надання певного нематеріального блага у 
вигляді допомоги з реалізації правосуб’єктності, були розміщені в межах одного 
розділу таким чином: після глави 67 “Страхування” має бути розміщена глава (далі 
нумерація зміщена) 68 “Посередництво. Загальні положення”, в якій окремі 
параграфи для кожної сформованої договірної конструкції такі: перший параграф –
“Доручення”; другий параграф – “Комісія”; третій параграф – ”Консигнація”; 
четвертий параграф – “Агентський договір”; п’ятий параграф – “Управління 
майном”. При цьому норми розділу "Послуги. Загальні положення” також повинні 
відігравати роль загальних норм. Статті розділу, де містяться загальні положення, 
застосовують до окремих видів договорів по наданню посередницьких послуг, якщо 
спеціальні закони не передбачають інших правил щодо окремих видів договорів на 
надання послуг. У цьому розділі розташовувалися б параграфи, що містять 
спеціальні норми про види договорів по наданню послуг за критерієм характеру дії 
(юридичного/фактичного) боржника – доручення, комісія, консигнація, агентський 
договір, договір управління майном. Тобто спеціальні норми для договорів цього 
виду і, одночасно, такі що носять характер загальних для відносин, що складаються 
під час надання послуг в різних сферах економічної діяльності – туризмі, транспорті, 
зовнішньоекономічній торгівлі, майнових правах, вексельному обігу, сфері 
корпоративного права, обороті нерухомості та інших послугах, що володіють 
достатньою і необхідною мірою визначеності, регульовані нормами ЦК або 
відсилають до спеціальних правових актів. Пропоноване розташування договірних 
інститутів побудоване за ознакою “зростання” обсягу повноважень, якими 
наділяється посередник. 

Вищенаведена структура, замість існуючої нині досить розрізненої системи норм 
про зобов’язання такого типу має, по-перше, привнести логічність і послідовність 
викладу правового матеріалу, його деталізації, по-друге, слугувати меті усунення 
пропусків в правовому регулюванні та економії правових засобів, звільняючи 
законодавця від відтворення в спеціальних нормах загальних правил, по-третє, 
сприяти створенню передумов для формування нових правових моделей, і, 
одночасно, забезпечувати єдність правового регулювання різних відносин, що 
складаються з приводу надання послуг. Наприклад, саме так вчинив законодавець у 
сфері регулювання зобов’язань по виконанню робіт: норми ст.ст. 837-864 ЦК 
утворюють загальну частину, а спеціальні параграфи присвячені окремим видам 
договору підряду (на капітальне будівництво, побутовий, підряд на проектні і 
пошукові роботи). 

Дослідження дає підстави зробити висновок про фактичне виокремлення завдяки 
насамперед юридичному критерію нового типу договірних зобов’язань, які можуть 
застосовувати і застосовують у різних сферах економічної діяльності. Такі договірні 
види як доручення, комісія, агентування використовують у сферах транспорту, 
туризму, видовищних послуг тощо. Це є свідченням того, що названі конструкції є 
сутнісно правовими, і відображають одне і те ж правове явище, тільки в різних 
економічних сферах, що аж ніяк не робить його іншими (наприклад, комісійні 
відносини в торгівлі, комісійні відносини на ринку цінних паперів). Безперечно, 
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присутність матеріального об’єкта в зобов’язанні та інші економічні чинники 
впливають на особливості регулювання, але може йтися лише про особливості 
регулювання, а не сутність юридичної конструкції. 

Розширення сфери правового регулювання і поглиблення основних 
концептуальних засад зобов’язального права потребує переосмислення переважної 
більшості доктринальних положень цивільного права. Як зазначала Н.С. Кузнєцова, 
інститути зобов’язального права ставлять перед цивільно-правовою доктриною нові 
методологічні проблеми, які зумовлюють нове творче переосмислення поглядів та 
концепцій і потребу врахування позитивного зарубіжного досвіду, завдяки процесові 
приєднання України до європейських правових стандартів і тенденції гармонізації 
українського законодавства з правом Європейського співтовариства [2, с. 14-15]. 
Водночас, під час адаптування Україна має орієнтуватися на адаптацію по суті, а не 
прагнути до зовнішньої подібності законів чи норм [3, с. 115]. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті автор аналізує особисті немайнові права, виділяє їх характерні, специфічні 
риси, наводить різні наукові класифікації особистих немайнових прав. Досліджено 
природу, зміст та характерні ознаки права на медичну допомогу. Проаналізовано 
рішення Конституційного Суду щодо тлумачення „безоплатності надання медичних 
послуг”. 

Ключові слова: особисті немайнові права, право на медичну допомогу, безоплатні 
медичні послуги. 

Проблема особистих немайнових прав особи, громадянина є однією з 
найважливіших у цивілістиці. Кожна особа у правовій державі має відчувати свою 
правову та соціальну захищеність; повага до особистості є в такому суспільстві 
нормою повсякденного життя. Особисті права людини нерозривно пов’язані з такими 
поняттями, як рівність, свобода, недоторканність особи. І це природно, тому що ідеї 
рівності, свободи і недоторканності протягом всієї історії цивілізації 
використовувалися в боротьбі нового зі старим, прогресивного з консервативним. 

Закріплюючи особисті немайнові права в конституції, держава забезпечує їхнє 
правове регулювання комплексно, тобто за допомогою норм певних галузей права. У 
рамках комплексного регулювання особистих немайнових прав необхідно виділяти 
цивільно-правовий аспект. З огляду на це у теорії були висловлені два погляди на 
цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав. Довгий час панувало 
уявлення про те, що цивільне право не регулює, а лише охороняє особисті немайнові 
права. Проте правове регулювання й охорона прав не можуть протиставлятися, 
оскільки регулювання означає охорону прав, а їхня охорона здійснюється шляхом 
регулювання відповідних відносин. 

Особисті немайнові права – права специфічні. 
Як випливає із самої назви, ці права є немайновими. Вони позбавлені 

економічного змісту, не мають грошової оцінки. Проте це не означає відсутності 
будь-якого зв’язку між ними та майновою сферою. Досить звернути увагу хоча б на 
те, що сповна реалізувати своє право на охорону здоров’я чи на інформацію значно 
легше у наших умовах особі, яка забезпечена матеріально. З іншого боку, порушення 
особистого немайнового права примушує особу до витрат, завдає їй майнових та 
душевних втрат, які можуть вплинути на її майновий стан у майбутньому. Тому 
особисті немайнові права не можуть сприйматися й аналізуватися поза іншими 
правами особи: вони є складовою частиною єдиної системи прав, якими особа 
володіє і які підпорядковує своїм інтересам. Положення статті 24 Конституції 
України [1, с. 12] про рівність конституційних прав усіх громадян цілком стосується 
особистих немайнових прав. Ці права належать усім без винятку фізичним особам 
незалежно від віку, дієздатності, інших особливостей, зокрема від того, де та у 
зв’язку з якими перипетіями життя вони опинилися. 
                                                           
1© Воробйова Т., 2006 
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Цивільне право поряд із майновими відносинами (що становлять ядро цивільного 
права) регулює пов’язані з ними особисті немайнові відносини, а також особисті 
немайнові відносини, не пов’язані з майновими. Особисті немайнові відносини, не 
пов’язані з майновими, які урегульовані нормами права, є правовими зв’язками між 
суб’єктами з приводу особистих немайнових благ. З цього випливає, що особисті 
немайнові права в цивільному праві – суб’єктивні права громадян і організацій, що 
виникають з огляду на регулювання нормами цивільного права особистих 
немайнових відносин, не пов'язаних із майновими. Ці права належать кожній 
фізичній особі від народження або за законом. Юридичній особі немайнові права 
можуть належати лише через припис закону. Це пов’язано з тим, що поняття 
юридичної особи визначається актами цивільного законодавства, конституювання 
юридичної особи як суб’єкта цивільних відносин відбувається шляхом державної 
реєстрації, тобто вона за своєю сутністю є соціальним утворенням, яке не може 
існувати поза сферою правового регулювання, де й визначається її цивільно-
правовий статус. 

Специфічним для особистих немайнових прав є момент їх виникнення. Основна 
частина цих прав виникає з моменту народження і у зв’язку з народженням. Вони є 
природними правами людини. Для інших момент їхнього виникнення не має точної 
фіксації; він пов’язується з різними обставинами, які зумовлені багатьма чинниками. 

Особисті немайнові права можна поділити на дві групи. Перша – це права у сфері 
забезпечення фізичного, природного буття особи. Друга – права, які забезпечують її 
соціальне буття. 

За своєю сутністю більшість немайнових прав є природною властивістю фізичної 
особи. Однак, закріплені в правових нормах, вони набувають також правового 
значення об’єкта цивільних прав, маючи подвійне значення: як елемент правового 
статусу приватної фізичної особи і як об’єкт цивільних прав. 

Отже, для характеристики особистих немайнових прав особи слід керуватися 
такими головними ознаками: 

1) таке право належить кожній особі – це означає, що воно належить усім без 
винятку особам за умови, що наявність цього права в особи не суперечить її сутності. 
Всі особи рівні у можливості реалізації та охорони своїх прав. Однак, як свідчить 
аналіз норм Цивільного кодексу України, котрі врегульовують конкретні види 
особистих немайнових прав, то далеко не всі права можна визначити такими, що 
належать усім та кожному. Так, наприклад, право на опіку та піклування належить 
виключно малолітнім, неповнолітнім, недієздатним та особам, які обмежені в 
дієздатності; 

2) це право належить особі довічно (фізичній особі – до моменту смерті, а 
юридичній – до моменту припинення). Це означає, що підставою їх виникнення є або 
факт народження, або юридичний факт (подія або дія), який передбачений в законі. 
Переважна більшість особистих немайнових прав виникає у фізичної особи від 
моменту народження, наприклад право на життя, здоров’я, свободу тощо. Однак 
окремі види особистих немайнових прав можуть виникати у фізичних осіб також від 
іншого моменту, що передбачений в законі, наприклад право на донорство має лише 
особа з моменту досягнення повноліття; 

3) це право належить особі за законом – підставою його виникнення є юридичний 
факт, передбачений законом; 
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4) таке право є немайновим, це означає, що в ньому відсутній майновий зміст, 
тобто фактично неможливо визначити вартість цього права у грошовому еквіваленті; 

5) таке право є особистісним – воно не може бути відчуженим від особи та 
передане іншим особам. Особисте немайнове право особа може не реалізовувати, але 
відмовитись від нього вона не може; 

6) незалежність – це право належить кожній особі, і не залежить від будь-яких 
чинників; 

7) мають абсолютний характер, тобто носій цих прав є уповноваженою особою, а 
всі інші, стосовно нього і з приводу цих прав – зобов’язаними особами. 

Щодо класифікації особистих немайнових прав, то серед науковців немає 
єдиного погляду. Одну з перших класифікацій запропонував В.А. Рясенцев, який 
вирізняє п’ять видів особистих немайнових прав: а) особисті права, сутність яких 
становлять немайнові блага, невіддільні від особистості (життя, здоров’я, 
недоторканість особистості); б) особисті права, в основу яких покладено немайнові 
блага, що індивідуалізують особу в колективі (ім’я, честь, гідність); в) особисті 
немайнові права у сфері шлюбно-сімейного права; г) особисті немайнові права, що 
перебувають у сфері творчої діяльності, а також інтереси, що витікають з реалізації 
права на відпочинок, різноманітні культурні потреби; д) особисті немайнові права, в 
основу яких покладений майновий інтерес [2, с. 12]. 

Інші автори за основу класифікаційного поділу пропонують мету, на досягнення 
якої спрямоване відповідне особисте немайнове право. Наприклад М.М. Малеїна 
поділяє особисті немайнові права на: а) особисті немайнові права, що забезпечують 
фізичне та психічне благополуччя особистості; б) права, що забезпечують 
індивідуалізацію особистості; в) права, що забезпечують автономію особистості; 
г) немайнові права авторів результатів інтелектуальної діяльності та виконавців 
[3, с. 12]. 

В.А. Жакенов використовує змішаний кваліфікаційний критерій, а саме: об’єкт 
цих прав та мету, на досягнення якої спрямоване право: а) права, що 
індивідуалізують громадян в суспільстві; б) права, що забезпечують особисту 
недоторканість; в) права, що забезпечують збереження таємниці особистого життя; 
г) права, що сприяють розвитку особистості та вираженню її творчої 
індивідуальності [4, с. 12]. 

Ю.Х. Калмикова поділяє особисті немайнові права на три групи: а) права на 
немайнові права, втілені в самій особі; б) права на особисту недоторканість, свободу, 
охорону життя і здоров’я; в) права на недоторканість особистого життя [5, с. 12]. 

З.В. Ромовська поділяє особисті немайнові права фізичних осіб на такі категорії 
як: а) права, які індивідуалізують громадянина як особистість (право на ім’я, право на 
честь і гідність); б) права, що забезпечують особисту свободу громадян (право на 
недоторканість особистості, недоторканість житла, право на таємницю листування 
тощо); в) права, що виникають у результаті творчої інтелектуальної діяльності особи; 
г) особисті права, надані громадянам у зв’язку зі вступом їх до сімейних 
правовідносин, тобто комплекс прав, які охоплюють право на укладення і розірвання 
шлюбу, на виховання дітей, усиновлення тощо [6, с. 12]. 

Важливе місце в системі особистих немайнових прав займає право на медичну 
допомогу, яке відображає свій зміст в низці нормативно-правових актів, зокрема в 
Конституції України, Цивільному кодексі України, в яких зазначено, що кожна 
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фізична особа має право на надання їй медичної допомоги. Це право є одним з 
фундаментальних особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечує її 
природне існування. 

Право на медичну допомогу в сучасному світі відіграє виняткову роль у житті 
людини і суспільства. З ним ми стикаємось при народженні і не розлучаємося 
протягом усього життя аж до смерті. 

Статтею 284 Цивільного кодексу України визначено загальний зміст права на 
медичну допомогу, особливості його здійснення малолітніми та неповнолітніми 
особами, право на вибір лікаря та методів лікування. 

Варто зазначити, що Цивільний кодекс України, закріплюючи в ст. 284 право на 
медичну допомогу, не подає самого поняття „медична допомога”, однак дане поняття 
визначається в постанові Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми 
подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги” від 
11.07.2002 р. № 955, [7, с. 12], в якій зазначено, що медична допомога – це вид 
діяльності, який включає комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення та 
лікування пацієнтів у стані, що на момент її надання загрожує життю, здоров’ю і 
працездатності та здійснюють професійно підготовлені працівники, які мають на це 
право. 

Офіційне тлумачення терміна „безоплатність” (у тексті ст. 49 Конституції 
України) визначається або контекстом, або логічним взаємозв’язком слів, у якому 
його застосовують. У словосполученні „медична допомога надається безоплатно” 
останнє слово у контексті всієї ст. 49 Конституції України означає, що індивід, який 
отримує таку допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, не 
повинен відшкодовувати її вартість ні у формі будь-яких платежів, ні у будь-якій 
формі незалежно від часу надання медичної допомоги. Це цілком відповідає 
значенню слова „безоплатність”: те, за що не платять, що не оплачується, не 
потребує оплати; те, за що не беруть оплати; те, що не отримало ніякої плати, 
винагороди; що має своїми синонімами „неоплатний, безкорисливий”. Є 
неприйнятними з позицій припису частини третьої ст. 49 Конституції України 
пропозиції окремих державних органів щодо необхідності встановлення якихось меж 
безоплатної допомоги у вигляді її гарантованого рівня. Йдеться про пропозиції 
надання безоплатної медичної допомоги лише неспроможним верствам населення „в 
рамках, визначених законом” тощо. Але й це суперечить положенням ст. 3 частини 
третьої ст. 22 та низки інших статей Конституції України. Безоплатна медична 
допомога, передбачена Конституцією України, повинна надаватися всім громадянам 
у повному обсязі, тобто задовольняти потреби людини у збереженні здоров’я. 

Важливою гарантією здійснення права на медичну допомогу є конституційний 
припис про те, що держава зобов’язана створювати умови для ефективного і 
доступного для всіх громадян медичного обслуговування, що державні й комунальні 
заклади охорони здоров’я, в яких надається медична допомога, не можуть бути 
скорочені. 

Державна система щодо надання кваліфікованої медичної допомоги функціонує 
за такими напрямами: 

а) розвиток мережі установ охорони здоров’я та підприємств медичної 
промисловості; 

б) безплатне задоволення потреб населення у всіх видах медичної допомоги; 
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в) безплатне надання лікувальних засобів при стаціонарному лікуванні; 
г) розширення мережі установ та організацій для лікування та зміцнення здоров’я 

громадян; 
д) підготовка кваліфікованих кадрів, спеціалістів у галузі медицини; 
е) розвиток наукових досліджень у галузі медицини; 
є) забезпечення підприємств медичної промисловості сучасним медичним 

обладнанням та діагностичною апаратурою; 
ж) збільшення навчальних закладів по підготовці спеціалістів у галузі медицини. 
Що стосується безоплатних медичних послуг, то принциповим буде згадати 

Рішення Конституційного Суду України від 25 листопада 1998 р. [8, с. 12], у справі 
про платні медичні послуги, що були запроваджені Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1138 від 17 вересня 1996 р. „Про затвердження переліку платних послуг, 
які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах 
освіти” [9, с. 12]. Аналіз згаданої постанови засвідчив, що значна частина 
перерахованих у Переліку платних медичних послуг підпадала під поняття „медична 
допомога”, яка згідно з Конституцією України має надаватися безоплатно. 
Конституційний Суд визнав неконституційними положення Постанови Кабінету 
Міністрів України, якими було затверджено перелік платних послуг, що надавалися в 
державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти. Визнано 
також неконституційним положення цієї ж постанови щодо дозволу лікувально- та 
санаторно-профілактичним закладам приймати від хворих плату за надані їм інші 
медичні послуги як внесення добровільної компенсації. 

Також Рішенням Конституційного Суду України від 29 травня 2002 р. у справі 
№ 1-13/2002 [10, с. 12] щодо офіційного тлумачення положення ч. 3 ст. 49 
Конституції України, яке полягає у тому, що „у державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно”, вирішено, „ що у 
державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається 
всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього поточного або 
наступного їх розрахунку за надання такої допомоги”. Однак цим же рішенням 
зазначено, що перелік та порядок медичних послуг, які виходять за межі надання 
медичної допомоги, що надаватимуться на платній основі в державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я, мають бути визначені законом. 

Право на медичну допомогу охоплює право на надання кваліфікованої медичної 
допомоги, на вільний вибір лікаря, якщо він може запропонувати свої послуги, право 
на заміну лікаря та вибір методів лікування, на вибір лікувального закладу, тобто 
кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим в будь-
якому державному лікувальному закладі за своїм вибором, якщо цей заклад має 
можливість забезпечити відповідне лікування. Що стосується малолітніх та 
недієздатних фізичних осіб, то їм медична допомога надається навіть у випадку 
відсутності згоди малолітнього, його батьків (усиновителів) чи опікуна або ж опікуна 
недієздатного. 

Розкривши поняття права на медичну допомогу, можна назвати цивільно-правові 
засоби його реалізації. Такими засобами слід вважати договір про надання медичних 
послуг та договір медичного страхування. 

Хоча вищезгадані засоби реалізації права на медичну допомогу не закріплені в 
статтях Цивільного кодексу України, але вони випливають зі змісту самого права на 
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медичну допомогу, бо відносини між лікувальними закладами та фізичними особами 
є цивільно-правовими договірними [11, с. 12] 

На сучасному етапі розвитку України з переходом її до ринкової економіки цей 
договір не має широкого застосування, однак з переходом до європейських 
стандартів в галузі медицини договір про надання медичних послуг набуде 
важливого значення. 

Із застосуванням договору про надання медичних послуг поліпшиться якість 
медичного обслуговування, підвищиться ефективність охорони здоров’я, постануть 
кращі можливості вибору пацієнтом лікувального закладу тощо. 

З розвитком ринку страхових послуг вагоме місце посідатиме медичне 
страхування. Згідно із Законом „Про страхування” медичне страхування може 
здійснюватися як в обов’язковій, так і в добровільній формі. 

Сьогодні в Україні існує тільки добровільне медичне страхування, що 
визначається як система організаційних та фінансових заходів щодо забезпечення 
діяльності страхової медицини. Таке страхування здійснюється на основі програм 
добровільного медичного страхування і забезпечує отримання додаткових послуг в 
охороні здоров’я. Страхування здійснюється на договірній основі між 
страхувальником та страховиком, де зазначено їхні права та обов’язки, суму 
страхового платежу. За договором страхувальнику гарантується виплата страхового 
платежу у разі настання страхового випадку. Отже, можна сказати, що добровільне 
медичне страхування – це найоптимальніший варіант застрахування особою свого 
здоров’я. 

Щодо обов’язкового медичного страхування, то в Україні розроблено проект 
закону „Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування”. Цей 
Закон, відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначає правову основу, 
економічний механізм та організаційну структуру загальнообов’язкового державного 
соціального медичного страхування. 

Закон спрямований на посилення правової та економічної зацікавленості 
держави, підприємств, установ, організацій та населення в охороні здоров’я. Метою 
загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування є 
встановлення гарантій щодо захисту прав громадян на отримання безоплатної 
медичної допомоги на засадах соціальної рівності й доступності незалежно від віку, 
статі, стану здоров’я за рахунок коштів такого медичного страхування в обсягах, 
визначених у його програмах. 

На нашу думку, загальнообов’язкове державне медичне страхування на 
сучасному етапі розвитку нашої держави не набуде широкого застосування, оскільки 
воно буде для кожного із нас ще одним зобов’язанням перед державою.  

Отже, можна підвести підсумок щодо реального законодавчого регулювання 
забезпечення гарантії права на медичну допомогу, однак реалізація цього права нині 
в Україні є недосконалою, законодавчо не закріплені цивільно-правові засоби його 
реалізації (договір про надання медичних послуг та договір медичного страхування). 
Існує нагальна потреба широкого застосування цих договорів на практиці. Це, своєю 
чергою, надасть можливість отримати кожному з нас більш кваліфіковану медичну 
допомогу. 
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У статті зроблено теоретичний аналіз питань, що пов’язані із закріпленням в 
новому цивільному процесуальному законодавстві України інституту заочного розгляду 
справи. Автор досліджує становлення та розвиток цього інституту в цивільному процесі 
України, визначає процесуально-правову суть, значення та особливості заочного 
розгляду справи. 

Ключові слова: заочний розгляд справи, неявка відповідача, заочне рішення. 
Прийняття нового цивільного законодавства і зведення принципу змагальності на 

конституційний рівень потребує від законодавця введення низку процесуальних 
новел, удосконалення існуючих процесуально-правових конструкцій, які слугують 
для забезпечення конституційного права на своєчасний та ефективний судовий 
захист. Новим Цивільним процесуальним кодексом України, прийнятим 18 березня 
2004 р. (далі – ЦПК України), вводиться інститут заочного розгляду справи в 
цивільному процесі України. Такий порядок розгляду справи справедливо вважають 
однією з форм реалізації принципу змагальності в цивільному процесі [17, с. 4; 6]. 

Проблеми ухвалення заочного рішення посідали значне місце в дореволюційній 
науці цивільного процесуального права і були глибоко досліджені в працях 
К. Анненкова, Є. Васьковського, Г. Вербловського, В. Ісаченка, К. Малишева, 
П. Муллова, Є. Нєфєдьєва, А. Румянцева, М. Шимановського, Т. Яблочкова та ін. В 
радянський період дослідження цього інституту в науці цивільного процесуального 
права практично відсутні, оскільки і цивільно-процесуальне законодавство цього 
періоду не передбачало заочного розгляду цивільних справ. Нині праць, які б 
досліджували питання заочного розгляду справи та заочного рішення в цивільному 
судочинстві, є вкрай мало. Це пояснюється, зокрема, тим, що для сучасного 
цивільного процесу України розглянений інститут є новим. У сучасний період 
дослідження проблем заочного провадження та заочного рішення можна знайти, 
наприклад, в російській науці цивільного процесуального права, зокрема, у працях 
В. Аргунова, В. Жуйкова, В. Решетняка, І. Уткіної, І. Черних та ін. В Україні окремі 
аспекти перспективи запровадження заочного розгляду цивільних справ аналізували 
Д. Луспеник, Н. Немировська та П. Шевчук. 

Аналіз юридичної літератури свідчить про те, що багато питань, пов’язаних із 
заочним розглядом справи в цивільному процесі, або взагалі не піддавалися вмвчали, 
або є гостро дискусійними. Чи не єдиним питанням, щодо якого досягнута єдність 
думок, є переконання в потребі відродження цього інституту. Тому спроби 
законодавця відродити заочний розгляд цивільних справ в українському цивільному 
процесі схвальні, однак в законодавчому регулюванні нового процесуального 
інституту є багато суперечностей та недоліків, невирішеними залишилося багато 
питань. Саме тому важливо провести теоретично проаналізувати інститут заочного 
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розгляду справи в цивільному судочинстві та окремі проблемні питання, пов’язані із 
розглядом цивільних справ у заочному провадженні.  

Інститут заочного розгляду має глибоке історичне коріння. Ситуацію, коли одна 
сторін не з’являлася в суд, трактували і вирішували по-різному, залежно від ролі, яка 
відводилася судові в державі, від значення, яке надавалося суду як органу, що 
здійснює правосуддя, від ставлення громадян до судового рішення як до акту 
здійснення державної волі [11, с. 5]. Можливість розгляду справи та ухвалення 
рішення у відсутності відповідача була передбачена ще в римському праві. Римське 
право розцінювало неявку відповідача як непідкорення судовій владі. Однак 
“покарання” за такий непослух було різним на окремих стадіях розвитку процесу. На 
початковому етапі наслідком неявки було винесення рішення на користь позивача 
без розгляду справи. Отже, мало місце постановлення заочного рішення, але власне 
заочного провадження не існувало, оскільки була відсутньою основна його 
характеристика – дослідження обставин справи з метою вирішити спір. У пізніший 
період – неявка відповідача не тягнула за собою автоматичного ухвалення рішення та 
задоволення вимог позивача. Наслідком неявки став розгляд справи у відсутності 
відповідача, при цьому позивач зобов’язаний був доказати свої вимоги, а суд – 
постановити рішення на основі наявних доказів [15, с. 10-11]. У канонічному праві як 
санкція за неявку в судове засідання практикувалося відлучення від церкви, а у 
германських народів відповідач оголошувався поза законом і все його майно 
забирали та передавали під державну опіку [7, с. 3-4]. 

Розгляд справи за відсутності відповідача закріплювався і в давньоруському 
праві. Своєрідне поняття виклику в суд можна знайти вже в Руській Правді. Зокрема, 
у випадку виникнення спору позивач не мав права вимагати негайної явки 
відповідача в суд, а зобов’язаний був надати йому для цього п’ятиденний строк. 
Водночас, закон вимагав, щоби відповідач надав поруку в тому, що він вчасно 
з’явиться в суд. Це правило дає змогу зробити висновок, що вже тоді законодавець 
переслідував дві головні мети – необмеження прав відповідача та забезпечення його 
явки в суд. Такі завдання ставилися перед інститутом заочного рішення і в пізніших 
правових актах [14, с. 18-19]. У період польсько-литовського панування в Україні, 
відповідно до Першого Литовського Статуту (1529 р.), якщо відповідач не з’являвся 
в суд, рішення могло бути винесене заочно. За Другим Литовським Статутом 
(1566 р.) лише після триразової неявки в суд рішення постановлялося заочно. Окрім 
того, у випадку неявки в суд з неповажних причин винний сплачував штраф 
[5, с. 117-118]. Довгий час в законодавстві України не простежувалося чіткого 
розподілу між кримінальними та цивільними справами. У самостійні галузі 
кримінально-процесуальне та цивільно-процесуальне право виділила судова реформа 
1864 р. В літературі справедливо зазначають, що затвердження 20 листопада 1864 р. 
Статутів цивільного та кримінального судочинства цілком обґрунтовано вважається 
початком великої епохи судової реформи в Росії (складовою частиною якої була 
Україна), з якою пов’язують перетворення старої судової системи з її тяганиною та 
канцелярською таємницею в систему судів гласних, швидких, рівних для всіх та 
справедливих [9, с. 7]. Саме Статутом цивільного судочинства 1864 р. вперше в 
українське законодавство вводиться інститут заочного провадження, який має багато 
спільного із сучасною моделлю заочного розгляду справи в цивільному процесі 
України. У тій частині України (Галичина, Буковина, Закарпаття), що перебувала у 
складі Австро-Угорської імперії, з 1898 р. був введений в дію Цивільний 
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процесуальний кодекс, затверджений 1895 р. за проектом відомого процесуаліста 
Кляйна [5, с. 238] (австрійський Статут цивільного судочинства), в якому також було 
передбачено можливість постановлення заочного рішення по справі. Правила про 
заочне рішення в австрійському Статуті цивільного судочинства були подібними, за 
окремими винятками, до аналогічних положень російського Статуту цивільного 
судочинства [12, с. 156]. 

Під час дослідження питання становлення та розвитку інституту заочного 
провадження не можна оминути увагою одне важливе зауваження відомого 
процесуаліста XІХ ст. проф. К. Малишева. Аналізуючи суть та значення заочного 
рішення, він зазначає, що в історії заочних рішень важливу роль має відігравати 
форма процесу. Заочні рішення розвиваються історично в ті часи і в тих країнах, в 
яких панує усна форма процесу. І навпаки, зауважує автор, де переважає письмове 
судочинство, заочні рішення мають мало оригінальних особливостей, а підходять під 
загальне вчення про пропуск строків або про процесуальні порушення сторін. 
К. Малишев звертає також увагу і на те, що усний процес ґрунтується на тій думці, 
що словесне змагання сторін необхідне для роз’яснення суті справи судові, що не 
заслухавши усних пояснень і посилаючись на канцелярські акти, суд легко може 
постановити неправильне рішення. Саме тому там, де в основу судочинства 
покладено засаду усності, закон допускає особливо легкий спосіб оскарження 
заочних рішень (через подання відзиву на заочне рішення), який він називає 
характерною особливістю заочного провадження при усному процесі [7, с. 7-8]. Про 
вплив принципу усності процесу на розвиток інституту заочного рішення згадує 
також і Є.А. Нєфєдьєв [8, с. 263]. 

Врешті-решт робимо висновок, що історично передумовою виникнення та 
розвитку інституту заочного розгляду цивільних справ можна вважати зміну 
цивільної процесуальної форми. 

В радянський період розвитку українського законодавства інститут заочного 
провадження можна зустріти лише в Цивільному процесуальному кодексі УРСР 
1924 р. причому він допускав ухвалення заочного рішення у відсутності як 
відповідача, так і позивача. Подальша широкомасштабна кодифікація законодавства 
на довгий час викреслила цей інститут з українського цивільного процесу. ЦПК 
1963 р. передбачав можливість розгляду справи у відсутності відповідача у випадку 
його неявки, однак постановлене при цьому рішення не вважалося заочним, та й сама 
процедура такого розгляду нічим не відрізнялася від звичайного розгляду цивільних 
справ. Спроба відродити інститут заочного розгляду справи в цивільному процесі 
України вчинена лише у 2004 р. при прийнятті нового Цивільного процесуального 
кодексу України. 

Існування заочного провадження завжди по-різному оцінювали та мотивували. 
Більшість процесуалістів – вчених та практичних працівників – позитивно оцінювали 
роль інституту заочного розгляду справи в цивільному процесі. Ще розробники 
Статуту цивільного судочинства 1864 р. зазначали, що заочні рішення є необхідним 
доповненням закону про виклики. Право суду у випадку неявки відповідача 
постановити заочне рішення є кінцевим засобом припинення зловживань відповідача, 
який переховується від позивача, і примусити його з’явитися в суд. Однак, надаючи 
таке право суду, не слід забувати, що неявка відповідача, а відповідно і заочне 
рішення можуть бути наслідком зловживань з боку позивача, якщо він навмисно 
приховує місце проживання відповідача лише для того, щоби скористатися його 



 
Ю. Навроцька 

 

194 

незнанням про порушену справу [13, с. 994]. Водночас окремі дослідники кінця ХІХ 
– початку ХХ ст. акцентували на необхідності вилучення заочного рішення з правил 
Статуту цивільного судочинства [2, с. 26-27] або ж реорганізації моделі заочного 
провадження, оскільки “правила про заочні рішення в тому вигляді, як вони існують 
сьогодні, ніскільки не гарантують відповідача від можливих зі сторони позивача 
зловживань, позивачеві ж вони також приносять мало користі, навпаки, в більшості 
випадків виявляються шкідливими, оскільки дають можливість відповідачу, 
зловживаючи ними, затягувати хід процесу” [16, с. 16]. Сучасні дослідники, 
критикуючи норми процесуального законодавства про заочне рішення, тим не 
менше, пропонують не відмовлятися від нього, оскільки цей інститут не є шкідливим, 
досить міцно увійшов у науку та використовується на практиці [4, с. 64]. 

Незважаючи на непоодинокі аргументи противників інституту заочного 
провадження в цивільному процесуальному законодавстві, слушним видається все-
таки погляд прихильників існування заочного розгляду справи в цивільному процесі. 
В.В. Ярков обґрунтовано зазначає, що введення в цивільний процес інституту 
заочного провадження стало одним із основних напрямів вирішення проблем 
доступності до правосуддя [18, с. 57]. Позитивно оцінюючи введення в цивільне 
процесуальне законодавство інституту заочного провадження, І.В. Рєшетнікова 
наголошує, що цей інститут відноситься до історичних форм прискорення 
правосуддя, які не позбавляють судову діяльність її суттєвих ознак. Введення цього 
інституту виправдане, оскільки дає змогу вирішити справу ефективніше без 
зниження рівня процесуальних гарантій, відображаючи змагальний характер процесу 
[10, с. 181-183]. 

Правові передумови введення в український цивільний процес моделі заочного 
розгляду справи містяться насамперед в Основному Законі держави. Зокрема, норми 
Конституції України гарантують кожному судовий захист його прав та свобод, а це 
означає, що будь-яка зацікавлена особа має право в порядку, встановленому законом, 
звернутися до суду за захистом порушених чи оспорюваних прав або охоронюваних 
законом інтересів. Нікому не може бути відмовлено у розгляді по суті пред’явленого 
ним позову. Це право гарантоване в тому числі і встановленою законом цивільною 
процесуальною формою розгляду та вирішення спорів. Якщо ж розгляд справи буде 
неодноразово відкладатися у зв’язку з неявкою відповідача до суду засідання, то 
право позивача на судовий захист може виявитися нереалізованим. На мою думку, 
заочне рішення має стати інститутом, який зможе забезпечити швидкість та 
ефективність судового розгляду цивільних справ, певною мірою спростить його, 
сприятиме підвищенню відповідальності сторін за свої дії та попередженню тяганини 
й зловживань з боку відповідача. 

Теорія цивільного процесу та світова практика по-різному ґрунтують до питання 
права позивача та відповідача на заочне провадження: 1) на дають це право обом 
сторонам; 2) наділяють ним лише позивача; 3) це право не належить жодній із сторін 
[17, с. 15]. Як уже було зазначено, протягом становлення та розвитку інституту 
заочного рішення одна модель чергувалася з іншою. Майбутня модель заочного 
розгляду справи в цивільному процесі України передбачає, що такий порядок 
розгляду цивільно-правових спорів можливий лише щодо відповідача. 

За своєю процесуально-правовою природою заочне провадження в цивільному 
судочинстві не є самостійним провадженням, адже воно не зумовлене природою 
матеріально-правового відношення, характером та підставами розглядуваних судом 
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вимог. Досить часто заочне провадження називають спрощеною процедурою 
[3, с. 214]. Однак у цьому питанні вважаю за доцільне погодитися з І.І. Черних, яка, 
зокрема, відстоює погляд, що заочне провадження не є скороченим чи спрощеним, 
оскільки порядок заочного розгляду справи підпорядковується загальним правилам 
судового розгляду, лише наділений при цьому певними особливостями, що є сутєво 
для того, аби бути закріпленим в окремих нормах [17, с. 9]. Окрім цього, заочне 
рішення після вступу в законну силу за своїми правовими наслідками абсолютно 
нічим не відрізнятиметься від судового рішення, ухваленого у звичайному порядку. 
Тому вживання терміна “заочне провадження” слід вважати умовним. 

Термін “заочний” означає такий, “який відбувається за відсутності особи, якої 
що-небудь стосується” [1, с. 315]. ЦПК України не дає визначення ні заочного 
провадження, ні заочного рішення, вказуючи лише на умови проведення заочного 
розгляду справи. Тому, керуючись лише систематичним тлумаченням цивільного 
процесуального законодавства та доктринальними напрацюваннями, заочний розгляд 
справи в цивільному процесі України можна визначити як порядок розгляду та 
вирішення судом цивільного спору по суті, що можливий зі згоди позивача, 
ґрунтується на дослідженні усних пояснень позивача та інших наявних у справі 
матеріалів і відбувається без участі відповідача, який належним чином повідомлений 
і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним 
причини визнані неповажними і який наділений правом вимагати перегляду заочного 
рішення у спрощеному порядку. 

Характерною особливістю заочного розгляду справи в цивільному процесі є те, 
що він можливий лише за дотримання усіх одночасно умов його проведення, 
встановлених законодавством. До таких процесуальний закон, зокрема, відносить: 
1) неявку відповідача; 2) належне його повідомлення; 3) відсутність повідомлення 
про причини неявки або визнання зазначених ним причин неповажними; 
4) відсутність прохання відповідача про розгляд справи у його відсутності; 5) згода 
позивача на таке вирішення справи. 

У разі заочного розгляду справи специфічно проявляється змагальність 
цивільного процесу, оскільки немає головної характеристики змагальності –
словесних дебатів та словесних змагань сторін. Однак це не означає, що заочне 
провадження є “одностороннім” і не в змозі досягти завдань цивільного судочинства, 
визначених законодавством. Адже при заочному розгляді справи, як і при 
звичайному змагальному процесі, суд зобов’язаний вирішити спір на підставі 
наявних у справі доказів. У випадку заочного процесу сторони та інші особи, які 
беруть участь в справі, наділені тими ж правами, які вони мають при звичайному 
порядку судового розгляду. Дехто може відразу заперечити: керуючись вимогами 
цивільного процесуального законодавства, у разі заочного розгляду справи позивач 
позбавлений права змінити предмет або підстави позову, а також розмір позовних 
вимог. Однак, на мою думку, таке трактування закону не зовсім правильне. Під час 
заочного розгляду позивач не позбавлений вищезазначених прав, законодавець 
додатково наголошує, що у таких випадках суд відкладає судовий розгляд для 
повідомлення про це відповідача. Видається очевидним те, що і при звичайному 
порядку судового розгляду у відсутності відповідача в аналогічних випадках суд 
зобов’язаний чинити так само – відкладати судовий розгляд і ознайомлювати 
відповідача з новими вимогами позивача. Заочний розгляд, як слушно зазначає 
І.І. Черних, – це всього лише спосіб існування цивільної процесуальної форми, 
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пристосований для реалізації права на судовий захист особи, яка звернулася для 
вирішення спору, в тих випадках, коли немає можливості дотриматися стандартів 
змагальної форми [17, с. 13]. 

Якщо за раніше діючою моделі судового процесу суддя забезпечував явку його 
учасників в суд включно перед тим, як вжити заходів процесуального примусу та 
адміністративного порядку, то при винесенні заочного рішення ухилення сторони від 
участі у справі стає передусім функціонально пов’язаним з обмеженням її власних 
інтересів [10, с. 183]. 

Викладене свідчить, що заочний розгляд цивільних справ слід розглядати як 
спосіб прискорення судочинства при неявці відповідача, а також як можливість 
підвищити ефективність правосуддя. Завдяки заочному провадженню цивільний 
процес України набуде більшої різноманітності своєї процедурної форми, а заочне 
рішення урізноманітнить види судових актів. Це своєю чергою позитивно 
відобразиться на захисті прав та законних інтересів громадян, оскільки підвищить 
якість розгляду цивільних справ та оперативність вирішення цивільно-правових 
спорів. Про практику застосування цього інституту в українському цивільному 
процесі говорити ще рано. Однак законодавча регламентація заочного розгляду 
справи далека від досконалості, а це, відповідно може призвести до виникнення на 
практиці багатьох проблем, пов’язаних з недостатньою розробленістю інституту 
заочного провадження та відсутністю одноманітності в тлумаченні норм, які 
регулюють заочний порядок розгляду справи в цивільному процесі. З метою 
вироблення єдиної концепції даного інституту нові теоретичні дослідження в цьому 
напрямі мають бути спрямовані на вироблення пропозицій з удосконалення 
цивільного процесуального законодавства та формулювання рекомендацій щодо 
практичного застосування інституту заочного розгляду справи в цивільному 
судочинстві України. 
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АНТИДЕМПІНГОВОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА США ДО УРУГВАЙСЬКОГО РАУНДУ 

С. Осика1 
Верховна Рада України 

У статті автор аналізує особливості нормативних актів США спрямованих на 
захист від демпінгу імпорту, які було прийнято до Уругвайського раунду. 

Ключові слова: імпорт, захист, демпінг. 
США завжди були переконаними прихильниками відкриття ринків зарубіжних 

країн з метою збуту своїх товарів, доступу до ресурсів цих країн. Перший міністр 
фінансів США А. Гамільтон висунув стратегію економічного розвитку, відповідно до 
якої федеральний уряд мав підтримувати промисловість, що зароджувалася і 
введення протекціоністських тарифів під час ввезення. Зазначимо, що багато у чому 
США слідували прислухались до його рекомендацій. Так, зокрема, підвищувалися 
загальні ставки тарифів підчас ввезення. У 1930 р. було прийнято закон Смута-Холі, 
відповідно до якого такі тарифи різко підвищувалися, а також було встановлено 
нетарифні обмеження. З метою захисту промисловості й у випадках ввезення товарів, 
ціни на які є заниженими, вживали також антидемпінгових заходів. 

З огляду на велике теоретичне і практичне значення, питання, яке стосується 
розвитку антидемпінгового законодавства США до початку Уругвайського раунду, 
ще не було предметом окремого наукового дослідження. 

Метою статті є комплексний аналіз особливостей нормативно-правових актів 
США у сфері захисту від демпінгового імпорту, які були прийняті до Уругвайського 
раунду. 

Першими антидемпінговими актами США були закони „Про тарифи” від 
1894 року [1], „Про державний бюджет” від 1916 року [2], „Про антидемпінг” від 
1916 року [3]. Ці закони суттєво відрізняються від сучасного антидемпінгового 
законодавства США. 

Охарактеризуємо окремі нормативні акти у досліджуваній сфері. Так, у 1916 р. 
Конгрес прийняв закон „Про антидемпінг”, яким вносилися зміни і доповнення до 
розділу VІІІ „Недобросовісна конкуренція” закону „Про державний бюджет” від 
1916 р. Відповідно до цього закону дії імпортера чи його агента, які імпортують в 
США будь-які товари із певної зарубіжної країни, є протиправними, у випадку коли 
систематичний імпорт товарів, їх продаж, а також систематичне спонукання до 
імпорту і продажу в США за ціною, меншою від фактичної ринкової вартості або 
оптової ціни таких товарів. Причому до величини таких вартостей або цін додаються 
величини витрат на перевезення, на сплату мита, податків і зборів, які є 
обов’язковими у випадку імпорту та продажу в США. Величини цих фактичних 
ринкових вартостей і оптових цін визначаються під час експорту на основних ринках 
країн їхнього виробництва чи інших зарубіжних країн, куди вони зазвичай 
експортуються. У таких випадках передбачено, що дії імпортера чи його агента 
вчиняються з умислом. 

У період дії закону від 1916 р, підставою для настання кримінальної, або 
цивільно-правової відповідальності слугувало заниження цін, яке відбувалося з 
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умислом (тобто з метою руйнування промисловості США, або заподіяння їй шкоди 
або монополізації будь-якого сегменту внутрішньої чи зовнішньої торгівлі). 

Іншою характерною рисою цього закону є те, що він надає право приватним 
особам бути позивачами у федеральних окружних судах і право на відшкодування у 
потрійному розмірі шкоди, заподіяної їхньому бізнесу чи власності. Проте, до 70-тих 
років судом було розглянуто лише одну справу: „H. Wagner and Adler Co. v. Mali” [4]. 
Також відомою справою, у якій вже Верховний суд США взяв до уваги закон від 
1916 р. була „United States v. Cooper Corp”, хоча у зазначеній справі проблема полягала 
у визначенні чи є США „особою” в межах значення ст. 7 антитрестовського закону 
Шермана від 1980 р. [5] і чи має право на подання позову про відшкодування шкоди у 
потрійному розмірі. 

Оскільки, як з’ясувалось, вимоги закону „Про антидемпінг” від 1916 р. виконати 
занадто важко, передусім за все через необхідність доказування умислу, після 
Першої світової війни Конгрес був змушений розглянути іншу концепцію 
антидемпінгового законодавства. Так, до 1979 р. юридичною основою для 
антидемпінгових розслідувань Міністерства фінансів США (далі – Мінфін), склав 
закон „Про антидемпінг” від 1921 року [6]. 

Цей закон уповноважив Міністра фінансів США накладати антидемпінгове мито 
на демпінгові товари, не беручи до уваги умисел заподіювача. Відповідно до закону 
були суттєво знижені вимоги попереднього закону від 1916 р. стосовно скарги в 
частині подання доказів про умисел. Було достатньо подати твердження про 
наявність шкоди, заподіяної демпінговим імпортом. 

Також зазначеним законом було введено в обіг нові специфічні терміни, такі як 
„обґрунтована вартість”, „ціна США” тощо. Було вперше запропоновано концепції 
вирахування витримок у зв’язку з рухом товару із обґрунтованої вартості і „ціни 
США” для отримання ціни на умовах поставки франко-завод, а також коректування 
обґрунтованої вартості для розрахунку різниці в „умовах продажу” і проведення 
окремих розрахунків „ціни США” у справах із пов’язаними імпортерами. 

Жовтень 1929 року позначився крахом на Нью-йоркській фондовій біржі й акції 
різко впали у ціні. Біржовий крах зумовив гостру економічну кризу (Велика 
депресія). З метою виходу із зазначеної ситуації виконавча і законодавча гілки влади 
розробляли відповідні заходи (наприклад, обмеження обсягів імпорту у США 
завдяки встановленню високого рівня тарифів на ввезення, застосування нетарифних, 
антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів). Водночас проводили 
активну роботу щодо розробки відповідного законопроекту. Натомість у 1930 р. 
Конгресом було прийнято закон „Про тарифи”, відомий нині як закон Смута-Холі. 
Відповідно до нього було підвищено тарифи на більшість товарів, які імпортувалися, 
до найвищого рівня в історії США. 

Закон „Про зовнішньоторгові угоди на основі принципу взаємності” від 1934 р. 
вніс відповідні зміни і доповнення до закону „Про тарифи”. Це зумовило створення 
Програми зовнішньоторгових угод на основі принципу взаємності, згідно з якою 
дозволялося зниження тарифів на ввезення на підставі відповідних міжнародних 
договорів. 

водночас, у цьому ж 1934 р. було прийнято закон „Про зовнішньоторгові угоди”, 
який також вніс зміни до закону „Про тарифи”. Ці зміни стосувалися можливості 
зниження тарифів на ввезення. З цією метою дозволено проводити переговори з 
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іншими країнами про укладення відповідних угод щодо зниження зазначених 
тарифів. Також США, відповідно до цього закону, мали можливість брати участь у 
перших п’яти раундах багатосторонніх торгових переговорів в межах ГАТТ. У 
1962 р. цей закон буз змінений законом „Про розширення зовнішньої торгівлі”. 

До 1954 р. справи про демпінг розглядалися Мінфіном. Ситуація змінилася після 
прийняття у цьому ж році закону „Про спрощення митних процедур”. Зазначеним 
законом Конгрес вніс зміни до закону „Про антидемпінг” від 1921 р. відповідно до 
яких повноваження щодо визначення наявності шкоди передавалися Комісії США з 
тарифів1. Іншою важливою зміною, згідно з цим законом, стало обмеження 
ретроактивного періоду в антидемпінгових справах. 

У 1958 р. до закону „Про антидемпінг” від 1921 р. було внесено суттєві поправки. 
Одна з них стосувалася розходжень у дефініціях „вартість на іноземному ринку” і 
„обґрунтована вартість”, які згодом були приведенні у відповідність із 
законодавством [7]. Згідно з іншою поправкою було узгоджено дефініції, які 
використовувалися Мінфіном і Комісією США з тарифів (оскільки у відомства 
занадто звужено тлумачили дефініції „шкоди” і „федерального товаровиробника”. 
Також було закріплено обов’язок Мінфіну публікувати констатації щодо продажу за 
ціною, яка є нижчою від обґрунтованої вартості, а обов’язок Комісії полягав у 
публікаціях позитивних (негативних) констатацій про наявність шкоди. 

У 1962 р. прийнято, про що вже згадувалося, закон „Про розширення зовнішньої 
торгівлі”, яким уряду США було надано право брати участь у Кеннеді – раунді. Цей 
закон суттєво вплинув на зміст і на процедури проведення зазначеного раунду. 
Також було відмінено положення 1949 р. про межі зниження ставок мита. Скасовано 
до цього закону завдяки надання, Президентові США загальних повноважень по 
веденню переговорів, було розроблено і ухвалено перший у межах ГАТТ кодекс – 
Антидемпінговий кодекс ГАТТ. 

Важливе значення в системі нормативних актів США у досліджуваній сфері 
займає закон „Про зовнішню торгівлю”, прийнятий у 1974 р. Головна мета цього 
закону полягала у: стимулювання економічного росту США, збереження і 
розширення доступу на ринки зарубіжних країн для збуту сільськогосподарської 
продукції та промислових товарів; укріплення економічних зв’язків з іншими 
зарубіжними країнами завдяки застосуванню недискримінаційних методів; захисті 
промисловості США і працівників від недобросовісної конкуренції; наданні 
допомоги в перебудові різним галуззям промисловості, працівникам, яким заподіяно 
шкоду, або існує загроза її заподіяння через значне зростання обсьгів імпорту в 
США. 

Відповідно до цього закону Президентові США були надані повноваження щодо 
укладення міжнародних угод про зниження бар’єрів для імпорту. Він також вніс 
важливі поправки до закону „Про антидемпінг” від 1921 р. Власне кажучи, 
розглянутий закон був розроблений з метою подальшого спрощення процедур 
вирішення торгових проблем. Це полягало в тому, аби гарантувати швидку відповідь 
на обмеження імпорту іноземними урядами, на надання експортних субсидій, не 
заниження цін та на інші недобросовісні методи в галузі міжнародної торгівлі. 

Комісія США з тарифів була перейменована у Комісію США з міжнародної 
торгівлі, яка діє при уряді США і є підзвітною Конгресу. 
                                                           
1 На сьогодні це Комісія США з міжнародної торгівлі. 
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У процесі Токійського раунду, у 70-х роках були прийняті, відповідно, 
Антидемпінговий та Антисубсидиційний кодекси ГАТТ, а також внесені зміни до 
статті VІ ГАТТ. З огляду на прийняття цих двох кодексів, США зобов’язалися 
імплементувати до 1 січня 1980 р. їхні норми до свого законодавства. Це вплинуло на 
прискорений процес гармонізації законодавства США, на сам перед 
антидемпінгового. 

Так, законом „Про зовнішньоторгові угоди” від 1979 р. призупинено дію закону 
„Про антидемпінг” від 1921 р. а закон „Про тарифи” від 1930 року був доповнений 
новим розділом VІІ, відповідно до якого імплементувалися положення 
Антидемпінгового кодексу 1979 р. Відповідальність за проведення антидемпінгових 
розслідувань була покладена на Міністерство торгівлі США (далі Мінторг). 

Після успішного завершення Токійського раунду антидемпінгове законодавство 
США було піддане подальшим перетворенням. Зокрема, були внесені зміни до 
адміністративної процедури. Сторони, які представляли федеральні інтереси, з 
прийняттям закону „Про зовнішньоторгові угоди” брали більшу участь у 
адміністративному процесі [8]. 

Мінторг і Комісія були уповноважені видавати „накази про адміністративний 
захист нерозголошення”, відповідно до яких адвокати зацікавлених сторін мали 
змогу отримувати конфіденційну інформацію, яка надходила від інших зацікавлених 
сторін, за умови застосування санкцій у випадку її несанкціонованого розголошення 
своїм клієнтам або публічного розголошення. Зокрема, зазначені особи мали змогу 
кваліфіковано давати відповідь на інформацію й аргументи, які подавалися іншими 
сторонами, що й суттєво змінило характер антидемпінгових розслідувань. 

Також були встановлені процедури для прийняття попередніх і остаточних 
визначень про наявність демпінгу і шкоди. Спочатку Комісія приймала визначення 
про наявність шкоди в усіх справах до публікації попереднього визначення про 
наявність демпінгу. Згодом Мінторг готував визначення про наявність демпінгу, а 
Комісія – про наявність шкоди. Після цього було опубліковано наказ „Про стягнення 
антидемпінгового мита”, за яким імпортер вносив депозит, розмір якого відповідав 
ставці антидемпінгового мита, у випадку ввезення товару, який є об’єктом наказу. Це 
стало суттєвою зміною в доуругвайській практиці. 

З метою забезпечення регулярної оцінки фактичного антидемпінгового мита було 
створено формальну систему щорічних адміністративних переглядів, яка 
ґрунтувалася на останній поточній інформації. 

Також, було введено новий порядок адміністративних переглядів, які 
проводяться Мінторгом. На базі Митного суду США було створено Федеральний суд 
США з питань міжнародної торгівлі, і під його виключну юрисдикцію потрапляли 
визначення про наявність шкоди і стягнення антидемпінгового мита. Також було 
створено Апеляційний суд США федеральних судових кругів на основі колишніх 
Претензійного суду США і Федерального апеляційного суду США у справах про 
мито і патенти, для перегляду правових визначень, прийнятих Федеральним судом 
США з питань міжнародної торгівлі. 

Також цей закон від 1979 р. вносив зміни до адміністративної юрисдикції з 
правових визначень про наявність демпінгу. 

Отже, зважаючи на викладене вище, зазначимо, що антидемпінгові заходи, які є 
способом захисту внутрішнього ринку від недобросовісної іноземної конкуренції, 
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слугують основним інструментом зовнішньої політики США, що активно 
підтримується Конгресом. 

Антидемпінгове законодавство США повинно забезпечити дотримання принципу 
справедливої торгівлі шляхом усунення ринкових диспропорцій, спричинених 
іноземною конкуренцією. Метою застосування антидемпінгового законодавства є 
встановлення рівних умов торгівлі для федеральних та іноземних товаровиробників, 
а також ліквідація штучно створених переваг для іноземних експортерів. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті досліджено правову природу домовленості про видачу гарантії. У праці 
наведено наукові позиції з досліджуваної проблематики; розкрито зміст гарантії, 
використовуючи Уніфіковані правила Міжнародної торговельної палати (МТП) для 
гарантій за вимогою 1992 року. 

Ключові слова: гарантія, фінансова установа, бенефіціар, принципал. 
Виконанню зобов’язань сприяють спеціальні заходи, які називаються способами 

забезпечення зобов’язань. Вони полягають у покладенні на боржника додаткових 
обтяжень на випадок невиконання чи неналежного виконання зобов’язання, або в 
притягненні до виконання зобов’язання поряд з боржником третіх осіб, або в 
резервуванні майна, за рахунок якого може бути досягнуто виконання зобов’язання, 
або у видачі зобов’язання уповноваженими на те органами по сплаті визначеної 
грошової суми. 

Забезпечення зобов’язань є суттєвим чинником їх належного виконання, а від 
обрання відповідного способу забезпечення залежить в кінцевому підсумку 
задоволення тією чи іншою мірою вимог кредиторів. 

У статті детально розглянемо особливості правової природи гарантії та 
домовленості про видачу гарантії як способу забезпечення виконання цивільно-
правових зобов’язань. 

У літературі трапляються різні оцінки гарантії. Вагомий внесок у дослідження 
проблем, пов’язаних з правовою природою гарантії зробили такі відомі вчені як: 
В.В. Луць [1], Н.С. Кузнєцова [2], Є.А. Суханов [3], Ю.К. Толстой [4], М.І. Брагінський, 
В.В. Вітрянський [5] та ін. 

Проте не всі науковці розглядають гарантію як спосіб забезпечення виконання 
зобов’язань. Наприклад, Є.А. Павлодський вважає, що банківська гарантія взагалі не 
є способом забезпечення виконання зобов،язання. На його думку, “віднесення 
банківської гарантії до способів забезпечення виконання зобов،язань має не більше 
підстав, ніж, наприклад, страхування ризику неповернення позикових коштів” 
[6, с. 25]. 

Ю.К. Толстой вважає, що у гарантійному зобов،язанні гарант має право вказати 
так звані гарантійні випадки, тобто перелік порушень, з настанням яких виникає 
підстава для пред’явлення вимоги про сплату гарантом бенефіціару визначеної 
грошової суми. Наявність у гарантії переліку “гарантійних випадків” робить її 
схожою до договору страхування [4, с. 531]. 

Проте зазначимо, що під час дослідження правових проблем потрібно 
враховувати положення чинного ЦК України [7], який визначає гарантію 
самостійним способом забезпечення виконання зобов،язань (ч. 1 ст. 546 ЦК України). 
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На нашу думку, гарантія є абсолютно новим, самостійним, таким, що 
відрізняється від інших способом забезпечення належного виконання цивільно-
правових зобов’язань. Тому аналіз гарантії у вітчизняному цивільному законодавстві 
є досить складним і має здійснюватись, керуючись змістом конкретних норм ЦК 
України. 

Розглядаючи правову природу гарантії, потрібно звернути увагу на одну важливу 
особливість цього правового інституту – видача гарантії є одностороннім 
правочином. 

Видачі гарантії зазвичай передують юридично оформлені відносини між 
гарантом і боржником. Інструментом встановлення юридичного зв’язку між 
суб’єктами є договір чи домовленість, яка створює відповідне зобов’язання між 
гарантом і принципалом, визначає порядок і послідовність вчинення ними 
необхідних дій. Згідно з ЦК України, термін “домовленість” використовують для 
позначення договору, який встановлює зобов’язальні відносини між боржником і 
гарантом. Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або 
більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та 
обов،язків.  

У юридичній літературі триває дискусія з приводу правової природи 
домовленості про видачу гарантії. Деякі вчені вважають, що домовленість про видачу 
гарантії – договір, на підставі якого гарант зобов’язується в інтересах принципала, 
але від свого імені вчинити правочин про видачу гарантії за обумовлену винагороду, 
і трактують, що таку домовленість як договір комісії [8, с. 289]. За договором комісії 
одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) 
за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок 
комітента (ст. 1011 ЦК України). За правочинами, вчиненими з третіми особами, прав 
та обов،язків набуває комісіонер.  

За домовленістю про видачу гарантії одна сторона (гарант) зобов’язується за 
винагороду видати гарантію від свого імені, а принципал – сплатити обумовлену 
суму. Гарантія видається, як правило, за рахунок принципала. Тому принципал 
фактично є власником гарантії і може визначати порядок її подальшого використання 
в межах, обумовлених змістом гарантії. Хоча відповідно до призначення гарантії 
вона зазвичай безоплатно передається принципалом бенефіціару як спосіб 
забезпечення основного зобов،язання, ця обставина не перетворює домовленість у 
правочин, який вчиняється на користь третьої особи – бенефіціара. Після вчинення 
правочину за дорученням комітента комісіонер повинен надати комітентові звіт і 
передати все одержане за договором комісії (ч. 1 ст. 1022 ЦК України). Принципал не 
надає бенефіціару звіт про свої дії. Комітент відповідно до ст. 1023 ЦК України 
зобов’язаний прийняти від комісіонера все виконане за договором комісії. 
Принципал може прийняти від гаранта гарантію, але має право і відмовитись це 
зробити, навіть не мотивуючи свою відмову. Комітент повинен виплатити 
комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії (ч. 1 
ст. 1013 ЦК України). Крім того, відповідно до ст. 1024 ЦК України комісіонер має 
право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв’язку з виконанням своїх 
обов’язків за договором комісії, зокрема у випадку, якщо він чи субкомісіонер вжив 
усіх заходів щодо вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставин, які від 
нього не залежали. Гарант відповідно до ст. 567 ЦК України має право на оплату 
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послуг, які він надав боржникові. Жодних додаткових витрат у зв’язку з виконанням 
домовленості гарант не має. 

Гарантія передбачає зобов’язання гаранта не перед принципалом, який її купив, а 
перед бенефіціаром. Це дає підстави для помилкового трактування домовленості як 
договору комісії.  

Проте потрібно зазначити, що положення, які стосуються договору комісії, лише 
частково подібні до домовленості про видачу гарантії. Отож, ця домовленість хоча і 
може містити деякі подібні риси з договором комісії, проте такою не є. 

Висловлюється й інша думка, відповідно до якої домовленість про видачу 
гарантії – договір купівлі-продажу документа, який засвідчує одностороннє 
зобов،язання гаранта [9, с. 66]. За договором купівлі-продажу одна сторона 
(продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій 
стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і 
сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК України). 

Гарантія як документ, що містить одностороннє зобов،язання, є специфічним 
нетиповим предметом, який може бути навіть оборотоздатним, якщо передбачено 
його передачу іншим особам. 

За домовленістю про видачу гарантії одна сторона (гарант) зобов’язується 
передати річ (гарантію) у власність іншій стороні (принципалу), а принципал – 
прийняти банківську гарантію і сплатити за неї визначену грошову суму. Принципал, 
одержавши гарантію, може володіти, користуватися і розпоряджатися нею, тобто 
набуває права власності на гарантію. Договір може бути укладений на купівлю-
продаж товару, який буде створено продавцем у майбутньому (ч. 1 ст. 656 ЦК 
України). Гарант, вчиняючи правочин про видачу гарантії, не має ще гарантії, але 
вона буде складена ним у майбутньому. 

Суттєвим є те, що гарантія в кінцевому підсумку має бути передана принципалом 
бенефіціару, який її використовує, хоча принципал, як власник гарантії, може її 
нікому не передати. 

Проте, зазначимо, що якщо розглядати гарантію як просте зобов،язання гаранта 
перед бенефіціаром, то конструкція договору купівлі-продажу між гарантом і 
принципалом не може бути застосована для правової кваліфікації договору про 
видачу гарантії. Відповідно до ст. 656 ЦК України, предметом договору купівлі-
продажу може бути будь-який товар, майнові права або право вимоги. У цьому 
випадку йдеться про зобов’язання гаранта. Оскільки в результаті укладення договору 
між гарантом і принципалом річ чи право не передається, відносини, які виникають, 
не охоплені конструкцією договору купівлі-продажу. 

Договір про видачу гарантії – каузальний правочин. Тому, якщо принципал з 
будь-яких причин не виплачує гаранту обумовлену договором винагороду, гарант 
має право не видавати гарантію. Але, якщо вона вже була скерована бенефіціару, 
гарантія зберігає силу, незважаючи на відсутність зустрічного волевиявлення зі 
сторони принципала [10, с. 52]. 

Потрібно на увазі, що закон не містить будь-яких приписів про обов’язкове 
укладення письмового договору між принципалом і гарантом. Тому відсутність 
письмової домовленості про видачу гарантії між принципалом і гарантом не тягне 
недійсність гарантійного зобов’язання гаранта перед бенефіціаром. Проте, якщо 
прохання принципала про видачу гарантії та умови задоволення цього прохання 
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визначаються домовленістю гаранта і принципала про порядок і умови видачі 
банківської гарантії, то саме така домовленість стає підставою, від якої залежить 
порядок видачі гарантії, взаємні розрахунки гаранта і принципала про виплату 
винагороди гаранту, право регресу гаранта до принципала, його обсяг і порядок 
здійснення [3, с. 85-86]. 

Відповідно до ст. 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” [11], 
надання гарантій є банківською операцією, тому процедури, що супроводжують 
видачу гарантії, як правило, ретельно розроблені банками. Видачі гарантії передує 
оформлення декількох документів. 

Принципалу, який звертається до банку за банківською гарантією, пропонують 
заповнити заяву про видачу гарантії. Вона містить такі відомості: 

− в який строк повинна бути надана гарантія; 
− яке основне зобов،язання забезпечується гарантією і найменування 

бенефіціара; 
− характеристики гарантії (відклична/безвідклична, умовна/безумовна та ін.); 
− межі зобов،язання гаранта; 
− строк дії гарантії; 
− джерела, з яких принципал може задовольнити вимоги гаранта про 

відшкодування в порядку регресу сум, сплачених бенефіціару за гарантією. 
Розглянувши заяву, банк повинен вирішити, чи може він надати гарантію за 

цього принципала [9, с. 64]. Для прийняття рішення гарант формує “кредитну 
справу” принципала. 

Банк, інша фінансова установа чи страхова організація дають письмове 
зобов،язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) грошову суму після того, 
як бенефіціар пред’явить письмову вимогу про її сплату. У цьому письмовому 
зобов،язанні визначено суму, на яку видається гарантія, формулюються умови, за 
наявності яких гарант зобов’язується сплатити бенефіціару зазначену суму чи її 
частину, передбачається перелік документів, які мають бути долучені бенефіціаром 
до вимоги про сплату гарантом грошової суми, вказується строк, на який видається 
гарантія. 

Не виключено можливість оформлення відносин з приводу гарантії шляхом 
складання одного документа, який підписується гарантом і бенефіціаром, а іноді 
навіть і принципалом, причому в цьому документі можуть бути викладені не лише 
умови гарантії, але й правила про взаємовідносини гаранта і принципала, хоча з 
погляду юридичної техніки таке оформлення відносин недостатньо коректне, проте 
цілком допустиме [12, с. 114]. 

Зобов’язання гаранта оформляють у письмовій формі. На думку С.В. Сарбаша, 
недотримання письмової форми банківської гарантії тягне за собою неможливість 
посилатись на підтвердження правочину і його умов на покази свідків, але не 
позбавляє права наводити письмові та інші докази [13, с. 95]. Проте навряд чи можна 
з цим погодитись. Відповідно до ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення 
виконання зобов،язання вчиняється у письмовій формі. Правочин щодо забезпечення 
виконання зобов’язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним. 
Вимоги до письмового правочину викладено у ст. 207 ЦК України. 
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Отже гарантія – це завжди документ, вчинений у письмовій формі. З огляду на 
це, у ст. 3 Уніфікованих правил МТП для гарантій за вимогою 1992 р. підкреслено, 
що тексти самих гарантій, як і інші документи, пов’язані з нею, мають бути точними і 
без спірних моментів. 

Зміст гарантії вміщує такі умови: 
1. найменування гаранта; 
2. найменування принципала; 
3. найменування бенефіціара; 
4. посилання на основний договір, в якому передбачено необхідність видачі 

гарантії; 
5. максимальна грошова сума, яка підлягає виплаті; 
6. строк, на який видана гарантія, чи інший юридичний факт, з настанням якого 

припиняється гарантійне зобов،язання; 
7. правила здійснення платежу; 
8. положення, спрямоване на зменшення суми гарантійних виплат [3, с. 88]. 

Звідси робимо висновок що, видача гарантії – односторонній правочин. Проте, на 
думку В.А. Хохлова, “банківська гарантія може бути як одностороннім, так і дво- і 
багатостороннім правочином: все залежить від конкретних обставин, від фактичних 
відносин” Такого висновку автор дійшов, враховуючи такі умови: “Факт видачі 
гарантії (окремого листа, підписаного тільки гарантом) може розглядатись як оферта, 
а факт видачі кредиту … може бути віднесений до … конклюдентних дій … і тим 
самим виконати функції акцепту. Окрім того відносини сторін можуть бути 
оформлені і тристороннім (бенефіціар, гарант, принципал) договором” [14, с. 170]. 

Зазначимо, що відносини, які виникають з приводу гарантії, дійсно можуть бути 
оформлені документом, підписаним гарантом і бенефіціаром чи гарантом, 
бенефіціаром і принципалом. Проте, як зазначає Б.М. Гонгало, спосіб втілення 
домовленостей цих осіб не може слугувати критерієм при визначенні правової 
природи відповідних дій [12, с. 115]. Для видачі гарантії достатньо волі однієї 
сторони – гаранта. Отже, це односторонній правочин. В результаті виникає 
одностороннє зобов’язання, відповідно до якого гарант зобов’язаний сплатити 
бенефіціару визначену грошову суму. Проте потрібно зазначити, що хоча 
односторонній характер гарантії свідчить про те, що обов’язки за гарантією 
виникають саме у гаранта, таке положення не означає, що у принципала відсутні 
будь-які зобов،язання. Ст. 567 ЦК України передбачає право гаранта на оплату 
послуг, наданих ним боржникові. Отож, ця стаття встановлює обов،язок принципала 
сплатити гаранту винагороду за видачу гарантії. 

За загальним правилом гарантія діє протягом строку, який закріплений у 
договорі. Вона є чинною від дня її видачі, якщо в ній не встановлено інше (ст. 561 ЦК 
України). Строк дії гарантії – строк існування права бенефіціара на пред’явлення 
вимоги до гаранта. Він має присікальний характер і не може бути продовжений 
судом у випадку його пропуску. 

Отже, під видачею гарантії потрібно розуміти передачу гаранту належним чином 
оформленої гарантії принципалові або бенефіціарові. Саме видача гарантії є 
юридичним фактом, який формує гарантійне зобов،язання між бенефіціаром і 
гарантом. 
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У статті досліджено проблему судового контролю за виконанням рішення суду. 
Зокрема, йдеться про те, хто із учасників виконавчого провадження може оскаржити 
рішення, дії чи бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та 
в якому порядку це повинно відбуватися. У статті проаналізовано норми щодо 
судового контролю за виконанням рішення суду, які містяться у новому ЦПК України, 
що був прийнятий 18.03.2004 р.  

Ключові слова: суд, виконавче провадження, скарга, державний виконавець, 
державна виконавча служба. 

Однією з важливих стадій цивільного процесу є стадія виконавчого провадження 
[1, с. 33; 2, с. 21-22]. Саме завдяки цій стадії забезпечується реальний захист 
порушеного чи оспорюваного права чи, який охороняється законом інтересу, що є 
метою цивільного судочинства. 

Виконання рішень, які приймають суди, покладено на державну виконавчу 
службу. Правовою основою виконавчого провадження є закони України „Про 
виконавче провадження” від 21.04.1999 р. (з подальшими змінами і доповненнями), 
„Про державну виконавчу службу” від 24.03.1998 р. (з подальшими змінами і 
доповненнями), Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963 р. (далі – 
ЦПК України від 18.07.1963 р.), Господарський процесуальний кодекс України від 
06.11.1991 р. (далі – ГПК України) та інші нормативно-правові акти. Варто 
зазначити, що 18.03.2004 р. Верховна Рада України прийняла новий Цивільний 
процесуальний кодекс України (далі – ЦПК України від 18.03.2004 р.), який теж 
врегульовує зазначені відносини.  

Стадія виконавчого провадження не є обов’язковою стадією цивільного процесу, 
оскільки відповідач (боржник) може виконати рішення суду добровільно, і 
відповідно позивач (стягувач) не матиме потреби звертатися до органів державної 
виконавчої служби з вимогою про примусове виконання рішення суду. Крім того, 
рішення суду, яке ухвалюється за результатами розгляду позову про визнання, саме 
по собі констатує наявність чи відсутність певних правовідносин, і захист 
порушеного права здійснюється цим судовим рішенням (наприклад, рішення суду 
про визнання авторства на твір, про визнання шлюбу недійсним тощо). 

Контроль за виконанням державною виконавчою службою судових рішень 
здійснюється, по-перше, начальником відділу державної виконавчої служби та 
вищестоящими посадовими особами (ст.ст. 5-1, 8, 8-1, 8-2, 8-3 Закону України „Про 
виконавче провадження”), по-друге, судом (гл. 31-Г ЦПК України від 18.07.1963 р., 
розділ VII ЦПК України від 18.03.2004 р.). Зокрема, до компетенції суду віднесено 
розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів і посадових осіб державної 
виконавчої служби. Потрібно погодитися з проф. В.М. Шерстюком, який зазначає, 
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що суд у виконавчому провадженні, крім контрольних повноважень, наділяється й 
іншими повноваженнями, а саме: 
1. повноваження, пов’язані з видачею виконавчого документа (видача виконавчого 

листа, його дублікату, поновлення пропущеного строку на пред’явлення 
виконавчого документа до виконання); 

2. повноваження, пов’язані з рухом виконавчого провадження (відкладення 
виконавчих дій, розстрочка або відстрочка виконання); 

3. повноваження, надані суду для виправлення виявлених під час виконання 
недоліків власного рішення (роз’яснення рішення, виправлення описок і явних 
арифметичних помилок, зміна чи встановлення способу і порядку виконання) 
[1, с. 554]. 
Судовий контроль за виконанням судових рішень здійснюється за допомогою 

розгляду та вирішення справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів та 
посадових осіб державної виконавчої служби. 

Отже, можна зробити висновок, що суд є обов’язковим учасником виконавчого 
провадження. Проте обов’язкова участь суду у виконавчому провадженні абстрактна, 
оскільки виконавче провадження може відбуватися і без його участі. Наприклад, не в 
кожному виконавчому провадженні державний виконавець, стягувач чи боржник 
звертається до суду з заявою про відстрочку, розстрочку виконання рішення суду, 
про роз’яснення рішення, про зміну чи встановлення способу чи порядку виконання 
рішення суду та ін. Тобто обов’язковими учасниками, які беруть участь у кожному 
виконавчому провадженні, є державний виконавець, стягувач і боржник. Суд (як і 
експерт, перекладач, поняті, представники сторін та ін.) може і не брати 
безпосередньої участі у виконавчому провадженні, але у будь-який момент у разі 
потреби заінтересована особа (стягувач, боржник, інша особа, права якої порушено) 
чи державний виконавець можуть звернутися до суду з вимогою про розгляд та 
вирішення того чи іншого питання, яке законом (ЦПК України від 18.03.2004 р., 
Закон України „Про виконавче провадження”) віднесено до компетенції суду. Отже, 
суд у виконавчому провадженні ніби стоїть осторонь, але у разі потреби зобов’язаний 
розглянути звернення учасників виконавчого провадження, тобто вирішити 
процесуальні питання, пов’язані з виконанням судового рішення. У цьому контексті 
вдалою видається назва розділу VI ЦПК України від 18.03.2004 р., яка так і 
називається „Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 
цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб)” і яка підкреслює роль 
суду під час виконавчого провадження. 

Варто зазначити, що відповідно до Закону України „Про виконавче 
провадження” (ст. 10) суд до учасників виконавчого провадження не належить. Це 
можна розцінювати як недолік законодавчої техніки. 

У ЦПК України від 18.07.1963 р. норми щодо оскарження в суді рішення, дії чи 
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої 
служби містяться у розділі „Провадження по справах, що виникає з адміністративно-
правових правовідносин”. У ЦПК України від 18.03.2004 р. такого розділу немає, 
оскільки відповідні норми відтепер містяться у Адміністративному процесуальному 
кодексі України. Однак було б недоречно помістити саме в Адміністративний 
процесуальний кодекс України норми щодо оскарження рішення, дії чи бездіяльності 
державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, 
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оскільки могла б скластися ситуація, за якої рішення ухвалює загальний суд, а 
контроль за виконанням цього рішення здійснює суд спеціалізований 
(адміністративний). З огляду на це ЦПК України від 18.03.2004 р. є розділ VII 
„Судовий контроль за виконанням судових рішень”, норми якого регулюють порядок 
оскарження рішення, дії чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби. 

Відповідно до ст.383 ЦПК України від 18.03.2004 р. право звернутися до суду із 
зазначеною скаргою мають учасники виконавчого провадження та особи, які 
залучаються до проведення виконавчих дій. Норма такого ж змісту міститься і у ЦПК 
України від 18.07.1963 р. (ст. 248-2). Таке формулювання не є правильним, оскільки 
відповідно до ст. 10 Закону України „Про виконавче провадження” до учасників 
виконавчого провадження відносяться державний виконавець, сторони, представники 
сторін, експерти, спеціалісти, перекладачі. Отож, якщо буквально тлумачити 
вищезазначену норму, то державний виконавець наділяється правом оскаржити 
власні дії. А відповідно до ст. 85 Закону України „Про виконавче провадження”, 
скаргу на дії державного виконавця можуть подати стягувач та боржник, тобто 
сторони виконавчого провадження. Отже, у чинному законодавстві України немає 
чіткості з приводу того, хто наділяється правом оскаржити рішення, дії чи 
бездіяльність органів та посадових осіб державної виконавчої служби. Це пояснюють 
відсутністю у законодавстві України класифікації учасників виконавчого 
провадження. Проте у зв’язку з тим, що виконавче провадження є стадією цивільного 
процесу, учасників виконавчого провадження можна поділити на такі групи: 

І. Органи, які забезпечують виконання рішення (органи державної виконавчої 
служби та суд); 

ІІ. Особи, які беруть участь у провадженні по виконанню рішень (стягувач і 
боржник, тобто сторони, їхні представники та прокурор); 

ІІІ. Органи та особи, які сприяють виконанню рішень (залучені до 
проведення виконавчих дій) – експерти, спеціалісти, перекладачі, поняті, 
представники органів внутрішніх справ та ін. 

Отже, право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів та посадових 
осіб державної виконавчої служби повинні мати, по-перше, особи, які беруть участь 
у виконавчому провадженні, оскільки вони безпосередньо зацікавлені у 
виконанні/невиконанні рішення суду, по-друге, органи та особи, які залучаються до 
проведення виконавчих дій. Умовою для звернення до суду з такою скаргою є 
можливість порушення прав та свобод рішенням, дією чи бездіяльністю органів та 
посадових осіб державної виконавчої служби. 

Рішення, дії чи бездіяльність органів та посадових осіб державної виконавчої 
служби оскаржують, по-перше, в адміністративному порядку, тобто до начальника 
відділу державної виконавчої служби чи іншої посадової особи, по-друге, до суду. 
Отже, заявник має право вибору, чи оскаржувати рішення, дію чи бездіяльність 
державного виконавця одразу до суду, чи спочатку в адміністративному порядку, і 
якщо його скаргу не буде задоволено, тоді – до суду. Проте в окремих випадках 
можливість подати скаргу до суду ставиться у залежить від оскарження в 
адміністративному порядку. Наприклад, відповідно до ч. 7 ст. 17 Закону України 
„Про виконавче провадження”, відмова у задоволенні відводу експерта, спеціаліста, 
перекладача може бути оскаржена у 10-денний строк начальнику відповідного 
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відділу державної виконавчої служби, а у разі його відмови – до суду. Проте ця 
норма немає юридичної сили і підлягає скасуванню, оскільки Конституційний Суд 
України неодноразово у своїх рішеннях (№ 6-зп від 25.11.1997 р., № 9-зп від 
25.12.1997 р., № 15-рп від 09.07.2002 р.) звертав увагу на те, що право на звернення 
до суду не може бути залежним від досудового (позасудового) врегулювання спору. 
Зокрема, у рішенні Конституційного Суду України № 6-зп від 25.11.1997 р. (справа 
щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) зазначено, що 
кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства має 
гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи 
бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб, якщо громадянин України, іноземець, особа без 
громадянства вважають, що їх рішення, дія чи бездіяльність порушують або 
ущемлюють права і свободи громадянина України, іноземця, особи без громадянства 
чи перешкоджають їхньому здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді. 
Такі скарги підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно від того, що 
прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їхнього розгляду 
(оскарження до органу, посадової особи вищого рівня щодо того органу і посадової 
особи, що прийняли рішення, вчинили дії або допустили бездіяльність). Подання 
скарги до органу, посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих 
рішень, дій чи бездіяльності до суду. 

Таку ж позицію займає Пленум Верховного Суду України, який у своїй 
Постанові від 26.12.2003 № 14 „Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії 
або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень 
учасників виконавчого провадження” (далі – постанова Пленуму Верховного Суду 
України № 14) зазначив, що оскарження рішення, дії або бездіяльності державного 
виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби до начальника 
відповідного відділу або керівника вищого в порядку підлеглості органу цієї служби 
в передбачених Законом України „Про виконавче провадження” випадках не може 
бути підставою для відмови у прийнятті скарги судом, оскільки на ці правовідносини 
поширюється юрисдикція суду (ч. 4 п. 1). 

Підсудність справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів та 
посадових осіб державної виконавчої служби визначається за двома критеріями: 
1. залежно від органу, який видав виконавчий документ; 
2. залежно від місця відділу державної виконавчої служби у системі органів 

Міністерства Юстиції України, рішення, дії чи бездіяльність державних 
виконавців чи посадових осіб яких оскаржується. 
За першим критерієм береться до уваги те, який саме орган (суд чи інший орган) 

видав виконавчий документ, скарга по виконанню якого подається. Отже, скарга по 
виконанню судового рішення подається до суду, який видав виконавчий документ, а 
скарга по виконанню інших рішень подається до суду за місцезнаходженням 
відповідного відділу державної виконавчої служби. Отож, маємо приклад 
територіальної підсудності. 

За другим критерієм має місце родова підсудність: залежно від того, чиї 
рішення, дії чи бездіяльність оскаржуються до суду – чи державних виконавців та 
посадових осіб Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції 
України та відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції 
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Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського 
та Севастопольського міських управлінь юстиції, чи державних виконавців та 
начальника районного, міського відділу державної виконавчої служби – скаргу 
необхідно подавати відповідно до апеляційного чи до місцевого суду, який 
розглядатиме цю скаргу у першій інстанції (ч. 2 ст. 85 Закону України „Про 
виконавче провадження”). 

Скарга подається у письмовій формі. Враховуючи те, що у ч. 3 ст. 85 Закону 
України „Про виконавче провадження” йдеться про реквізити скарги, яку подають до 
начальника відділу державної виконавчої служби, Пленум Верховного Суду України 
у ч. 1 п. 3 постанови № 14 зазначив, що скарга повинна відповідати загальним 
вимогам щодо форми та змісту позовної заяви, передбаченим положеннями ЦПК, та 
містити відомості, перелічені в пунктах 3-5 ч. 3 ст. 85 Закону України „Про 
виконавче провадження”. Отже, скарга повинна включати: 1) назву суду, до якого 
подається скарга; 2) точну назву заявника та суб’єкта оскарження, їх місце 
проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а 
також назву представника заявника, коли скарга подається представником; 
3) реквізити виконавчого документа (назва виконавчого документа, орган, який його 
видав, дата видачі виконавчого документа та його номер, резолютивна частина 
виконавчого документа); 4) зміст оскаржуваних дій (бездіяльності) та норму Закону 
України „Про виконавче провадження”, яка порушена; 5) виклад обставин, за 
допомогою яких заявник обґрунтовує свої вимоги; 6) зазначення доказів, що 
підтверджують обставини, які викладені у скарзі; 7) підпис заявника або його 
представника з зазначенням часу подання скарги. 

Варто відзначити, що ст. 119 ЦПК України від 18.03.2004 р. не передбачає 
зазначення серед реквізитів позовної заяви (скарги) правової підстави позову 
(скарги), тобто зазначення тієї норми права, яка регулює ці правовідносини і яка є 
порушеною. Норма, яка міститься у ч. 3 ст. 85 закону України „Про виконавче 
провадження”, очевидно, є спеціальною щодо ст. 119 ЦПК України, і тому у скарзі на 
рішення, дії чи бездіяльність органів та посадових осіб державної виконавчої служби 
потрібно зазначати норму закону, яка порушена. 

Також необхідно звернути увагу на те, чи потрібно сплачувати державне мито за 
подання скарги до суду. Знову ж таки, ні у ЦПК України від 18.03.2004 р., ні у Законі 
України „Про виконавче провадження” про це нічого не сказано, а Верховний Суд 
України та Вищий Господарський Суд України зайняли протилежні позиції. Зокрема, 
згідно з п. 22 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 14 скарги на рішення, 
дії або бездіяльність посадових осіб державної виконавчої служби оплачуються 
державним митом відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про 
державне мито". Натомість Вищий Господарський Суд України з цим не погодився. 
Відповідно до ч. 2 п. 7 Роз’яснення Президії Вищого Господарського Суду України 
„Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів 
України” від 28.03.2002 р. № 04-5/365 виконання рішення, ухвали, постанови 
господарського суду є невід’ємною частиною судового процесу, тому господарські 
суди не повинні порушувати нове провадження за скаргою на дії чи бездіяльність 
органів державної виконавчої служби; у зв’язку з цим така скарга не підлягає 
оплаті державним митом. Отож, головним аргументом Вищого Господарського 
Суду України є те, що виконавче провадження – це одна із стадій судового процесу, а 
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державне мито за порушення цього процесу вже сплачене було. Варто погодитися з 
позицією Вищого Господарського Суду України, проте певні застереження все ж 
таки виникають. Зокрема, не варто забувати, що основною метою сплати державного 
мита є запобігання пред’явленню необґрунтованих вимог (позовів, скарг), тобто 
державне мито є своєрідним засобом відповідальності для осіб, які звернулися до 
суду безпідставно. Але необхідно враховувати те, що ні постанова Пленуму 
Верховного Суду України, ні роз’яснення Президії Вищого Господарського Суду 
України не є нормативно-правовим актом. З огляду на це, потрібно на законодавчому 
рівні врегулювати питання щодо сплати державного мита у разі подання скарги на 
рішення, дії чи бездіяльність органів та посадових осіб державної виконавчої служби. 

Розгляд та вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів та 
посадових осіб державної виконавчої служби відбувається за загальними правилами 
позовного провадження з урахуванням особливостей (винятків, доповнень), які 
передбачені розділом VII ЦПК України від 18.03.2004 р. 

Учасник, який звернувся до суду зі скаргою, бере участь у розгляді справи як 
заявник. Інші учасники виконавчого провадження, якщо скарга стосується їхніх прав 
та обов’язків, можуть виступати як заінтересовані особи. Хоча прямої вказівки про це 
у розділі VII ЦПК України від 18.03.2004 р. немає, проте такий висновок можна 
зробити, керуючись загальними положеннями щодо порядку розгляду справи, які 
містяться у ЦПК України від 18.03.2004 р. (ст.ст. 3, 26, 34, 35). Але проаналізувавши 
ч. 1 ст. 386 ЦПК України від 18.03.2004 р., робимо висновок, що про час та місце 
розгляду справи повідомляють лише заявника та суб’єкта оскарження (відділ 
державної виконавчої служби). Отже, якщо заявником виступає стягувач, то повинен 
бути повідомлений про час та місце розгляду справи, оскільки рішення суду за 
результатами розгляду скарги може вплинути на його права та обов’язки. І навпаки, 
якщо заявником є боржник, то відповідно стягувача потрібно повідомляти про час та 
місце розгляду скарги. 

Окреме питання виникає щодо суб’єкта оскарження. Закон не дає чіткої відповіді 
на те, хто повинен виступати суб’єктом оскарження – відділ державної виконавчої 
служби чи державний виконавець (інша посадова особа), рішення, дія чи 
бездіяльність якого оскаржується. Проаналізувавши, зокрема, ч. 2 ст. 387 ЦПК 
України від 18.03.2004 р., в якій зазначено, що у разі встановлення обґрунтованості 
скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і 
зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої 
служби задовольнити вимогу заявника та усунути порушення, можна зробити 
висновок, що суб’єктом оскарження є саме державний виконавець (інша посадова 
особа). З іншого боку, відповідно до ч. 3 ст. 384 ЦПК України від 18.03.2004 р. про 
подання скарги суд повідомляє відповідний відділ державної виконавчої служби, а не 
державного виконавця, і саме на відділ державної виконавчої служби, а не на 
державного виконавця, покладаються судові витрати у разі постановлення ухвали 
про задоволення скарги заявника (ст. 388 ЦПК України від 18.03.2004 р.). Крім того, 
відповідно до ч. 2 п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 14 
державний виконавець залучається до розгляду справи як заінтересована особа, а не 
суб’єкт оскарження. Знову ж таки у господарському процесі це питання чітко 
врегульоване, і суб’єктом оскарження виступає відділ державної виконавчої служби 
(ст. 121-2 ГПК України). Варто запозичити з ГПК України норму про те, що 
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суб’єктом оскарження виступає саме відділ державної виконавчої служби, а не 
державний виконавець, який може залучатися для дачі пояснень з питань, що 
виникають під час розгляду скарги, зокрема, щодо підстав винесення/невинесення 
того чи іншого рішення, вчинення/невчинення тієї чи іншої дії під час виконання 
рішення суду. 

Варто також звернути увагу на предмет оскарження, яким є рішення, дія чи 
бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої 
служби. Ні в ЦПК України від 18.03.2004 р., ні в Законі України „Про виконавче 
провадження” немає чіткого переліку рішень, дій державного виконавця, які можна 
було б оскаржити. Є лише одна загальна вимога – рішення, дія чи бездіяльність 
державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби 
повинні бути спрямовані на порушення прав та свобод учасників виконавчого 
провадження чи осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій. Крім того, в 
Законі України „Про виконавче провадження” є норми, які безпосередньо вказують 
на можливість оскарження рішення, дії чи бездіяльності державного виконавця чи 
іншої посадової особи державної виконавчої служби (ч. 4, 7 ст. 17, ч. 7 ст. 24, ч. 4 
ст. 26, ч. 3 ст. 32, ч. 3 ст. 36, ч. 3 ст. 37, ч. 4 ст. 40, ч. 3 ст. 40-1, ч. 6 ст. 42, ч. 5 ст. 45, 
ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 55 та ін.). 

За результатами розгляду скарги суд приймає ухвалу, якою або задовольняє 
скаргу (у разі її обґрунтованості), або відмовляє у задоволенні скарги (у разі її 
необґрунтованості). 

Ухвалу суду може бути оскаржено відповідно до загальних вимог апеляційного 
провадження (гл. 1 розділ V ЦПК України від 18.03.2004 р.). 

Отже, роль суду на стадії виконавчого провадження є досить значною, оскільки 
крім функцій щодо видачі виконавчого документа, повноважень, пов’язаних з рухом 
виконавчого провадження та усуненням недоліків судового рішення, суд також 
розглядає скарги на рішення, дій чи бездіяльність державних виконавців та інших 
посадових осіб державної виконавчої служби. Процес оскарження відбувається за 
загальними правилами цивільного процесу з урахуванням особливостей, які 
притаманні цій категорії справ (щодо предмету оскарження, строків розгляду 
справи тощо).  

Здійснення судом контролю за виконанням судових рішень сприяє запобіганню 
можливому порушенню прав та свобод учасників виконавчого провадження та осіб, 
які залучаються до проведення виконавчих дій, відновлює їх права у разі порушення, а 
також, що найголовніше, сприяє досягненню мети всього цивільного судочинства – 
реальний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 
осіб, які звертаються до суду за цим бажаним для них захистом. 

–––––––––––––––––––– 
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ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
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У статті висвітлено питання щодо формулювання дефініції поняття “об’єкт права 
інтелектуальної власності”. Досліджено співвідношення між поняттями “об’єкт права 
інтелектуальної власності” та “результат інтелектуальної, творчої діяльності”. 
Проаналізовано сутність інтелектуальної та творчої діяльності. Сформульовано окремі 
пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про інтелектуальну власність. 

Ключові слова: об’єкт права інтелектуальної власності, інтелектуальна діяльність, 
творча діяльність. 

Важливим етапом становлення національного законодавства у сфері 
інтелектуальної власності стало прийняття Цивільного кодексу України від 16 січня 
2003 р. (далі – ЦК). У ЦК праву інтелектуальної власності присвячена окрема 
Книга 4 “Право інтелектуальної власності”. У цьому аспекті незаперечним здобутком 
новітньої кодифікації цивільного законодавства України потрібно визнати виділення 
у Книзі 4 ЦК окремою главою загальних положень про право інтелектуальної 
власності. Йдеться про норми, які становлять загальну канву, відповідно до якої 
повинно формуватися законодавство про окремі об’єкти права інтелектуальної 
власності.  

Одним із базових понять, яким оперує Глава 35 ЦК, є поняття об’єкта права 
інтелектуальної власності. Його вжито майже у всіх статтях, які входять до 
зазначеної глави ЦК. Водночас, у ЦК відсутнє загальне визначення об’єкта права 
інтелектуальної власності. Немає єдиного розуміння сутності цього базового для 
права інтелектуальної власності поняття і в спеціальній літературі. Тією чи іншою 
мірою цієї проблематики у своїх працях торкались такі вчені, як О.С. Іоффе, 
О.О. Красавчиков, О.М. Мельник, О.А. Підопригора, А.П. Сергеєв, Р.Б. Шишка та ін. 

У законодавстві поряд із поняттям “об’єкт права інтелектуальної власності” 
широко вживають поняття “результат інтелектуальної, творчої діяльності”. Варто 
зазначити, що саме останній термін закріплено в Основному Законі нашої держави. 
Зокрема, ч. 1 ст. 41 Конституції України передбачає право кожного володіти, 
користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності. У ч. 2 ст. 54 Конституції України визначено, що кожний громадянин має 
право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Очевидно, що 
конституційне закріплення терміна “результат інтелектуальної, творчої діяльності” 
зумовило подальше його утвердження в галузевому законодавстві. При цьому цей 
термін часто вжито у статтях ЦК, які не належать до Книги 4. Так, про створення 
результатів інтелектуальної, творчої діяльності як про підставу виникнення 
цивільних прав і обов’язків йдеться у ст. 11 ЦК. Про права на результати 
інтелектуальної, творчої діяльності описано у ст. 31 і ст. 32 ЦК при визначенні обсягу 
цивільної дієздатності малолітніх та неповнолітніх осіб. Однак найпоказовішим у 
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цьому відношенні уявляється вживання терміна “результати інтелектуальної, творчої 
діяльності” у ст. 177 ЦК, де закріплено види об’єктів цивільних прав. Далі у Главі 15 
“Нематеріальні блага”, яка входить до Розділу ІІІ “Об’єкти цивільних прав” Книги 1 
ЦК, міститься ст. 199, яка має назву “Результати інтелектуальної, творчої діяльності”. 

Отож, на сьогоднішній день склалася ситуація, коли в законодавстві України 
одночасно вживаються поняття “об’єкт права інтелектуальної власності” та 
“результат інтелектуальної, творчої діяльності”. З огляду на це постає питання про 
співвідношення цих понять та визначення доцільності їх подальшого паралельного 
застосування у законодавстві. 

В основу визначення співвідношення між вказаними вище поняттями слід 
покласти положення ст. 418 ЦК, в якій передбачено, що право інтелектуальної 
власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або 
інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим 
законом. Схожа позиція закладена і в ст. 199 ЦК. Тобто з ЦК робимо висновок, що 
об’єкт права інтелектуальної власності – це загальне поняття, яке вміщує результати 
інтелектуальної, творчої діяльності та інші об’єкти права інтелектуальної власності, 
визначені законом.  

Отже, зі змісту ст.ст. 199 та 418 ЦК випливає, що не всі об’єкти права 
інтелектуальної власності є результатами інтелектуальної, творчої діяльності. 
Піддаючи критиці такий підхід законодавця, О.А. Підопригора зазначав, що поки що 
ні Кодекс (йдеться про ЦК – прим. автора), ні інші закони не знають об’єкта 
названого права (йдеться про право інтелектуальної власності – прим. автора), що 
був би не результатом інтелектуальної, творчої діяльності; нині таких об’єктів немає 
[1, с. 99]. Тому постає запитання: що має на увазі ЦК, закріплюючи положення про 
існування “інших об’єктів права інтелектуальної власності”, котрі не є результатами 
інтелектуальної, творчої діяльності? Чи, можливо, знаний фахівець у сфері права 
інтелектуальної власності, якого, на жаль, вже немає серед нас, мав рацію, і таких 
“інших” об’єктів взагалі не існує? 

В контексті вирішення окресленого питання заслуговує на увагу погляд відомого 
російського вченого А.П. Серегеєва, який пише, що під інтелектуальною власністю в 
російському законодавстві трактують не що інше, як сукупність виключних прав на 
результати інтелектуальної діяльності, а також деякі інші прирівнювані до них 
об’єкти, зокрема, засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту і виробленої 
ними продукції (робіт, послуг) [2, с. 5].  

Отож, до “інших об’єктів права інтелектуальної власності” відносять, 
насамперед, засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 
До послуг, за законодавством України, належать комерційні (фірмові) найменування, 
торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення. Певна річ, ці 
об’єкти не з’являються самі по собі, загалом вони є продуктами людського інтелекту, 
причому можуть містити елементи творчості. Найбільшою мірою це проявляється 
стосовно торговельних марок, розроблення яких нерідко пов’язано з відповідними 
творчими зусиллями. Проте, вони – об’єкти цивільних прав, насамперед завдяки 
тому, що дають змогу індивідуалізувати певного учасника цивільного обороту чи 
його продукцію (роботу, послугу), а не тому, що є результатами інтелектуальної 
діяльності. Більше того, в окремих випадках суб’єкти права інтелектуальної 
власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, 
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взагалі не мають жодного відношення до виникнення того чи іншого позначення. 
Насамперед, це стосується географічних зазначень, суб’єкт права інтелектуальної 
власності на які використовує вже “готові” позначення, що вказують на географічне 
місце походження товару. Іншим прикладом слугує використання в якості 
торговельної марки імені відомої особи за умови одержання на це її згоди (ч. 4 ст. 6 
Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 
1993 р.). Тому законодавство, регламентуючи відносини щодо використання 
комерційних найменувань, торговельних марок і географічних зазначень, не 
передбачає існування такого суб’єкта, як творець, і у зв’язку з цим не закріплює 
особистих немайнових прав інтелектуальної власності на ці об’єкти. 

Коло об’єктів права інтелектуальної власності, які не є результатами 
інтелектуальної, творчої діяльності, не вичерпується лише засобами індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг. До таких можна також віднести 
фонограми (відеограми) і програми (передачі) організацій мовлення. Як зазначає з 
даного приводу А.П. Сергеєв, на відміну від виконавців, діяльності яких притаманне 
творче начало, виробники фонограм та організації кабельного й ефірного мовлення 
здійснюють технічну діяльність, в результаті якої ніякого нового витвору не 
створюється [2, с. 100]. Такого самого погляду дотримується Р.Б. Шишка [3, с. 7]. 

Наведене вище дає змогу певною мірою обґрунтувати законодавчу позицію, 
відповідно до якої коло об’єктів права інтелектуальної власності не обмежується 
результатами інтелектуальної, творчої діяльності. 

Водночас, проблему співвідношення понять “об’єкти права інтелектуальної 
власності” та “результати інтелектуальної, творчої діяльності” потрібно аналізувати і 
з іншого боку. Йдеться про те, що не всі результати інтелектуальної, творчої 
діяльності є об’єктами права інтелектуальної власності. Наприклад, твори народної 
творчості (фольклору), незважаючи на те, що вони – результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, не є об’єктами права інтелектуальної власності. Те ж саме можна 
сказати про винахід, суть якого винахідник розкрив і протягом встановленого 
законом 12-місячного строку (“пільга на новизну”) не подав заявку на одержання 
патенту. Схожі приклади можна було б продовжувати. 

З огляду на зазначене, недосконалим слід визнати вживання у ст. 177 ЦК поняття 
“результати інтелектуальної, творчої діяльності”. З одного боку, це призводить до 
звуженого розуміння розгляненого виду об’єктів цивільних прав, оскільки поняття 
об’єкта права інтелектуальної власності не вичерпується самими лише результатами 
інтелектуальної, творчої діяльності (ст.ст. 199, 418 ЦК). З іншого боку, такий погляд 
створює досить суперечливу ситуацію, за якої окремі результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, котрі відповідно до норм законодавства України про 
інтелектуальну власність не визнаються об’єктами права інтелектуальної власності, з 
огляду на зміст ст. 177 ЦК, є об’єктами цивільних прав. Тому у ст. 177 ЦК як вид 
об’єктів цивільних прав варто закріпити об’єкти права інтелектуальної власності, а 
не результати інтелектуальної, творчої діяльності. Щодо ст. 199 ЦК, то її назва 
потребує змін як така, що не відповідає змісту. Ця стаття має назву “Результати 
інтелектуальної, творчої діяльності”. Водночас, цією статтею передбачено, що 
результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об’єкти права інтелектуальної 
власності створюють цивільні права і обов’язки відповідно до книги четвертої цього 
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Кодексу та інших законів. Очевидно, що назва “Об’єкти права інтелектуальної 
власності” більш адекватно відображала б зміст ст. 199 ЦК. 

При визначенні сутності об’єкта права інтелектуальної власності варто, 
насамперед, виходити з нематеріальної природи цього виду об’єктів цивільних прав. 
Це відображено і в ст. 199 ЦК, яка вміщена у Главі 15 ЦК “Нематеріальні блага”. 
Отже, важливою ознакою об’єктів права інтелектуальної власності є їх 
нематеріальний характер. За цією ознакою об’єкти права інтелектуальної власності 
відрізняються від об’єктів права власності – речей, які ст. 179 ЦК визначені як 
предмети матеріального світу. Ця обставина повинна слугувати вагомим аргументом 
проти проприєтарної теорії (з англ. property – власність), прихильники якої 
поширюють на об’єкти права інтелектуальної власності правовий режим звичайного 
права власності [4, с. 66]. У цьому аспекті заслуговує схвалення позиція, виражена у 
ЦК, який розмежовує право власності як речове право і право інтелектуальної 
власності, закріплюючи положення про них в окремих книгах – 3 і 4, відповідно. 

Водночас, зазначене вище розмежування не враховане повною мірою у 
Конституції України. У ч. 1 ст. 41 Конституції передбачено право кожного володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності. З одного боку, таке конституційне положення 
розмежовує категорії “власність” і “результати інтелектуальної, творчої діяльності”. 
Водночас, не зовсім правильним є поширення на результати інтелектуальної, творчої 
діяльності тріади правомочностей власника – володіння, користування і 
розпоряджання. Говорячи про право інтелектуальної власності Я.М. Шевченко 
правильно зауважує, що це – не правомочності володіння, користування і 
розпорядження. Це виключні права, витоки яких містяться в поєднанні особистих 
немайнових (моральних) і майнових прав [5, с. 23]. З огляду на сказане ч. 1 ст. 41 
Конституції України сформульована недосконало і потребує доопрацювання. 

Керуючись ст. 418 ЦК, ознакою об’єкта права інтелектуальної власності є також і 
те, що він повинен визнаватися законом. При цьому види об’єктів права 
інтелектуальної власності закріплені, насамперед, у ЦК. Проте, спираючись на 
ст.ст. 418, 420 ЦК, перелік об’єктів права інтелектуальної власності, визначений у 
ЦК, є приблизним. Тобто допускається визнання об’єктами права інтелектуальної 
власності в інших законах таких об’єктів, які не були закріплені у ЦК. При цьому 
поняття “закон” повинно розумітися у значенні ст. 4 ЦК. 

Отож, ЦК базується на тому, що закони України визначають вичерпний перелік 
видів об’єктів права інтелектуальної власності. Варто зазначити, що спроби довести 
необхідність в іншому вирішенні цього питання через визнання об’єктами права 
інтелектуальної власності будь-яких продуктів творчості, було зроблено в 
радянський період [6, с. 204; 7, с. 109] і мають місце сьогодні [1, с. 99-100; 8, с. 5]. 
Гадаємо, що такі пропозиції науковців заслуговують на увагу хоча б з огляду на 
переважання диспозитивних начал в цивільному праві та на закріплений ст. 54 
Конституції України принцип свободи творчості. Водночас, слушною видається і 
думка А.П. Сергеєва про те, що закріплений на сьогоднішній день у законодавстві 
підхід є виправданим, насамперед, тому, що поки що відсутні реальні можливості для 
забезпечення правової охорони будь-яких інтелектуальних досягнень [2, с. 6]. До 
певної міри це зумовлено тим, що об’єкти права інтелектуальної власності, 
незважаючи на певні спільні риси, за низкою ознак не є однорідними, що, своєю 
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чергою, вимагає диференційованих підходів щодо закріплення правового режиму 
окремих їх видів. У цьому аспекті роль закону зведена не стільки до визнання 
(кваліфікації) певного об’єкта як об’єкта права інтелектуальної власності, скільки до 
визначення підстав набуття, змісту суб’єктивних прав інтелектуальної власності на 
конкретний об’єкт, їх здійснення, захисту тощо. 

Як вже було сказано, до об’єктів права інтелектуальної власності ст. 418 ЦК 
відносить, насамперед, результати інтелектуальної, творчої діяльності. У зв’язку з 
цим постає питання щодо сутності понять “інтелектуальна діяльність” і “творча 
діяльність”. Зокрема, треба визначитися, як саме інтелектуальна діяльність 
співвідноситься з творчою діяльністю, і чи обґрунтованим взагалі є вживання 
поняття “інтелектуальна, творча діяльність”. 

Закон чіткої позиції у цьому відношенні не містить. Якщо звернутися до 
положень Конституції України, то в ній вживаються поняття “інтелектуальна, творча 
діяльність” (ч. 1 ст. 41), “творчість”, “інтелектуальна діяльність” (ч. 1 ст. 54). При 
цьому виявити певну системність у вживанні Основним Законом зазначених термінів 
важко, і складається враження, що чіткої різниці між інтелектуальною і творчою 
діяльністю в цьому випадку немає. 

У спеціальному законодавстві про окремі об’єкти права інтелектуальної 
власності теж немає єдності і послідовності у вживанні цих понять. Наприклад, 
переважна кількість нормативно-правових актів вживає поняття “творча діяльність” 
(ст. 1 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р.; 
ст. 1 Закону України “Про племінну справу в тваринництві” в редакції від 21 грудня 
1999 р.) та похідні від нього – “творча праця” (ст. 1 Закону України “Про авторське 
право і суміжні права” в редакції від 11 липня 2001 р.; ст. 1 Закону України “Про 
охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р.; п. 10 
Тимчасового положення про правову охорону об’єктів промислової власності та 
раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента 
України від від 18 вересня 1992 р. № 479/92), “створити” (ст. 1 ЗУ “Про охорону прав 
на сорти рослин” в редакції від 17 січня 2002 р.). Поряд із цим вжито поняття 
“інтелектуальна діяльність”, “інтелектуальна, творча діяльність” (ст. 1 Закону 
України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції від 1 червня 
2000 р.). 

Такий термінологічний різнобій не є свідченням досконалості законодавства 
України про інтелектуальну власність. Зокрема, незрозуміло чому винаходи і корисні 
моделі законодавець розглядає як результати інтелектуальної діяльності, а 
промислові зразки – як результати творчої діяльності (ці три об’єкти права 
інтелектуальної власності врегульовані в рамках однієї глави ЦК і належать до 
об’єктів патентного права). Схожа ситуація, вочевидь, є наслідком відсутності чіткої 
методологічної основи для формування законодавства у сфері інтелектуальної 
власності. Таку основу мали б становити положення Конституції України та 
Цивільного кодексу України, які, як вже було сказано, на жаль, не містять чіткої 
позиції щодо розуміння інтелектуальної і творчої діяльності.  

Не вироблено єдиних підходів у вирішенні цього питання і на доктринальному 
рівні. 

Як відзначає А.П. Сергеєв, поняття “результат інтелектуальної діяльності”, яке 
зовсім не рівнозначне поняттю “результат творчої діяльності” є досить широким 
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характер і загалом може включати все, що створено в результаті певних 
інтелектуальних зусиль людини [9, c. 675-676]. 

Достатньо уваги з’ясуванню поняття творчої діяльності було приділено в 
радянській цивілістичній науці. При цьому творчу діяльність переважно трактували 
як різновид інтелектуальної діяльності. 

Зокрема, звертаючись до поняття творчості, О.С. Іоффе звертав увагу на те, що це 
діяльність свідома, вона носить продукуючий (а не репродукуючий) характер і 
зумовлює появу якісно нових мисленнєвих образів. Керуючись цим, О.С. Іоффе 
сформулював поняття творчості як інтелектуальної діяльності, яка завершується 
продукуючим актом, в результаті якого з’являються нові поняття, образи і (або) 
форми їх втілення, що становлять ідеальне відображення об’єктивної дійсності 
[10, c. 4-5]. 

Схожих поглядів дотримувався О.О. Красавчиков. Він писав, що основна 
властивість творчої праці полягає в тому, що вона є розумовою (інтелектуальною) і 
пов’язана зі значними затратами нервової енергії, усвідомленням навколишньої 
дійсності, її оцінкою, відображенням в тих чи інших (свідомих чи таких, що 
сприймаються чуттєво) формах тощо. За своїм характером творча праця – праця 
продукуюча. Розглянений вид людської діяльності спрямований на створення нових, 
оригінальних і навіть унікальних витворів наукової, технічної і художньої творчості 
[11, с. 15-16]. 

Такий підхід до розуміння співвідношення інтелектуальної та творчої діяльності 
знаходить підтримку і в сучасній літературі. Наприклад, Р.Б. Шишка зазначає, що 
право інтелектуальної власності здебільшого безпосередньо і в основному є похідним 
від інтелектуальної, зокрема, творчої діяльності [3, с. 11-12]. 

Поряд з цим запропоновано й інший погляд на цю проблему. Так, О.М. Мельник 
вважає, що творча діяльність є набагато ширшою від інтелектуальної, оскільки 
об’єктами права інтелектуальної власності визнаються лише ті результати творчої 
діяльності, які підпадають під охорону законів України про інтелектуальну власність, 
тобто відповідають вимогам чинного законодавства [8, с. 11]. Таку саму позицію 
висловив також О.Д. Святоцький [4, с. 30]. 

Думається, що більш обґрунтованим є все-таки перший підхід, оскільки він 
більшою мірою відповідає загальним уявленням про сутність інтелектуальної і 
творчої діяльності. Є чимало випадків здійснення інтелектуальної діяльності, яка, 
однак, не завершується творчим результатом, тобто не є творчою (наприклад, 
розв’язання рівняння, вивчення напам’ять вірша тощо). Крім того, потрібно звернути 
увагу й на те, що недоліком другого підходу є те, що він, фактично, ґрунтується на 
підміні понять. Його прихильники, з’ясовуючи сутність інтелектуальної діяльності, 
по суті беруть за основу те, чи розглядається з погляду позитивного права результат 
такої діяльності як об’єкт правової охорони. 

Отже, в законодавстві України про інтелектуальну власність доцільно послідовно 
вживати поняття творчої діяльності. З огляду на те, що поняття інтелектуальної 
діяльності є ширшим і включає в себе творчу діяльність, закріплене в Конституції 
України і перенесене до ЦК поняття “інтелектуальна, творча діяльність” 
сформульовано невдало. Вважаємо, що вживання у законодавстві поняття “творча 
діяльність” є більш правильним і доцільним. 
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Керуючись наведеним вище, можна зробити такі висновки і пропозиції: 
1. Поняття “об’єкт права інтелектуальної власності” та “результат 

інтелектуальної, творчої діяльності”, які паралельно вживаються у ЦК, не тотожні. 
При цьому, з одного боку, не кожен об’єкт права інтелектуальної власності є 
результатом інтелектуальної, творчої дільності, і, з іншого боку, не кожен результат 
інтелектуальної, творчої діяльності є об’єктом права інтелектуальної власності. 

2. У Розділі ІІІ Книги 1 ЦК (ст. 177, назва ст. 199) доцільніше було б вживати 
поняття “об’єкти права інтелектуальної власності”, а не “результати інтелектуальної, 
творчої діяльності”. 

3. Визначаючи співвідношення між поняттями “інтелектуальна діяльність” і 
“творча діяльність”, потрібно брати до уваги те, що перше поняття є ширшим і 
включає в себе друге. Тому закріплений в законодавстві України термін 
“інтелектуальна, творча діяльність” сформульовано невдало. Варто послідовно 
використовувати термін “творча діяльність”. 

4. Доцільно внести зміни у ст.ст. 199, 418 ЦК, відповідно до яких об’єктами 
права інтелектуальної власності визнавати результати творчої діяльності та інші 
об’єкти права інтелектуальної власності, визначені законом. 

–––––––––––––––––––– 
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In the article the issues concerning the definition of the notion “the object of intellectual 
property law” are elucidated. The correlation between the notions “the object of intellectual 
property law” and “the result of intellectual, creative activity” is studied. The author has 
analysed the essence of the intellectual and creative activity. Some propositions concerning 
the evolvement of Ukrainian legislation on intellectual property are made. 
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У статті розглянено проблеми дефініції правової процедури у 
загальнотеоретичному розумінні, а також правових процедур у трудовому праві. 
Розглянуто ознаки правових процедур у трудовому праві, а також особливості 
прийняття рішень, як окремої стадії виконання правової процедури. Зроблено висновок 
про те, що процедура у трудовому праві слугує для реалізації матеріального 
(основного) правовідношення, а також про те, що вона може бути урегульована за 
домовленістю між суб’єктами трудового правовідношення. 

Ключові слова: правові процедури, процедури у трудовому праві, трудові 
правовідносини. 

Поняття і значення правових процедур останнім часом активно досліджується в 
теорії права, а також і в деяких галузевих юридичних науках. Дослідження цього 
поняття дає змогу краще зрозуміти механізм застосування правових норм у 
трудовому праві, а отже і механізм захисту трудових прав працівників. 

В теорії права проблему правових процедур досліджували В.М. Горшенев, 
В.М. Протасов, О.Г. Лук’янова. Серед представників науки трудового права правові 
процедури досліджували російські науковці С.В. Передерін і В.М. Скобелкін і 
розглядали їх як складову частину механізму захисту трудових прав працівників. 
Серед українських науковців проблеми процедурних і процесуальних правовідносин 
частково торкалися О.І. Процевський, П.Д. Пилипенко. Однак в Україні немає 
комплексних досліджень поняття і видів правових процедур у трудовому праві, а 
також їх значення для застосування норм трудового права. 

У науковій літературі дуже часто ототожнюють поняття „процедура” і „процес”. 
Окремі науковці розглядають процес в широкому розумінні цього поняття, що 
включає в себе і процедуру [4, с. 87; 7, с. 27]. Деякі автори вважають, що термін 
„процедура” ширший ніж процес. Наприклад, В.К. Субботенко підкреслює, що 
процес є однією з форм юридичної процедури [8, с. 8]. Таких самих поглядів 
дотримується і С.С. Алексєєв, який пропонує як родове поняття вважати юридичну 
процедуру з подальшим розподілом її на процесуальні, процедурно-процесуальні та 
процедурні форми регулятивної діяльності [1, с. 286]. Інша група авторів розглядає 
поняття „процедура” і „процес” як рівнозначні [6, с. 25; 3, с. 4-6]. Великий тлумачний 
словник сучасної української мови (ВТС СУМ) подає таке визначення поняття 
„процедура” – офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання 
або оформлення чого-небудь [2, с. 997]. 
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Що ж стосується поняття процес, то у ВТС СУМ його трактують як сукупність 
послідовних дій, засобів спрямованих на досягнення певного наслідку. Інше 
розуміння поняття процесу стосується процесу судового розгляду цивільних чи 
кримінальних справ [2, с. 997]. Як бачимо, Великий тлумачний словник сучасної 
української мови також фактично ототожнює поняття „процедура” і „процес”. 

Юридична енциклопедія визначає процедуру як порядок, наступність, 
послідовність у вчиненні відповідних дій для досягнення певного результату 
[11, с. 185-186]. 

Видається, що визначення процедури в юридичній енциклопедії є логічнішим, 
оскільки тут є вказівка на порядок і послідовність дій, а також визначено мету 
процедури – досягнення правового результату. 

Юридична енциклопедія містить таку дефініцію юридичної процедури – 
урегульований законом, іншими нормативно-правовими актами порядок, який 
складається з послідовних дій і спрямований на досягнення правового результату 
[11, с. 186]. Результатом правової процедури є застосування правової норми. 

Усі наведені словники виділяють дві ознаки процедури – порядок здійснення чи 
виконання дій певними суб’єктами; цей порядок наперед визначений. 

Щодо правових процедур, то вони здійснюються суб’єктами правовідносин, які 
наділені відповідними повноваженнями. Що ж стосується другої ознаки, то 
процедура повинна бути урегульована законодавством. 

Під правовими процедурами у трудовому праві можна розуміти урегульований 
порядок дій із застосування норм трудового права. Зокрема, під час при вирішення 
індивідуального трудового спору норми трудового права застосовуються комісією з 
трудових спорів або судом. У разі укладення чи припинення трудового договору 
правові норми застосовує роботодавець як суб’єкт трудового право відношення, 
наділений відповідними повноваженнями. Суд застосує правові норми лише у тому 
випадку, коли працівник звернеться до нього за захистом порушеного суб’єктивного 
права. У всіх цих випадках йдеться про застосування матеріальних норм трудового 
права за допомогою урегульованих законодавством або на його основі процедур. 

Правові процедури виникають, реалізуються і припиняють своє існування 
протягом всієї трудової діяльності працівника. У деяких випадках правові процедури 
у трудовому праві можуть виникати і до укладення трудового договору (під час 
пошуку роботи за допомогою органів працевлаштування) і продовжують діяти і по 
його припиненні (у випадку порушення роботодавцем законодавства про оплату 
праці). 

Правовій процедурі у трудовому праві притаманні такі ознаки: 
а) метою процедури є досягнення конкретного результату. Цим результатом є 

правильне застосування правової норми; 
б) вона складається з певних етапів, які спрямовують поведінку суб’єкта на 

досягнення результату, передбаченого правовою нормою. 
Такими етапами є: 
– з’ясування характеру процедури для реалізації конкретної норми і дослідження 

фактичних обставин; 
– аналіз правової норми, яка підлягає застосуванню; 
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– прийняття рішення, яке проявляється у фактичній поведінці суб’єкта трудових 
правовідносин; 

в) правова процедура у трудовому праві має службовий характер, оскільки є 
засобом реалізації матеріальної норми. За допомогою процедури застосовуються 
матеріальні норми трудового права, а також реалізуються основні для неї матеріальні 
правовідносини; 

г) процедура носить вольовий характер, котрий вміщує два компоненти: волі 
суспільства, вираженої у відповідній моделі правомірної поведінки та волі суб’єкта, 
який здійснює процедуру. 

д) в реалізації процедури часто беруть участь профспілки у вигляді виборних 
органів, утворених відповідно до їх статутів; 

е) правова процедура урегульована правовою нормою трудового права. 
Особливістю процедур у трудовому праві є те, що частина з них встановлена як 
централізованим законодавством, так і на локальному рівні. Значна частина 
матеріальних процедур у трудовому праві регулюється на локальному рівні на 
підставі норм конститутивного характеру (типові і рекомендаційні норми). Як 
підкреслює Р.І. Кондратьєв, прийняття законодавцем уповноважувальних норм в 
кінцевому підсумку зумовлено чинниками об’єктивного порядку. Оптимальне 
правове опосередкування конкретних суспільних відносин може бути досягнуте 
лише за допомогою локальних норм [5, с. 13-14]. Тобто локальне регулювання дає 
змогу врахувати специфіку матеріальних відносин на підприємстві, що сприяє 
ефективності правового регулювання суспільних відносин.  

Окремі ж процедури можуть регулюватися в договірному порядку. Наприклад, 
процедура утворення примирної комісії під час вирішення колективного трудового 
спору визначається сторонами самостійно. Однак процедура може бути врегульована 
за погодженням між суб’єктами правовідношення лише у тому випадку, коли немає 
законодавчої норми, яка її встановлює, а також якщо централізована норма дає змогу 
сторонам самостійно встановити відповідну процедуру. Зокрема, Закон України „Про 
колективні договори й угоди” надає право сторонам самостійно визначати порядок і 
строки колективних переговорів по укладенню колективного договору. 

Серед ознак правової процедури у трудовому праві важливо виділити також її 
ієрархічність. Ієрархічність процедури пояснюється тим, що одна процедурна норма 
деталізує іншу, одне процедурне правовідношення забезпечує процес реалізації 
іншого. Процедура у трудовому праві є реалізацією одної правової норми. Вона 
також може слугувати основою для реалізації іншої процедури. Наприклад, 
процедурі вирішення колективного трудового спору примирною комісією передує 
процедура утворення самої комісії. При цьому сторони повинні самостійно 
домовитися про кількість членів примирної комісії, самостійно делегувати своїх 
членів до неї, а також домовитися про гарантії і матеріальне забезпечення членів 
примирної комісії. 

Ієрархічність процедури також означає, що вона може складатися з декількох 
елементарних процедур, які не є самостійними, але слугують для реалізації основної 
процедури. 

Порядок укладення трудового договору умовно можна поділити на декілька 
етапів: 
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1. звернення особи до роботодавця з пропозицією про укладення трудового 
договору; 

2. розгляд заяви роботодавцем і прийняття ним рішення; 
3. видання наказу або розпорядження про зарахування працівника на роботу; 
4. оформлення трудової книжки [10, с. 180]. 

На першому етапі працівник, попередньо переговоривши з роботодавцем, 
з’ясовує наявність чи відсутність вакантних посад. Після цього він подає заяву з 
проханням прийняти його на роботу. До заяви потрібно додати необхідні документи 
про освіту, про стан здоров’я тощо. При цьому необхідно зазначити, що заборонено 
вимагати від особи документи, пред’явлення яких не передбачено чинним 
законодавством. 

Останнім часом до вже традиційних вимог на цьому етапі додалися ще й 
прохання до претендента на посаду додати резюме про себе. Тут він зазначає 
відомості про свою попередню трудову діяльність, а також власні побажання щодо 
посади, на яку він претендує. У багатьох випадках роботодавець влаштовує усну 
співбесіду з претендентом на відповідну посаду, так зване інтерв’ю. 

У статті 24 КЗпП України визначено правило, за яким укладення трудового 
договору оформляється наказом чи розпорядженням роботодавця про зарахування 
працівника на роботу. 

Законодавство не встановлює обов’язкових вимог до наказу чи розпорядження 
щодо прийому на роботу. Однак, аналізуючи відповідні правила, можна дійти 
висновку про існування деяких обов’язкових елементів цього документа. 

Зокрема, у наказі чи розпорядженні потрібно зазначити: хто приймається на 
роботу; трудову функцію працівника, визначити розмір заробітної плати; термін 
початку роботи. Якщо укладено строковий трудовий договір, то необхідно 
встановити строк, на який укладено договір. Згідно із ст. 26 КЗпП України у наказі 
потрібно застерегти умови про випробування, якщо таке обумовлено сторонами із 
зазначенням його тривалості. Також мають бути відображені й інші факультативні 
умови трудового договору. Наказ також має містити номер і дату його видання. 
Працівник зобов’язаний ознайомитися з наказом під розписку. У випадку відмови 
працівника від ознайомлення з наказом про прийом на роботу, про це складають акт. 

Ієрархічність процедури має правове значення. Адже у випадку порушення 
послідовності елементарних процедур, основна процедура може бути визнана 
незаконною. Наприклад, для того, щоб оголосити страйк потрібно дотриматися таких 
умов: 1) сформулювати вимоги, викласти їх письмово і скерувати до роботодавця; 
2) у разі відхилення вимог роботодавцем колективний трудовий спір повинен пройти 
примирну стадію; 3) має бути дотриманий порядок прийняття рішення про 
оголошення страйку; 4) завчасно попередити роботодавця про початок страйку. При 
недотриманні названих умов страйк у судовому порядку може бути визнаний 
незаконним. 

У деяких випадках сьогодні встановлений порядок проведення процедури є 
невиправданим і тому має бути змінений. Наприклад, правила внутрішнього 
трудового розпорядку відповідно до ст. 142 КЗпП України затверджує трудовий 
колектив за поданням роботодавця і виборного профспілкового органу. Така 
процедура обмежує права роботодавця із встановлення внутрішнього трудового 
розпорядку. Доцільніше було б відповідні правила затверджувати за домовленістю 
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між роботодавцем і виборним профспілковим органом, або іншим уповноваженим 
найманими працівниками органом. 

Оскільки завданням процедури є застосування матеріальної норми трудового 
права, то вона має завершуватися рішенням по справі і його документальним 
оформленням. Зокрема, у час ухвалення рішення про накладення дисциплінарного 
стягнення на працівника роботодавець самостійно, в межах, дозволених законом, 
обирає вид стягнення, враховуючи попередню роботу працівника, його особу, а 
також тяжкість вчиненого проступку. Документальним оформленням рішення є 
видання наказу чи розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення. На 
цій стадії необхідною умовою процедури є ознайомлення працівника із наказом чи 
розпорядженням про накладення дисциплінарного стягнення. У випадку відмови 
працівника ознайомитися із наказом, про це складають відповідний акт. 

У теорії права акти застосування права визначаються як правові акти 
компетентних органів або посадових осіб, виданих на основі юридичних фактів і 
норм права, які визначають права, обов’язки або міру відповідальності конкретних 
осіб [9, с. 386]. 

Правозастосовчі акти у трудовому праві мають певну специфіку. Зокрема, їх 
видають компетентні органи, або посадові особи. У трудовому праві такі акти може 
видавати суб’єкт трудового правовідношення, який наділений цими 
повноваженнями. Такими суб’єктами можуть бути як органи, які розглядають 
трудові спори, так і сам роботодавець. 

Ще однією особливістю таких актів є те, що вони можуть прийматися 
роботодавцем самостійно, наприклад, рішення про накладення дисциплінарного 
стягнення, або за погодженням з відповідним органом. Наприклад, рішення про 
звільнення працівника роботодавець у випадках передбачених трудовим 
законодавством, повинен погодити з виборним профспілковим органом тієї 
організації, членом якої є працівник. Щодо рішень органів, які розглядають трудові 
спори, то їх приймають колегіально. 

Рішення, які приймають в результаті процедури застосування матеріальних норм, 
є індивідуальними. Вони адресовані конкретним суб’єктам. 

В теорії права панує думка, що реалізація правозастосовчих актів забезпечується 
через державний примус. Якщо йдеться про виконання рішень суду чи комісії з 
трудових спорів, то тут відбувається державне виконання їхніх рішень державною 
виконавчою службою. Що ж стосується виконання рішень примирних органів, які 
розглядають колективні трудові спори, то обов’язок по їх виконанню покладається на 
самі сторони, тобто тут немає державного примусу. Щось схоже простежуємо у разі 
накладення дисциплінарного стягнення на працівника, або під час розірвання з ним 
трудового договору. Тут також немає державного примусу, оскільки 
„дисциплінарною” владою наділений сам роботодавець. 

Залежно від характеру основного правовідношення, для реалізації якого слугує 
процедура, виділимо такі види правових процедур: матеріальні, правотворчі і 
процесуальні. 

Отже, можна стверджувати, що правовою процедурою у трудовому праві є 
врегульована діяльність суб’єктів трудових правовідносин із застосування норм 
трудового права. Процедурі у трудовому праві притаманні певні особливості: 
службовий характер, ієрархічність, вольовий характер, наявність окремих етапів, 
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урегульованість нормами трудового права. Метою правової процедури є 
застосування норм трудового права. Процедура завершується прийняттям рішення, 
особливості якого такі: рішення приймається суб’єктом трудового правовідношення, 
одноособово, колегіально, або за погодженням з іншими суб’єктами. 
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In the article the author examines the issues of legal procedures definition in general 
and theoretical comprehension, as well as legal procedures in labour law. The author 
clarifies the features of legal procedures in labour law and the peculiarities of decision-
making as a separate stage of legal procedure realization. The author comes to the 
conclusion that the procedure in labour law is used for the realization of material legal 
relation and that it may be regulated by the arrangement between the subjects of labour 
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До класичного варіанта поділу системи права на приватне й публічне в сучасний 
період не зовсім вписується трудове право та деякі галузі вітчизняного права. Саме 
тому у статті обґрунтовується соціальна спрямованість трудового права, 
простежуються етапи його розвитку, наголошується на необхідності віднесення його до 
соціального права, яке разом з приватним та публічним правом зайняло чільне місце у 
системі права держав соціальної орієнтації. 

Ключові слова: трудове право, соціальне право, соціально-трудові відносини. 
Проблема формування соціального права в Україні є новою і практично не 

дослідженою. У наукових працях Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої, П.М. Рабіновича, 
О. Банчука, О. Панасюка, О.І. Процевського, О.В. Бермічевої, І.В. Яковюка, 
П.Д. Пилипенка, В.В. Жернакова, О.В. Скрипнюка було зроблено спробу окреслити 
сферу та предмет соціального права та сформувати його визначення. Серед 
російських вчених цю тему досліджують Ю.А. Тіхоміров, М.І. Лепіхов та ін. 

Розвиток соціальної сфери розпочався у зв’язку з необхідністю охорони інтересів 
найманих працівників та формуванням внаслідок цього трудового права, яке 
утворилося, в результаті швидкого росту промисловості, що заснована на 
застосуванні найманої праці і досить активного втручання держави в регулювання 
трудових відносин. Трудове право з самого початку стало поєднувати в собі приватні 
та публічні інтереси. Довший час науковці не могли визначитися із правовою 
природою трудового права, наголошуючи на його подвійній спрямованості. 

Механізм правового регулювання праці ґрунтується в основному на 
приватноправових засадах. Трудовий, як і колективний, договір є результатом 
взаємодії самостійних суб’єктів, воля яких не обмежена ні волею контрагента, ні 
волею будь-якої третьої сторони. Вони є юридичною формою, яка закріплює 
узгодження волевиявлень, взаємний компроміс сторін, рівність яких презюмується. 

Водночас методи правового регулювання, характерні для публічного права, 
також широко використовуються при забезпеченні трудових відносин. Варто 
погодитися з Є.Б. Хохловим, який вважає, що публічно-правовий аспект трудового 
права проявляється не в законодавчій діяльності держави, а в її діяльності і 
діяльності її агентів, що здійснюється в рамках конкретних відносин. Можна назвати 
численні акти прямого й опосередкованого впливу держави на ринок праці, 
діяльність держави по нагляду за охороною праці, також юрисдикційну діяльність 
держави, зазначає автор, можна передбачити, що участь органів держави в 
колективних переговорах і в якості сторони у колективних угодах надає цим угодам 
властивості публічно-правового акту [1, c. 64]. 

Публічний інтерес, на думку Н.Б. Болотіної, це визнаний державою і 
забезпечений правом інтерес соціальної спільності. Публічність у трудовому праві, 
вважає автор, полягає в особливій ролі держави, яка на законодавчому рівні 
                                                           
1© Жолнович О., 2006 



 
О. Жолнович 

 

232 

встановлює мінімальні загальнообов’язкові соціальні стандарти у сфері праці; норми 
підвищеного соціального захисту для окремих категорій працівників (пільги для 
неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю, у зв’язку з материнством); є 
гарантом отримання соціальних прав людини у сфері праці, передбачених 
міжнародно-правовими актами, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою 
України; а також у наявності й функціонуванні державних підприємств, установ, 
організацій, котрі діють як роботодавці і забезпечують робочі місця; в обов’язку 
держави здійснювати діяльність щодо бронювання і створення робочих місць та 
фінансування програм стосовно зайнятості й професійного навчання населення 
[2, c. 15]. 

З розвитком демократичних засад та визнанням людини найвищою соціальною 
цінністю дедалі більше галузей права починають поєднувати в собі приватні та 
публічні засади. Сьогодні до таких змішаних галузей можна віднести поряд з 
трудовим екологічне, житлове, освітянське, медичне право, право соціального 
забезпечення. Ці галузі, вважає Р.З. Лівшиць, є типовими для соціального блоку, а 
економічні та соціальні засади тут протистоять між собою як платність та 
безоплатність. Платні засади економні та зручні для держави. Безоплатні – обтяжливі 
для неї, але необхідні для незабезпечених та соціально незахищених верств 
населення [3, c. 139]. 

Цілком закономірно, що у сучасний період поряд з приватним і публічним 
правом з’являється нова правова спільність – соціальне право. 

Поява цього, як пише Ю.А. Тіхоміров, „третього партнера” у системі права є 
цілком закономірним і об’єктивним явищем. Адже „соціальне” стає „публічним” 
через те, що світове співтовариство, суспільство і держава беруть на себе 
зобов’язання гарантувати громадянам реалізацію стандартів їх особистих прав на 
освіту, здоров’я, безпечне для життя і здоров’я довкілля тощо, маючи на меті 
добровільну згоду громадян скористатися цими гарантіями без втручання в особисту 
сферу [4, c. 26]. 

Соціальне право почало формуватися, як уже зазначалося, з кінця XIX ст. з 
утворення робітничого права, а згодом і трудового права. Проте О. Банчук вважає, 
що ця теорія виникла ще в кінці XІV ст. і досягла піку свого розвитку в період з кінця 
XIX – початку XX ст. Він досліджує погляди українських вчених 
М.М. Шпилевського та Є.В. Спекторського, які зробили вагомий внесок у розвиток 
цієї теорії. М.М. Шпилевський, наприклад, під соціальним правом розумів 
поліцейське право, а критерієм розмежування публічного і приватного називав 
„суттєві елементи співжиття”. Тобто для автора критеріями були не певні відносини, 
а об’єкти як складові частини суспільних відносин. Такими „суттєвими елементами 
співжиття” у М. Шпилевського є влада, майно, особа. Тому державне право, у 
розумінні автора, є правом на владу; цивільне право – правом на майно, а соціальне 
право – правом на розвиток і охорону особистості. Ще один український науковець 
Є.В. Спекторський, який займався проблематикою соціального права у 1916–
1917 рр., називав соціальним правом систему, яка увібрала в себе певні норми 
публічного і приватного права, що стосуються становища окремої особи, принципам 
якої має підпорядковуватися як система публічного, так і система приватного права. 
Соціальне право вчений ставив на перше місце в системі права, а публічне і 
приватне, на його думку, повинні підпорядковуватися соціальному праву, його 
нормам і принципам [5, c. 119]. 
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З наведеного можна зробити висновок, що концепція існування соціального 
права не є безпідставною і протягом всього історичного розвитку вона формувалася 
та утверджувалася в теорії права. 

Для того, щоб з’ясувати, що ж таке соціальне право, необхідно визначитись із 
самим терміном „соціальний”. 

За тлумачним словником з української мови „соціальний” (від лат. socialis) 
означає суспільний, пов’язаний з життям і відносинами (стосунками) людей у 
суспільстві [6, c. 306]. Відомий теоретик соціальної справедливості Ф.А. Хайєк 
вважав, що первинний зміст терміна „соціальний” стосується або характеризує 
структуру та функціонування суспільства і є аналогічним до таких словосполучень, 
як „національний”, ”племінний” або „організаційний” [7, c. 114]. Натомість свого 
часу Л. Дюгі неоднозначність терміна „соціальний” пояснював тим, що немає будь-
якого іншого слова, яке б підкреслювало та відбивало особливості юридичної 
системи, заснованої на ідеї суспільного правила, з яким пов’язується поведінка 
окремого індивіда. Він наголошував, що йдеться про правило, засноване на 
суспільній природі людини [8, c. 12]. 

Сприймаючи розуміння соціальності як комплексного поняття, яке об’єднує в 
собі багато аспектів, можна погодитися з О.І. Процевським, який зазначає, що 
Україна висунула як мету й ідеал соціальної держави соціальну справедливість, 
право на свободу, особисту недоторканість, рівність усіх людей у своїй гідності та 
правах [9, c. 85]. З метою забезпечення цих принципів Конституція України визнала 
людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку найвищою 
соціальною цінністю (ст. 3), закріпивши на найвищому рівні головні засади 
соціального права. 

З розвитком громадянського суспільства соціальна функція держави, яка ще 
донедавна була майже невидимою, виступає на передній план і стає пріоритетною. В 
Українській державі вона пройшла довгий і непростий шлях – від майже 
абсолютного заперечення її існування за радянського періоду, до законодавчого 
закріплення як пріоритетного напряму діяльності держави в ст. 1 Конституції 
України.  

Досліджуючи соціальну функцію нашої держави, О.В. Бермічева називає її 
основним напрямом діяльності держави, який слугує забезпеченню соціального 
захисту, соціального забезпечення, охорони здоров’я та нормальні умови життя для 
всього населення і (передусім для тих категорій громадян, які через різні обставини 
та об’єктивні умови не можуть повноцінно працювати), а також пов’язаний з 
виділенням необхідних коштів на освіту, відпочинок, будівництво доріг, житла, 
роботу транспорту і зв’язку тощо [10, c. 9]. Погоджуючись із таким визначенням, 
варто зауважити, що ця функція заснована на соціальних правах людей, котрі є 
об’єктивними, життєво необхідними правами на сучасному етапі розвитку 
суспільства. І хоча вичерпного переліку цих прав немає, хочеться зауважити, що його 
і не може бути, оскільки усвідомлення своїх соціальних прав залежить від рівня 
розвитку громадянського суспільства, стану його духовності, а тому перелік таких 
прав постійно розширюється.  

П.М. Рабінович та О. Панкевич визначають соціальні права, як можливості 
людини забезпечити своє існування та розвиток із соціальних джерел завдяки 
соціальному утриманству, тобто на основі застосовуваного за певних умов (при 
настанні так званих соціальних ризиків) державними чи недержавними організаціями 
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соціально-аліментарного методу регулювання [11, c. 105]. Загалом таку конструкцію 
можна сприйняти, однак дане визначення дещо звужує обсяг соціальних прав. Тому, 
видається, що перелік, поданий О.В. Бермічевою є більш повним. Вона зокрема 
відносить до них поряд з правом на соціальний захист, правом на житло, правом на 
достатній життєвий рівень та правом на охорону здоров’я такі права, як право на 
працю, на відпочинок, на страйк, на освіту, на доступ до культурних цінностей, на 
безпечне довкілля, а також на сім’ю та на свободу світогляду і віросповідання 
[10, c. 9]. На основі цих прав та для їхнього забезпечення і виокремилося соціальне 
право у послідовності, поданій Н.Б. Болотіною: соціальні права людини – соціальна 
держава – соціальна сфера – соціальна функція – соціальна політика – соціальне 
право [12, c. 26]. 

Аби кінцево упевнитись щодо об’єктивності існування соціального права, 
потрібно визначити його місце в системі права України. Зважаючи на історичний 
процес виокремлення цього права, його зміст та сферу правового регулювання, 
видається недопустимим перенесення соціального права (за аналогією з 
міжнародною системою права) у національну систему права як галузі права, так, як 
окремо це пропонує зробити та ж Н.Б. Болотіна [12, c. 24-28]. За нею услід 
І.В. Яковюк визначає соціальне право як систему правових норм, за допомогою яких 
здійснюється правове регулювання соціального захисту, наголошуючи, що воно є 
самостійною галуззю права [13, c. 13]. 

Соціальне право не можна звужувати до галузі права, навіть якщо у деяких 
європейських країнах така галузь існує. І якщо у міжнародному праві про нього 
пишуть як про своєрідну галузь права, хочеться тим не менше зазначити, що на 
цьому рівні соціальне право є декларацією принципів та гарантій забезпечення 
здійснення соціально-економічних прав людини. Воно передається як своєрідна 
модель, „конституція” для держав. На національному рівні для виконання цих 
декларацій соціальне право розгалужується, ускладнюється і за обсягом та 
наповненням ніяк не може дорівнювати міжнародному соціальному праву. В 
українській системі права соціальну спрямованість мають, як вже зазначалося, такі 
галузі, як трудове право, право соціального забезпечення, освітянське, медичне, 
житлове, екологічне право та деякі інші. Ці самостійні галузі права виникли 
об’єктивно, разом з історично-доведеною потребою повно та детально врегулювати 
суспільні відносини, що становлять їх предмет. І зараз знову звужувати їхній обсяг 
до рамок підгалузей та інститутів видається поверненням у минуле. Тому метою 
соціального права є об’єднання зазначених галузей права у певну правову спільність 
на рівні з приватним та публічним правом, як ще одна правова сфера в системі права 
України. Такої ж думки, як вже зазначалося, дотримується Ю.А. Тіхоміров [4, c. 26]. 
Підтримує його і П.Д. Пилипенко, який пише, що соціальне право це не окрема 
галузь у системі права, а своєрідна правова спільність, яка об’єднує в собі низку 
самостійних галузей права для яких визначальним чинником є забезпечення 
соціального захисту громадян, що внаслідок об’єктивних обставин потребують 
допомоги держави, як основного соціального гаранта [14, c. 99]. 

Центральною галуззю соціального права треба вважати трудове право. На 
переконання Н.Б. Болотіної, про особливу роль трудового права свідчить і динаміка 
розвитку міжнародного соціального права. Право соціального захисту на 
міжнародному рівні спочатку виникло як міжнародне робітниче право, яке згодом 
отримало назву “міжнародного трудового права” [12, c. 25]. 
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Україна, визнавши себе соціальною державою, закріпила в Основному Законі – 
Конституції України перелік соціальних прав людини і громадянина: право громадян 
на працю, належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 
визначеної законом (ст. 43), на соціальний захист, що включає право на забезпечення 
їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в 
інших випадках, передбачених законом (ст. 46), право на житло (ст. 47), право на 
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48), право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49) тощо. 

Розвиток і деталізацію ці права і гарантії отримують у трудовому праві, яке є 
стрижнем соціального права, його витоком і, звичайно ж, його складовою. 
З’явившись наприкінці XIX ст. з потреби згладити гострі соціальні конфлікти між 
роботодавцями, які з метою отримання прибутку намагалися надмірно експлуатувати 
своїх працівників, встановлюючи при цьому низькі зарплати, та найманими 
працівниками, трудове право і сьогодні не втратило свого соціального значення. Як 
пише І.Я. Кисельов, у наш час суспільство ще не зовсім здатне допустити суттєвого 
розширення дії принципу свободи договору в трудових відносинах. Цьому 
перешкоджають і відсутність історичного досвіду, і відсутність доброякісного ринку 
праці, який ще належить „цивілізувати”, і традиції в суспільній свідомості, яка 
пропонує активний патронат держави в соціальній сфері суспільства, тому на період 
становлення ринкового господарювання в нашій країні трудове право має містити в 
собі значний блок норм імперативного характеру, які так чи інакше обмежують 
свободу ринкових відносин в галузі праці [15, c. 238].  

У цьому контексті варто погодитися з пропозицією Г.І. Чанишевої, яка вважає, 
що серед галузевих функцій трудового права потрібно виділити передусім соціальну 
функцію, яка традиційно пов’язується з охороною здоров’я та безпеки на 
виробництві. При цьому соціальна функція, стверджує дослідниця, не замикається 
лише на цьому, а пов’язується з необхідністю більш повного визнання, дотримання 
та захисту прав людини у сфері праці. Йдеться про закріплення і забезпечення не 
лише індивідуальних, а й колективних трудових прав відповідно до міжнародних 
трудових стандартів (актами ООН, МОП, Ради Європи, Європейського союзу). 
Трудове право поряд із забезпеченням охорони праці має виконувати не менш 
важливу місію – бути гарантом здійснення широкого комплексу соціально-
економічних прав і свобод, якими наділено людину – учасника процесу праці. Ці 
права і свободи разом з політичними, громадянськими та іншими визнані світовим 
товариством основою цивілізованості будь-якої держави [16, c. 143]. 

Разом із встановленням та забезпеченням здійснення прав і гарантій працівників 
варто не забувати про проблему співвідношення соціальної та виробничої функцій. 
Виходячи з пріоритету прав і інтересів працівника над інтересами виробництва, не 
можна не враховувати інтереси роботодавця. Як зазначає П.Д. Пилипенко, трудове 
право, незважаючи на його соціальну природу, не може не захищати інтересів іншої 
сторони у трудових відносинах. Інакше воно або ж вступить у колізію з іншим 
законодавством, насамперед з законодавством про власність і про підприємництво, 
або ті ж самі власники-роботодавці змушені будуть ігнорувати трудове 
законодавство і шукати інших правових шляхів для використання робочої сили, поза 
тими, що передбачені цим законодавством [17, c. 68-78]. О. Панасюк звертає увагу на 
обставини, що тенденція захисту працівників має й зворотний бік. Великі 
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зобов’язання держави щодо підтримки працівника є нереальним, не виконуваним та 
відповідно істотним негативним чинником усіх сфер суспільного життя. Він пише 
про недостатність розгляду соціальності у захисному контексті, оскільки на другий 
план відходить риса солідарності у трудових відносинах. Захист необхідно 
розглядати із погляду на інтереси всіх учасників трудових відносин: „самозахист” 
працівника, захист інтересів роботодавця, захист інтересів держави (як інтересу 
суспільства) [17, с. 120]. 

Отже, трудове право є соціальним за своєю суттю, оскільки в системі права 
України становить центральну галузь соціального права. Останнє є відносно 
самостійною правовою спільністю, яка виокремилась наприкінці минулого століття 
внаслідок посилення соціальної функції держав. Соціальне право у системі права 
перебуває на перетині приватного і публічного права, забезпечуючи взаємодію усіх 
правових норм та інститутів з метою задоволення приватних, публічних і соціальних 
інтересів у державно-організованому суспільстві. 
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У статті зроблено спробу визначити особливості правового статусу соціальних 
страхових фондів в Україні. До таких особливостей автор відносить цільовий характер 
діяльності, позабюджетність, некомерційність і самоврядність. Автор робить висновок, 
що соціальні страхові фонди володіють спеціальною правоздатністю. 

Ключові слова: соціальний страховий фонд, спеціальна правоздатність, виключна 
правоздатність, особливості правового статусу. 

В умовах реформування законодавства про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування змінюється правовий статус суб’єктів соціального 
страхування. Одним із таких суб’єктів є соціальні страхові фонди. Дослідженню 
правового статусу соціальних страхових фондів у галузевій науковій літературі 
приділяється недостатня увага. Правові засади діяльності деяких соціальних 
страхових фондів розкрито у праці О. Зайчука, окремі аспекти діяльності Пенсійного 
фонду досліджували О. Гуменюк, Г. Белінська. У працях О. Орловського, 
В. Юровської висвітлено історію становлення окремих видів соціального 
страхування. Однак цілісне дослідження правового статусу соціальних страхових 
фондів у галузевій літературі не проводилось. Спроба визначення та обґрунтування 
особливостей правового статусу соціальних страхових фондів стала завданням цієї 
статті. 

Національне законодавство України (ані у сфері соціального забезпечення, ані 
іншого галузевого спрямування) не використовує терміна “соціальні фонди”. Основи 
законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
(надалі – Основи) [1] до суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування відносять цільові страхові фонди. Вони є страховими тому, що виплати, 
які надаються фондами, фінансується за рахунок страхових внесків застрахованих 
осіб і роботодавців-страхувальників. Для позначення цих суб’єктів права соціального 
забезпечення В.Я. Бурак, С.М. Синчук використовують термін соціальні фонди, 
“оскільки саме так відображено їх цільове призначення: ефективна реалізація 
соціальних завдань, а саме фінансування соціальних виплат (пенсій, допомог тощо), 
соціальних послуг та соціальних пільг” [2, c. 36]. Ми поділяємо цю позицію, і 
враховуючи страховий принцип діяльності фондів, будемо вживати для їх 
позначення термін “соціальні страхові фонди”. 

Сьгодні функціонують такі соціальні страхові фонди: Пенсійний фонд України, 
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття і Фонд соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності. 

Відповідно до ч. 3 ст. 14 Основ страхові фонди є некомерційними самоврядними 
організаціями. Узгоджуючи це положення із ч. 1 ст. 80 ЦК України [3], яка 
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передбачає, що організація, створена і зареєстрована у встановленому законом 
порядку, є юридичною особою, робимо висновок, що соціальні страхові фонди за 
правовим статусом є юридичними особами. 

На підтвердження нашого висновку наведемо положення законів України, які 
регулюють окремі види загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
Насамперед, положення, які передбачають, що відповідний фонд соціального 
страхування є юридичною особою і набуває цього статусу від дня реєстрації статуту 
фонду, який затверджується його правлінням, у спеціально уповноваженому органі 
виконавчої влади. Щоправда, жоден із цих законів не врегульовує питання 
організаційно-правової форми, у якій повинні створюватися соціальні страхові фонди 
як юридичні особи. Думаємо, для з’ясування цього питання потрібно використати 
положення Цивільного кодексу України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 81 ЦК України юридичні особи, залежно від порядку їх 
створення, поділяються на юридичних осіб приватного та публічного права. 
Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, 
до яких Кодекс відносить статут, засновницький договір і установчий акт. Юридична 
особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу 
державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 
самоврядування.  

Аналіз практики створення в Україні соціальних страхових фондів, з одного 
боку, дає нам підставу стверджувати, що за правовим статусом вони належать до 
юридичних осіб публічного права. Адже соціальні страхові фонди створені на 
підставі законів про окремі види загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, тобто, за термінологією Цивільного кодексу України, на підставі 
розпорядчого акту такого органу державної влади, як Верховна Рада України. 

З іншого боку, соціальні страхові фонди діють на підставі статутів, які 
затверджуються їхніми правліннями, та набувають статусу юридичної особи від дня 
реєстрації цього статуту в спеціально уповноваженому органі виконавчої влади. 
Враховуючи той факт, що статут є одним із установчих документів, на підставі яких 
можуть створюватися юридичні особи приватного права, можна стверджувати, що 
соціальні страхові фонди мають ознаки юридичних осіб приватного права.  

Цей висновок можна було б вважати обґрунтованим, якби не положення абз. 2 
ч. 3 ст. 81 ЦК України, яке передбачає, що порядок утворення та правовий статус 
юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та 
законом. Як уже зазначалося, соціальні страхові фонди створені на підставі законів 
про окремі види загальнообов’язкового державного соціального страхування, які 
визначають правовий статус цих суб’єктів права соціального забезпечення. Отже, 
соціальним страховим фондам притаманні ознаки як юридичних осіб публічного 
права, так і юридичних осіб приватного права. З огляду на це, ми приходимо до 
висновку, що соціальний страховий фонд – це особлива організаційно-правова форма 
юридичних осіб, наділена ознаками як юридичних осіб приватного, так і юридичних 
осіб публічного. 

Відповідно до ст. 14 Основ соціальні страхові фонди є органами, які здійснюють 
керівництво та управління окремими видами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, провадять збір та акумуляцію страхових внесків, контроль 
за використанням коштів, забезпечують фінансування виплат за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та виконують інші 
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функції згідно з затвердженими статутами. Аналізуючи положення Основ та законів 
про окремі види соціального страхування, можна виділити особливості соціальних 
страхових фондів, які відрізняють їх від інших юридичних осіб. Особливостями 
правового статусу соціальних страхових фондів як юридичних осіб є цільовий 
характер діяльності цих суб’єктів, їх позабюджетність, некомерційність та 
самоврядність. 

Цільовий характер соціальних страхових фондів означає, що їхні кошти 
заборонено використовувати на цілі, не передбачені законом. Про це прямо зазначено 
у ч. 3 ст. 58, ч. 2 ст. 73 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” [4], ч. 4 ст. 46 Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності” [5], ч. 4 ст. 9, ч. 2 ст. 19 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та 
похованням” [6]. Більше того, цільове використання коштів є законодавчо 
закріпленим принципом усіх видів соціального страхування в Україні. 

Цільове використання коштів соціальних страхових фондів означає, що кошти 
фондів можна використовувати лише для надання матеріального забезпечення та 
соціальних послуг застрахованим особам, які є учасниками відповідних фондів. 
Наприклад, цільовим спрямування Пенсійного фонду є здійснення таких пенсійних 
виплат, як пенсія за віком, пенсія по інвалідності та пенсія у зв’язку з втратою 
годувальника, а також надання допомоги на поховання пенсіонера. 

Наступною особливістю правового статусу є позабюджетний характер 
соціальних страхових фондів. Підставою для віднесення цих фондів до 
позабюджетних є те, що їхні кошти не включені до складу Державного бюджету 
України. Кошти фондів зараховуються на єдиний централізований рахунок в 
установах банків. Вони не підлягають вилученню для покриття дефіциту Державного 
бюджету України. 

Однією із особливостей соціальних страхових фондів є некомерційний характер 
їх діяльності. Некомерційність цих фондів полягає в тому, що вони не спрямовані на 
отримання прибутку. Засобом забезпечення некомерційного характеру діяльності 
фондів є заборона провадити будь-яку діяльність, крім передбаченої законом про 
відповідний вид соціального страхування та статутом фонду. Така заборона 
передбачена для соціальних страхових фондів ч. 4 ст. 14 Основ, ч. 3 ст. 58 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, ч. 4 ст. 8 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття”, ч. 4 ст. 9 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими народженням та похованням”. Більше того, відповідно до Закону 
України “Про недержавне пенсійне забезпечення” навіть недержавні пенсійні фонди 
мають статус неприбуткових організацій [7]. 

З цього приводу О.П. Кашковський зазначає, якщо, вибираючи один із видів 
діяльності, організація позбавляється права займається іншими (всіма чи декількома) 
видами діяльності, то такий вид діяльності є для цієї організації винятковими, тобто 
його провадження несумісне з іншими видами діяльності. В такому випадку 
відбувається обмеження правоздатності такої організації [8, c. 38]. 
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У науці цивільного права правоздатність традиційно поділяють на загальну та 
спеціальну. Наявність загальної правоздатності дає змогу особі мати будь-які 
цивільні права та обов’язки. Такою правоздатністю наділені фізичні особи. 
Спеціальна правоздатність означає можливість мати такі права та обов’язки, які 
відповідають встановленим цілям її діяльності [9, c. 132]. Такою правоздатністю 
наділялися юридичні особи відповідно до ст. 26 ЦК УРСР 1963 року [10]. 

Натомість Цивільний кодекс України встановлює, що юридична особа здатна 
мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, 
крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині, тобто юридичні 
особи за Цивільним кодексом України володіють загальною правоздатністю. 

На відміну від традиційного підходу до класифікації правоздатності, 
О.П. Кашковський виділяє такі види правоздатності юридичних осіб: необмежену, 
загальну, спеціальну та виключну [8, c. 36-38]. Визначення необмеженої 
правоздатності, сформульоване російським вченим, збігається з положенням ЦК 
України. Загальна правоздатність передбачає, що юридичні особи можуть мати 
цивільні права і нести цивільні обов’язки, необхідні для виконання будь-яких видів 
діяльності, не заборонених законом. Правоздатність юридичних осіб є спеціальною в 
тих випадках, коли вона обмежується певними цілями, для досягнення яких ці особи 
створені. Юридичні особи наділені виключною правоздатністю у випадку, якщо вони 
обирають виключний вид діяльності, через що їх позбавляють права займатися 
іншими видами діяльності. 

Наведена класифікація ґрунтується на положеннях цивільного законодавства 
Російської Федерації. ЦК РФ закріплює загальне правило, відповідно до якого 
юридичні особи в Росії володіють спеціальною правоздатністю. Комерційні 
організації, за винятком унітарних підприємств та інших видів організацій, 
передбачених законом, наділяються загальною правоздатністю. ЦК України, за 
загальним правилом, наділяє всіх юридичних осіб, без будь-яких винятків, 
необмеженою (відповідно до класифікації О.П. Кашковського) правоздатністю. 
Однак це не означає, що розглянена класифікація не може бути корисною для 
дослідження правоздатності юридичних осіб за законодавством України. 

Наділення юридичних осіб загальною правоздатністю не унеможливлює її 
обмеження. ЦК України передбачає, що цивільна правоздатність юридичної особи 
може бути обмежена лише за рішенням суду. Однак у деяких випадках такі 
обмеження встановлюються також і законодавством. До таких випадків відносять 
положення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
щодо заборони соціальним страховим фондам провадити будь-яку діяльність, крім 
передбаченої законом про відповідний вид соціального страхування та статутом 
фонду. Така заборона означає, що законодавство закріплює для цих фондів 
виключний вид діяльності. На цій підставі можна зробити висновок, що соціальні 
страхові фонди наділені виключною правоздатністю. 

Однак, на нашу думку, правильніше визначати правоздатність соціальних 
страхових фондів як спеціальну, оскільки заборона займатися будь-якою іншою 
діяльністю, крім передбаченої законом і статутом фонду, пов’язана, насамперед, з їх 
цільовим характером. Це означає, що види діяльності, які дозволено здійснювати 
фонду, визначаються відповідно до цілей його існування. Оскільки можливість 
провадити певну діяльність пов’язана із цілями діяльності фондів, то соціальні 
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страхові фонди наділені спеціальною правоздатністю, тобто вони можуть мати права 
і обов’язки, які відповідають цілям їхньої діяльності. 

Правоздатність соціальних страхових фондів виникає від дня реєстрації статуту 
фонду у спеціально уповноваженому органі виконавчої влади. Підставою для такого 
висновку є положення відповідних законів про те, що страхові фонди набувають 
статусу юридичної особи від дня реєстрації їхнього статуту. 

Ще однією особливістю соціальних страхових фондів є їх самоврядність. 
Проявом самоврядності, на нашу думку, є управління фондами на основі 
паритетності представниками держави, застрахованих осіб і роботодавців. Інакше 
кажучи, самоврядність означає, що самі суб’єкти системи страхування – застраховані 
особи, роботодавці як страхувальники та держава як один із роботодавців і гарант 
реалізації застрахованими особами їхніх прав – управляють цією системою через 
своїх представників, котрі входять до складу правління – вищого органу управління 
фондом. Правління соціального страхового фонду затверджує його статут, бюджет та 
документи, що регламентують внутрішню діяльність фонду. У цьому також 
проявляється самоврядність цих суб’єктів права соціального забезпечення. 

Отже, сукупність проаналізованих ознак визначає особливості правового статусу 
соціальних страхових фондів порівняно з іншими юридичними особами. Соціальні 
страхові фонди – це юридичні особи, які мають ознаки як юридичних осіб 
приватного, так і публічного права. Особливостями правового статусу соціальних 
страхових фондів як юридичних осіб є цільовий характер їхньої діяльності, 
некомерційність, самоврядність та позабюджетність. 
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У статті розглянуто поняття, правова природа та особливості стійкої 
непрацездатності. Автор обґрунтовує необхідність законодавчого закріплення поняття 
непрацездатності та її видів. Ознаками стійкої непрацездатності, на думку автора, є: 
визначається передбаченими у законодавстві обставинами, встановлюється 
уповноваженими державою органами, характеризується об’єктивною втратою чи 
зменшенням природних функцій організму або припиненням трудової діяльності, 
триваючим характером захворювань. 

Ключові слова: непрацездатність, стійка непрацездатність, професійна 
непрацезданість, інвалідність. 

Загальноприйнятим терміном, який означає один із видів непрацездатності 
громадян за законодавством України вчені називають стійку непрацездатність. 
Однак, хоча сам термін досить часто трапляється в науковій літературі як юридичний 
факт, що зумовлює виникнення певного правового статусу особи та надає їй (особі) 
право на той чи інший вид соціального забезпечення, теоретичного визначення цього 
поняття, його ознак, змістовного навантаження, так і не запропоновано у галузевій 
науковій літературі. І це не дивно, адже використання досліджуваного нами терміна у 
законодавстві є також непослідовним та не завжди логічним. Зокрема, аналіз ст. 46 
Конституції України свідчить, що при визначенні видів непрацездатності як підстави 
виникнення права на соціальний захист, законодавець також не використовує 
єдиного підходу: (“...право на соціальний захист, що включає право на забезпечення 
їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності...”). В одному 
випадку застосовують якісні характеристики непрацездатності (повнота та 
частковість), в іншому – кількісні (тимчасовість). Очевидно, залишається лише 
презюмувати, що кількісною чи тривалісною ознакою повної та часткової втрати 
працездатності є стійкість її характеру, а отже, йдеться про стійку втрату 
працездатності. 

Триваючий характер інвалідності як соціального ризику дає підстави 
характеризувати її як стійку втрату працездатності. Саме тому у правовій літературі 
поняття “стійка непрацездатність” та “інвалідність” досить часто використовують як 
синоніми [1], хоч це і не зовсім правильно, оскільки інвалідність є лише одним із 
видів стійкої непрацездатності. Тож спробуємо з’ясувати, що потрібно розуміти під 
стійкою втратою працездатності, і як, зрештою, її трактує законодавець? 

У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу глибокий та детальний 
аналіз поняття непрацездатності. 

Термін непрацездатність є не новим, як для соціального законодавства, так і для 
науки права соціального забезпечення. Свого часу саме інтенсивне використання 
цього поняття у міжнародній та в національній практиці дало змогу сформулювати 
теорію непрацездатності визначення сфери соціально-забезпечувальних відносин. 
                                                           
1© Синчук С., 2006 
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Авторами цієї концепції були В.С. Андрєєв [2], Я.М. Фогель [3]. Згодом теоретичне 
обґрунтування інституту непрацездатності у праві соціального забезпечення стало 
предметом дослідження багатьох учених. Адже всі науковці-правознавці 
(радянського та сучасного періоду), які формували теорію права соціального 
забезпечення, не могли оминути юридичний факт, що зумовлював динаміку 
переважної більшості соціально-забезпечувальних правовідносин. Тією чи іншою 
мірою, проблеми непрацездатності у своїх дослідженнях торкались К.С. Батигін, 
А.Д. Зайкін, А.Н. Єгоров, Н.Б. Болотіна, Я.І. Безугла, В.М. Андріїв, Б.І Сташків, 
О.Є. Мачульська, Е.Г. Тучкова, К.С. Гусов.  

Термін непрацездатність наявний у сучасному законодавстві при визначенні 
суб’єктів права на певний вид соціального забезпечення. Однак, застосовуючи саме 
поняття, законодавець не дотримується послідовності.  

В одних випадках – про застосування терміна можна лише здогадуватись. 
Наприклад, наведемо положення законодавства: 1) страховим випадком, який дає 
право особі на страхові виплати, відповідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві”, є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що 
спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму за 
обставин, передбачених вказаним законом (ст. 13); 2) нещасним випадком вважається 
обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого 
фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, 
внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть (ст. 14). 

Аналізуючи положення закону, бачимо, що страхові виплати надаються 
застрахованим особам лише якщо такий нещасний випадок чи професійне 
захворювання призвели до непрацездатності особи. І вже вид непрацездатності 
зумовлює вид страхової виплати потерпілому. 

В інших випадках, хоч і вживається сам термін, однак він несе неоднакове 
змістовне навантаження. Зокрема, ст. 1 Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” закріплює визначення поняття “непрацездатні 
громадяни”: особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані 
інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника.  

Пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають непрацездатним членам 
сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні (ст. 36 Закону України 
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”). Такими 
непрацездатними членами сім’ї вважаються: 1) чоловік (дружина), батько, мати, 
якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку; 2) діти (у тому числі діти, які 
народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого 
годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали 
інвалідами до досягнення 18 років. Діти, які навчаються за денною формою навчання 
у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних 
навчальних закладах, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше 
ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років 
незалежно від того, навчаються вони чи ні; 3) чоловік (дружина), а в разі їхньої 
відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого 
годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і 
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зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею 
(ними) 8 років.  

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого 
годувальника, належать перелічені особи, якщо вони: 1) були на повному утриманні 
померлого годувальника; 2) одержували від померлого годувальника допомогу, що 
була для них постійним і основним джерелом засобів до існування. Члени сім’ї 
померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним 
джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право, за 
бажанням, перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. 

Дещо інший перелік міститься в Законі України “Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. 

Відповідно до ч. 2 ст. 33 цього Закону непрацездатними особами, які мають 
право на щомісячні страхові виплати потерпілого є: 1) діти, які не досягли 16 років; 
діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади 
фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, 
студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання – до 
закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років; 2) жінки, які 
досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, якщо вони не працюють; 
3) інваліди – члени сім'ї потерпілого на час інвалідності; 4) неповнолітні діти, на 
утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти; 
5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це 
право; 6) дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо 
він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 
8-річного віку. 

Законодавче визначення непрацездатних громадян вперше було закріплено у 
Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 
Відповідно до ч. 12 ст. 1 цього Закону, непрацездатними громадянами є особи, які 
досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі 
діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою 
годувальника відповідно до цього Закону. Таке визначення поняття непрацездатності 
шляхом закріплення обставин, які зумовлюють її виникнення, вочевидь, не зовсім 
повно відображає змістовне навантаження досліджуваного нами поняття, а отже, 
необхідним є додатковий аналіз кожного юридичного факту, який зумовлює 
виникнення цієї непрацездатності. Як видається, такий підхід законодавця до 
визначення поняття непрацездатності не зовсім бездоганний та потребує наукових 
досліджень у цій сфері. 

Словник української мови поняття непрацездатність визначає як “стан за 
значенням непрацездатний”. Непрацездатний, своєю чергою, – “той, хто через 
старість, хворобу і т. ін. утратив здатність працювати” [4]. 

При визначенні поняття непрацездатності потрібно звернути увагу на два 
аспекти, що визначають його зміст та правову природу: медичний та соціальний. 

Медичний аспект характеризує стан здоров’я особи. Непрацездатність з 
медичного погляду – це соціально-фізіологічний стан людини, який визначається її 
об’єктивною втратою чи зменшенням природних функцій організму або зниженням 
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кваліфікації, значним зменшенням обсягу чи припиненням трудової діяльності [5]. 
Тому у медичному аспекті розрізняють:  
1. об’єктивно-фізіологічний стан людини, який характеризується втратою чи 

зменшенням природних функцій організму або зниженням кваліфікації, значним 
зменшенням обсягу чи припиненням трудової діяльності; 

2. об’єктивно-юридичний стан людини, тобто, коли закон дозволяє вже не 
працювати незалежно від того, може чи не може особа виконувати певну трудову 
діяльність.  
Зміст та вид непрацездатності визначається законодавчо закріпленими 

обставинами, які зумовлюють її настання. Непрацездатність може бути наслідком 
різних за природою юридичних фактів: чи то загальносоціальних (притаманних 
кожній людині, оскільки вони зумовлені її фізіологічною та соціальною природою), 
чи – професійних (пов’язаних з трудовою діяльністю, яку виконувала особа), а чи – 
публічних (економічні, технічні, соціальні події у конкретній державі). 

Соціальний аспект поняття непрацездатності свідчить про нездатність цієї особи 
матеріально забезпечити себе та членів своєї сім’ї на рівні, визначеному достатнім 
для проживання людини (прожиткового мінімуму) в державі. 

Медичний та соціальний аспекти поняття непрацездатності визначають її зміст як 
соціального ризику, що дає право особі на певний вид соціального забезпечення за 
законодавством України. 

Стійка непрацездатність є видом непрацездатності, а отже для неї характерні всі 
ознаки, які визначають зміст непрацездатності як соціального ризику. 
Характеризуючи власне стійку непрацездатність, потрібно наголосити робиться на 
довготривалий характер непрацездатності особи. Зокрема, при визначенні стійкої 
непрацездатності у Малій медичній енциклопедії використано порівняльний метод 
дослідження: “на відміну від тимчасової непрацездатності, розрізняють довготривалу 
або постійну непрацездатність, коли трудові функції втрачені або знижені на 
тривалий час або назавжди” [6]. 

На підставі аналізу законодавства спробуємо виділити ознаки, характерні для 
стійкої непрацездатності. 

Першою ознакою, на нашу думку, є те, що її визначають виключно 
передбаченими у законодавстві обставинами.  

Юридичними фактами, що визначають момент настання стійкої втрати 
працездатності особи є: 1) встановлення групи інвалідності; 2) встановлення групи 
інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності; 3) встановлення ступеня 
втрати професійної працездатності. Розглянемо їх детальніше. 

Найпоширенішим юридичним фактом, що зумовлює стійку непрацездатність, є 
інвалідність. 

Згідно з Конвенцією МОП № 102 “Про мінімальні норми соціального 
забезпечення” інвалідність визначається як нездатність у встановленому ступені 
займатися будь-якою діяльністю, що дає прибуток, коли ця нездатність є постійною 
або не усувається до моменту припинення виплати допомоги по хворобі . 

Європейський кодекс соціального забезпечення дає таке поняття інвалідності: 
“неспроможність визначеного ступеня займатися будь-якою прибутковою 
діяльністю, якщо така неспроможність імовірно буде постійною чи 
продовжуватиметься після припинення допомоги по хворобі”.  
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Дещо по-іншому до цього ставиться Конвенція МОП № 128 “Про допомоги по 
інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника”. Згідно з цією 
Конвенцією інвалідність – це нездатність, в установленій мірі, займатися будь-якою 
оплачуваною діяльністю, коли припускається, що ця нездатність буде постійною або 
коли вона не усувається до моменту закінчення установленого періоду тимчасової 
або початкової непрацездатності.  

Резолюція 3447 Генеральної Асамблеї ООН, якою прийнята Декларація про права 
інвалідів, проголошує, що термін “інвалід” означає будь-яку особу, яка не може 
самостійно забезпечити повністю чи частково потреби нормального особистого і/або 
соціального життя через недолік, чи то вроджений, чи ні, його або її фізичних чи 
розумових здібностей. 

Аналізуючи національне законодавство, можна виділити дві ознаки, які 
визначають сучасне розуміння поняття інвалідності. 

Перша характеризує зміст та ступінь обмеження життєдіяльності людини, яка не 
пов’язана з трудовою діяльністю людини.  

До основних категорій життєдіяльності людини законодавством віднесено: 
здатність до самообслуговування (можливість ефективно виконувати повсякденну 
побутову діяльність і задовольняти потреби без допомоги інших осіб); здатність до 
пересування (можливість вільно пересуватися у своєму оточенні); здатність до 
орієнтації (можливість самостійно орієнтуватися у просторі та часі, мати уяву про 
навколишні предмети); здатність до спілкування (можливість контактувати з іншими 
людьми та підтримувати суспільні взаємозв’язки); здатність контролювати свою 
поведінку (можливість вести себе відповідно до морально-етичних і правових 
нормам суспільного середовища); здатність до навчання (можливість сприймати, 
засвоювати та накопичувати знання, формувати навики і уміння у цілеспрямованому 
процесі навчання); можливість до професійного навчання (здатність до оволодіння 
теоретичними знаннями і практичними навичками та уміннями певної професії); 
здатність до трудової діяльності (сукупність фізичних та духовних можливостей 
людини, яка визначається станом здоров’я, що дозволяє йому займатися різного роду 
трудовою діяльністю). 

Обмеження життєдіяльності – це неможливість виконувати повсякденну 
діяльність способом та в обсязі, звичайних для людини, що створює перешкоди у 
соціальному середовищі, ставить її в незручне становище порівняно зі здоровими і 
проявляється частковою або повною втратою здатності до самообслуговування, 
пересування, орієнтації, спілкування, навчання, контролю за поведінкою, а також 
значним обмеженням обсягу трудової діяльності, зниженням кваліфікації і 
призводить до соціальної дезадаптації. 

Відхилення від норми діяльності людини визначає ступінь обмеження її 
життєдіяльності, який характеризується однією або поєднанням декількох зазначених 
найважливіших її критеріїв. У законодавстві виділяють три ступені: 1) помірно 
виражене обмеження життєдіяльності зумовлене такими порушеннями функцій 
органів і систем організму, що призводять до помірного обмеження можливості 
навчання, спілкування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, пересування, 
самообслуговування, участі у трудовій діяльності; 2) виражене обмеження 
життєдіяльності зумовлене порушенням функцій органів та систем організму, що 
полягає у вираженому порушенні можливості навчання, спілкування, орієнтації, 
контролю за своєю поведінкою, пересування, самообслуговування, участі у трудовій 
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діяльності; 3) значне обмеження життєдіяльності виникає внаслідок значних 
порушень функцій органів чи систем організму, що призводить до неможливості або 
значного порушення здатності чи можливості навчання, спілкування, орієнтації, 
контролю за своєю поведінкою, пересування, самообслуговування, участі у трудовій 
діяльності, та супроводжується необхідністю в сторонньому догляді (сторонній 
допомозі). 

Друга ознака інвалідності характеризує ступінь професійної працездатності 
особи як здатності людини якісно виконувати роботу, що передбачена конкретною 
професією, яка дає змогу реалізувати трудову зайнятість у певній сфері виробництва 
відповідно до вимог змісту і обсягу виробничого навантаження, установленого 
режиму роботи та умов виробничого середовища. 

Параметрами оцінки професійної працездатності є її збереження або втрата, 
можливість особи займатися трудовою діяльністю за іншою професією, яка за 
кваліфікацією дорівнює попередній, оцінка допустимого обсягу роботи у своїй 
професії і посаді, можливість особи до трудової зайнятості в звичайних або 
спеціально створених умовах. 

Порушення професійної працездатності може бути первинним, коли інші 
категорії життєдіяльності не порушені, або вторинним на підставі обмеження 
життєдіяльності.  

Отож, інвалідність – це стійкий розлад функцій організму, який призводить до 
повної або часткової (значної) втрати професійної працездатності чи до суттєвих 
обмежень життєдіяльності особи.  

Що ж до втрати професійної працездатності особи, то, в одному випадку, така 
втрата може бути складовим елементом інвалідності як стану особи, в іншому ж – 
встановлюється у особи первинно, не впливаючи на інші критерії життєдіяльності 
особи. В цьому випадку втрата працездатності є окремим видом стійкої 
непрацездатності та визначається у відсотках професійної працездатності, яку особа 
мала до ушкодження здоров’я. 

Наступною ознакою досліджуваного нами поняття є те, що стійка 
непрацездатність встановлюється уповноваженими на це державою органами – 
медико-соціальними експертними комісіями самостійно або за участі представників 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. 

Інвалідність у повнолітніх осіб визначають за допомогою експертного 
обстеження медико-соціальними експертними комісіями, підпорядкованими 
Республіканському в Автономній Республіці Крим, обласним та міським в містах 
Києві та Севастополі центрам (бюро) медико-соціальної експертизи. 

Рішення про інвалідність ґрунтується на оцінці комплексу клініко-
функціональних, соціально-педагогічних, соціально-побутових та професійних 
чинників. При цьому враховують характер захворювання, ступінь вираження 
порушених функцій організму, в тому числі тих, що значно впливають на професійну 
діяльність, ефективність лікування та реабілітаційних заходів, стан компенсаторно-
адаптаційних можливостей організму, клінічний та трудовий прогноз, здатність до 
соціальної адаптації, потребу в різних видах реабілітації та соціальної допомоги, 
особисті установки, конкретні умови і зміст праці, освіту та професійну підготовку, 
вік, необхідність і можливість працевлаштування. 
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Відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. № 83, медико-
соціальна експертиза повинна здійснюватись після повного та всебічного медичного 
обстеження, проведення необхідних досліджень, визначення клініко-
функціонального діагнозу, соціально-психологічного стану, професійно-трудового 
прогнозу, отримання результатів відновного лікування, соціально-трудової 
реабілітації та інших даних, що підтверджують стійкий або незворотний характер 
захворювання.  

Ступінь втрати професійної працездатності потерпілого від нещасного випадку 
на виробництві чи професійного захворювання встановлює МСЕК за участю Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України.  

У разі встановлення втрати професійної працездатності МСЕК керується 
постановами Кабінету Міністрів України від 22.02.1992 р. № 83 “Про затвердження 
Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну 
програму реабілітації та адаптації інваліда”, від 04.04.1994 р. № 221 “Про 
затвердження Порядку організації та проведення медико-соціальної експертизи 
втрати працездатності” та наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
22.11.1995 р. № 212 “Про затвердження Порядку встановлення медико-соціальними 
експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках 
працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням 
трудових обов’язків”. 

Ще однією ознакою, що свідчить про стійкий характер непрацездатності, є 
тривалість захворювання, яка передує підтвердженню стійкої втрати працездатності. 

Зокрема, скерування хворого до МСЕК з метою його огляду здійснюють ЛКК 
лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або лікування за 
наявності стійкого чи незворотного характеру захворювання, а також у тому разі, 
коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців від дня настання 
тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим самим 
захворюванням за останні дванадцять місяців, а у разі захворювання на туберкульоз – 
протягом десяти місяців від дня настання непрацездатності. 

Ще однією ознакою стійкої непрацездатності є те, що тривалість її визначає 
МСЕК. 

Стійкою втратою працездатності вважають будь-яку її втрату, визначену медико-
соціальними експертними комісіями на обумовлений термін або безстроково.  

У випадку нестійких, зворотних морфологічних змін і порушень функцій органів 
і систем організму, інвалідність встановлюється на певний визначений термін. 
Періодичний огляд інвалідів проводиться через 1-3 роки.  

Законодавством передбачено три випадки, коли інвалідність встановлюють без 
зазначення терміну переогляду: 1) чоловікам старше шістдесяти років і жінкам 
старше п’ятдесяти п’яти років; 2) інвалідам, у яких строк переогляду настає у 
чоловіків після досягнення шістдесяти років, у жінок – п’ятдесяти п’яти років; 3) при 
анатомічних дефектах і прирівняних до них станах (закріплених у розділі 4 Інструкції 
про встановлення груп інвалідності), стійких необоротних морфологічних змінах та 
порушеннях функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних 
заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливому прогнозі 
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динаміки працездатності з урахуванням реальних соціально-економічних обставин у 
районі проживання інваліда.  

Звичайно, встановлення групи інвалідності на визначений термін (чи 
безстроково) не позбавляє особу права пройти освідування у МСЕК достроково. 
Переогляд інвалідів раніше від зазначених строків, а також громадян, інвалідність 
яким встановлено без зазначення строку переогляду, проводять у разі зміни стану 
здоров’я і працездатності або у випадку виявлення фактів зловживань чи помилок, 
допущених у встановленні групи інвалідності. 

Підсумовуючи запропонуємо наступне визначення стійкої непрацездатності: це 
соціально-фізіологічний стан людини, який визначається виключно передбаченими у 
законодавстві обставинами (інвалідність та/або ступінь професійної втрати 
працездатності); встановлюється уповноваженими на це державою органами – 
медико-соціальними експертними комісіями; характеризується об’єктивною втратою 
чи зменшенням природних функцій організму або зниженням кваліфікації, значним 
зменшенням обсягу чи припиненням трудової діяльності, а також триваючим 
характером цих захворювань; зумовлює нездатність особи матеріально забезпечити 
себе та членів своєї сім’ї на рівні, визначеному достатнім для проживання людини 
(прожиткового мінімуму) в державі. 
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У статті досліджено питання правового режиму земель сільськогосподарського 
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Проведення земельної реформи, перехід до ринкових відносин, законодавче 
закріплення багатоманітності форм власності і розширення можливостей 
використання земель сільськогосподарського призначення зумовило необхідність 
перегляду низки теоретичних позицій стосовно правового режиму земель 
сільськогосподарського призначення та правового положення суб’єктів прав на них.  

Сьогодні ці питання є актуальними і стають предметом багатьох наукових 
досліджень представниками різних галузей права. Однак земля, незалежно від того, 
об’єктом яких відносин вона стає, одночасно є й природним об’єктом з визначеними 
біохімічними та фізичними властивостями [1, c. 49]. Тому й загальні риси речових 
прав [2, с. 193] поширюються на землю із суттєвими обмеженнями, особливо коли це 
стосується земельних ділянок сільськогосподарського призначення, для яких 
встановлено особливий правовий режим використання. 

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення є найбільш 
неоднорідним та багатогранним, порівняно з правовим режимом інших категорій 
земель. Питання правового режиму земель загалом і їх окремих категорій досліджено 
в працях Г.А. Аксьоненка, Л.С. Дембо, Б.В. Єрофєєва, І.О. Іконіцької, М.І. Краснова, 
М.І. Козиря, О.С.Є.Н. Колотінської, Г.Д. Клюкіна, А.П. Павлова, І.В. Павлова, 
В.В. Петрова, В.Л. Мунтяна, І.Є. Середи, Н.В. Стороженка, Я.Я. Страутманіса, 
Н.А. Сиродоєва, Н.Т. Осіпова, Н.І. Титової, Л.П. Фоміної, Ю.С. Шемшученка, 
Н.В. Яковлєва та ін.  

Найбільш повне дослідження правового режиму земель сільськогосподарського 
призначення, в контексті орних земель, належить В.В. Янчуку, який під їх правовим 
режимом розуміє встановлений системою правових норм оптимальний і єдиний 
порядок необхідної поведінки суб’єктів земельних правовідносин, спрямований на 
дотримання винятково цільового, раціонального і по-господарськи бережливого 
використання орних земель, що наділені специфічними і властивими лише їм 
ознаками (системність обробітку ґрунтів, використання під посіви 
сільськогосподарських культур і т.д.) [3, с. 11]. 

                                                           
1© Баран О., 2006 
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За умов проведення земельної та аграрної реформ правовий режим земель 
сільськогосподарського призначення став значно багатшим, змінилися його 
юридичні акценти. Як зазначає Н.І. Титова, ці землі стали не лише об’єктом 
вкладення праці, а й капіталу через те, що виникли різноманітні форми власності на 
них, у тому числі і приватна власність. Крім цього, ці землі вперше було включено в 
сферу підприємництва, тобто діяльності, що безпосередньо пов’язана з 
цілеспрямованим одержанням прибутку [4, с. 6]. 

Традиційно прийнято вважати, що земля в сільському господарстві функціонує в 
двох якостях: як територіальна умова і як основний засіб виробництва. Згідно із 
ст. 22 ЗК України [5] землями сільськогосподарського призначення визнаються ті, які 
надані для виробництва сільськогосподарської продукції, розміщення відповідної 
виробничої інфраструктури або землі, призначені для цих цілей. Вони не є 
однорідними за своїми агрофізичними властивостями та характером використання, 
адже не будь-які землі підлягають сільськогосподарському використанню, а лише 
придатні для цих цілей і навпаки, не будь-які придатні для сільськогосподарських 
потреб землі можуть використовуватися як землі сільськогосподарського 
призначення. Так, в заповідних зонах не може проводитись товарна 
сільськогосподарська діяльність. Тому Земельний кодекс України, на відміну від 
земельних кодексів 1971 та 1990 рр., у визначенні структури сільськогосподарського 
земельного фонду країни виділив такий критерій, як вид сільськогосподарських 
угідь. За цим критерієм землі сільськогосподарського призначення поділяються на 
сільськогосподарські та несільськогосподарські угіддя. 

Згідно із ст. 22 ЗК України до сільськогосподарських угідь відносять землі, які 
використовуються як основний засіб сільськогосподарського виробництва. Такими 
угіддями є:  

1) рілля, тобто землі, які регулярно розорюються з метою створення 
агротехнічних умов для вирощування на них сільськогосподарських культур;  

2) земельні ділянки під багаторічними насадженнями – сільськогосподарські 
угіддя, на яких вирощуються плодові насадження деревного або кущового типу, що 
плодоносять протягом тривалого періоду (сади, виноградники, хмільники тощо); 

3) сіножаті – сільськогосподарські угіддя, на яких вирощується трав’яниста 
рослинність, що використовується для відгодівлі худоби;  

4) пасовища – сільськогосподарські угіддя, на яких вирощується трав’яниста 
рослинність з метою випасання худоби; 

5) перелоги – сільськогосподарські угіддя, як правило, рілля, які тимчасово 
виведені з активного сільськогосподарського обробітку (розорювання) з метою 
природного відновлення родючості ґрунтів. 

До земель сільськогосподарського призначення належать також землі, які 
використовуються не як безпосередній основний засіб сільськогосподарського 
виробництва, а як просторова база для розміщення об’єктів, технологічно тісно 
пов’язаних із веденням сільськогосподарського виробництва (господарські шляхи і 
прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім віднесених до 
земель лісового фонду, землі під господарськими будівлями і дворами), а також 
деградовані землі, які тимчасово виведені із активного сільськогосподарського 
обробітку з метою використання комплексу заходів щодо штучного відновлення 
родючості ґрунтів. Такі землі не є сільськогосподарськими угіддями [6, с. 80-81]. 
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Сьогодні об’єктом земельних правовідносин фактично є кожний вид (підвид) 
земель сільськогосподарського призначення. В.В. Янчук ще у 1982 р. виділив 
самостійним об’єктом земельних правовідносин орні землі [3, с. 17]. 

З огляду на це, в юридичній літературі останнім часом з’явилися нові, детальніші 
класифікації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а саме: 

1) за визначеним господарським використанням виділяють:  
а) сільськогосподарські угіддя, такі як рілля, пасовища, луки, сінокоси, земельні 

ділянки під багаторічними насадженнями, що використовуються в сільському 
господарстві як основний засіб виробництва [7, с. 389-402]; 

б) несільськогосподарські угіддя, до яких відносять ділянки землі під 
сільськогосподарськими об’єктами, і ті, що потребують окультурення з метою 
наступного залучення до складу продуктивних земель [8, с. 205]. 

Випадки різного виду господарського землекористування на одній і тій же 
категорії земель в юридичній літературі позначаються поняттям „змішаного режиму 
землекористування” [9, с. 7]. 

2) за безпосереднім фактичним використанням земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення у літературі Ю.Г. Жаріков та Г.О. Аксеньонок 
увели поняття так званих „земель сільськогосподарського виробництва” [9, с. 7]. 

3) за характером сільськогосподарського виробництва виділяють земельні 
ділянки, надані громадянам у власність для ведення особистого селянського 
господарства, садівництва, товарного сільськогосподарського виробництва тощо [10]. 

На жаль ЗК України не конкретизував того, що слід розуміти під цільовим 
призначенням земельної ділянки, а лише зазначив про наявність такої ознаки. 
Цільове призначення земельних ділянок, наданих громадянам у власність, 
зазначається в державних актах про право власності на земельну ділянку. З цією 
метою до форми бланків цього державного акта введено графу "Цільове призначення 
(використання) земельної ділянки" (форма бланку затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України "Про затвердження форм державного акта на право власності на 
земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною 
ділянкою" від 2 квітня 2002 р. № 449 [11]). Цільове призначення земельної ділянки, 
яка надана в оренду, визначається в договорі оренди. Згідно з Законом України "Про 
оренду землі" [12], до істотних умов договору оренди земельної ділянки належить 
цільове призначення, умови використання й збереження якості земель. 

Колишня редакція ЗК України також містила норми про мету використання 
земельних ділянок, наданих громадянам. Крім того, законодавством було 
встановлено відповідальність за використання конкретної земельної ділянки не за її 
цільовим призначенням.  

Сьогодні цільове призначення земельної ділянки в значній частині визначається 
не стільки приналежністю до категорії земель, скільки результатами планування і 
зонування території. Тому, в земельно-правовій літературі цільове призначення 
конкретної земельної ділянки визначають як встановлену компетентним органом при 
її наданні межу експлуатації (використання) земельної ділянки для конкретного 
призначення відповідно із затвердженими планами розвитку території і зонування 
земель, а також правовим режимом відповідної категорії земель [10, c. 37]. 

Практика допоміжного використання земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, що набула значного поширення, здійснюється в межах цільового 
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призначення тієї категорії земель, до якої вони входять. Акти планування і зонування 
території в жодному разі не можуть змінювати основного цільового призначення 
сільськогосподарських земель, а мають підпорядковуватися „спеціальному порядку 
використання земель, що встановлений законодавством для найбільш цінної категорії 
земельного фонду України”, тобто правовому режиму земель цієї категорії. Лише в 
такому розумінні можна погодитись із запропонованим визначенням цільового 
призначення конкретної земельної ділянки. 

Правовий режим різних земель сільськогосподарського призначення 
неоднорідний. У зв’язку з цим в літературі виділяють загальні, особливі і спеціальні 
форми використання земель сільськогосподарського призначення 
[13, с. 340; 14, с. 142]. Їх слід розмежовувати залежно від цінності земельних ділянок 
та потреб збереження ґрунтової родючості земель і їх кількості, що є загальною 
метою правового режиму земель сільськогосподарського призначення [15, с. 270]. 
Досягнення цієї мети, звичайно ж знаходиться за межами суб’єктивного права, але є 
передумовою закладених у ньому правомочностей суб’єктів земельних відносин. 

Це дозволяє погодитись з тим, що для змісту правового режиму важливий не 
лише особливий порядок правового регулювання, але й його наслідки. Тому, 
характеризуючи загальний правовий режим, слід підтримати Н.І. Титову, яка розуміє 
його як наслідок правового регулювання суспільних земельних відносин на основі 
врахування природних і соціальних особливостей земель (як їхнього об’єкта), що 
забезпечує інтереси суб’єктів цих відносин та спеціальний порядок використання цих 
земель. В цьому контексті правовий режим земель є такою сукупністю правових 
норм, які встановили основні засади і певний порядок землекористування різних 
видів [4, с. 65]. 

Врахування особливостей правового режиму земель сільськогосподарського 
призначення та цільового призначення окремих земельних ділянок має важливе 
практичне значення при визначенні характеру та обсягу прав громадян України на 
них. 

Залежно від об’єкта, права громадян на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення є різними та відповідають меті їх дійсного використання, що орієнтує 
насамперед на відповідальне ставлення до їх цільового використання всіма 
суб’єктами.  
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У статті охарактеризовано такий інститут земельного права України як 
добросусідство. Визначено його зміст та значення для регулювання земельних 
відносин.  

Ключові слова: добросусідство; інститут права; земельне право. 
Проведення земельної реформи в Україні, радикальні зміни відносин земельної 

власності зумовлюють необхідність теоретичного переосмислення багатьох понять та 
категорій земельного права, істотного вдосконалення земельного законодавства.  

Прикладом оновлення цього законодавства є чинний Земельний кодекс України 
від 25 жовтня 2001 р, в якому не тільки змінено значну частину традиційних 
інститутів земельного права, а й з’явилося чимало нових. 

Одним з нововведень Земельного кодексу України 2001 р. є інститут 
добросусідства. Дотримання правил добросусідства є головним обов’язком власників 
землі та землекористувачів (ст.ст. 91, 96 ЗК України). Про важливість такого 
інституту земельного права свідчить поява у Земельному кодексі України спеціальної 
Глави 17 “Добросусідство”. 

Питання добросусідства як земельно-правового інституту через свою новизну 
поки-що не стали предметом самостійного наукового дослідження, хоч, без сумніву, 
цього заслуговують.  

Поняття “добросусідський” трактується як “властивий, характерний для добрих 
сусідів; дружній (про стосунки між сусідами)”. Добросусідство, передусім, є 
категорією морально-етичною, де мораль формує еталони і стандарти поведінки, що 
становлять ціннісно-нормативну орієнтацію суспільства, виступає мірилом свободи 
індивіда, визначає її межі [1, с. 112, 118]. Останні кілька десятиліть характеризуються 
щораз більшим зближенням права та моралі, відображенням у правових нормах 
моральних засад суспільства. У процесі спільного регулювання суспільних відносин 
виникає якісно нове явище – морально-правове регулювання, прикладом якого є 
інститут добросусідства у земельному праві. 

Це явище характерне не лише для приватного права. Зокрема одним із принципів 
міжнародного права, на якому будуються відносини між державами, є принцип 
добросусідства, зміст якого зумовлений тими ж засадами. Наприклад, між Україною 
та сусідніми державами (тими, що межують з територією нашої держави) укладено 
низку договорів, у яких йдеться про дружні стосунки, добросусідство та 
співробітництво між державами. Під добросусідством, керуючись аналізом 
відповідних договорів і угод, розуміють дотримання у міжнародних відносинах 
принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності держав, 
невтручання у внутрішні справи, мирного врегулювання спорів, відсутність 
територіальних претензій, відмови від застосування сили і надання своєї території 
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для агресії проти держави, з якою укладено відповідну угоду. Тобто йдеться про 
добрі стосунки між державами-сусідами. 

Повертаючись до відносин добросусідства у земельному праві, треба зазначити, 
що вони мають давню історію. Ще римське приватне право відносило їх до сфери 
правового регулювання. Наприклад добросусідство розглядалося як один із видів 
обмеження права власності. Спочатку звичаєве право і закон, а в подальшому і 
преторське право у багатьох відношеннях звузили вільну реалізацію права власності, 
керуючись “загальним благом” та інтересами окремих осіб, переважно сусідів. 
Законами XII таблиць були введені певні обмеження власності, зокрема власник 
земельної ділянки зобов’язаний був допускати на свою ділянку протягом дня сусіда 
для збирання плодів, що падали з дерев, які росли на земельній ділянці сусіда; також 
власник земельної ділянки мав право зрізати гілки дерев сусіда, які звисали над його 
ділянкою до 15 футів, або зрубати дерево, що переростало на його ділянку, якщо 
цього не робив сусід; дерева на висоті 6 футів (180 см) повинні були обрізати їхні 
власники, щоб крони не затіняли сусідньої ділянки і не завдавали шкоди посівам. 
Згодом до цих обмежень додалося багато інших. Наприклад, власник не міг 
споруджувати на своїй ділянці будівлю, яка б перешкоджала припливу повітря до 
ділянки сусіда, повинен був терпіти стік води з сусідньої земельної ділянки 
розташованої вище, дим і кіптяву, що поширилась унаслідок дозволеної 
господарської діяльності (на полі, на городі) [2, с. 134-135; 3, с. 171-172; 4, с. 123]. 
Отож виникло питання про критерій терпимості щодо діяльності сусіда, вільного в 
межах свого володіння. Такий критерій визначався через поняття “нормальної 
діяльності” власника [5, с. 383-384]. Зокрема наприклад польові роботи і пов’язані з 
ними шуми, що створював від сусід, прирівнювалися до природних явищ і тому не 
можна було ставити питання про порушення прав власника сусідньої земельної 
ділянки. Зміст критерію терпимості залежав від діяльності сусіда та змінювався із 
розвитком суспільства і техніки. 

Отже обмеження права власності на землю належало до правомочностей 
власника і не зачіпало сутності інституту власності. Окремі повноваження власника 
обмежувалися в інтересах сусідів на підставі т. зв. сусідського права (ius vicinitatis). 

Таке обмеження права власності в інтересах сусідів було відоме і в 
дореволюційній Росії, де діяло т. зв. “сусідське право”, нормами якого регулювалися 
відносини між власниками суміжних земельних ділянок і міських будівель. Воно 
визначало межі повноважень власника, які закінчувалися там, де починалися права 
іншого власника, спільне володіння об’єктами, що були розміщені на межі суміжних 
володінь. 

Як бачимо, право власності (в тому числі і на земельні ділянки) розглядалося і 
розглядається як найбільш повне за змістом речове право, що забезпечує його 
суб’єктові безпосереднє панування над майном. Проте таке право майже ніколи не 
здійснювалося в повному обсязі правомочностей, можливому з урахуванням природи 
і користі землі. У разі обмеження прав громадян законодавство на сучасному етапі 
ґрунтується на теорії соціальної функції власності, яка останнім часом набуває дедалі 
більшого поширення як в Україні, так і в інших державах. Приватну власність 
пов’язують з функцією служіння суспільним інтересам [6, с. 47]. 

Цивільний кодекс України закріпив положення, згідно з яким власник володіє, 
користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Закон надає йому 
право здійснювати щодо цього майна будь-які дії, які не суперечать закону. Під час 
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здійснення своїх прав та виконання обов’язків власник зобов’язаний дотримуватися 
моральних засад суспільства. Отож норма права та моральні засади суспільства 
визнаються межею реалізації права власності. Відповідні обмеження знайшли своє 
закріплення і в Конституції України, відповідно до ст. 13 якої “власність зобов’язує” 
та “не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству”, а ст. 41 визначає, 
що використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності 
громадян, інтересам суспільства тощо. 

У контексті земельного права та права власності на землю такими моральними 
засадами суспільства, яких повинні дотримуватися власники та користувачі 
земельних ділянок, є зокрема, правила добросусідства, недотримання яких 
передбачає можливість державно-правового впливу на порушника, що зумовлено 
визнанням державою загальнообов’язковості такої моральної норми, тісним зв’язком 
моралі, звичаїв і права. 

Земельний кодекс України 1990 р. (у редакції від 13 березня 1992 р.) детально не 
врегульовував питання добросусідства. Лише ст. 40 ЗК, яка визначала обов’язки 
власників і землекористувачів, встановлювала їхнім обов’язком не порушувати права 
власників і землекористувачів інших земельних ділянок, додержувати правил 
добросусідства під час використання своїх земельних ділянок. 

Фактично добросусідство розглядалося як морально-етичний принцип, з 
дотриманням якого повинні будуватися відносини між власниками та 
землекористувачами сусідніх земельних ділянок. Видається, що саме з врахуванням 
цього Земельний кодекс встановлював і спеціальний порядок розгляду спорів щодо 
суміжного землекористування громадян, який давав змогу врегулювати спір та 
погодити його сторони без звернення до суду, зберегти добросусідські відносини. 
Такі справи розглядалися погоджувальними комісіями, що діяли при відповідних 
місцевих радах (ст. 107 ЗК України в редакції від 13 березня 1992 p.). 

Паралельно із тим, санкціонувавши моральну норму, ЗК України визначив 
приблизний перелік дій, які повинні були вчиняти та від вчинення яких мали 
утримуватися власники та користувачі суміжних земельних ділянок з метою 
дотримання правил добросусідства, а саме: дозволяти власникам і користувачам 
земельних ділянок прохід до доріг загального користування, а також для 
спорудження або ремонту межових знаків та споруд; не чинити перешкод у 
проведенні до суміжної земельної ділянки необхідних комунікацій; вживати заходів 
до недопущення можливості стоку дощових і стічних вод, потрапляння 
отрутохімікатів та мінеральних добрив на суміжну земельну ділянку тощо. 

На відміну від попереднього, нині чинний Земельний кодекс України містить 
окрему главу 17 “Добросусідство”, норми якої спрямовані на забезпечення такого 
використання землі, за якого власникам і землекористувачам сусідніх земельних 
ділянок завдавалося б найменше незручностей. При цьому сучасний інститут 
добросусідства, на відміну від колишнього дореволюційного сусідського права, не 
дає сусідам жодних самостійних прав на чужу земельну ділянку, які сьогодні є 
предметом самостійного правового регулювання глави 16 ЗК України “Право 
земельного сервітуту”. 

Добросусідство (у земельних відносинах) можна визначити як правила 
поведінки, які регулюють відносини між власниками чи користувачами суміжних 
земельних ділянок. Їхній зміст полягає в обов’язку власників та користувачів обирати 
такі способи використання своїх земельних ділянок відповідно до їхнього цільового 
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призначення, при яких не будуть порушуватися морально-етичні норми, властиві 
добросусідським стосункам, і при яких власникам і землекористувачам сусідніх 
земельних ділянок завдаватиметься найменше незручностей [7, с. 261]. Згідно з ч. 1 
ст. 103 ЗК України такими незручностями є затінення, задимлення, неприємні запахи, 
шумове забруднення. Ця норма має бути витлумачена більш ширше, доступніше 
оскільки наведений вище перелік не є вичерпним. 

При цьому таке використання своєї земельної ділянки не повинно 
унеможливлювати власникам та користувачам сусідньої земельної ділянки 
використання її у своїх цілях відповідно до цільового призначення. Для цього ч. 2 
ст. 103 ЗК України визначає межі допустимого негативного впливу на сусідню 
земельну ділянку через визначення поняття неприпустимого впливу. 

Правила добросусідства стосуються, зокрема, таких питань як: 
− обов’язок власників землі та землекористувачів уникати шкідливого впливу 

на сусідню ділянку; 
− визначення та відновлення спільних меж; спільне використання межових 

споруд; 
− використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок. 
Відповідно до ст. 104 ЗК України власники та землекористувачі сусідніх 

земельних ділянок мають право вимагати припинення діяльності, що ведеться на 
сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на 
здоров’я людей, тварин, повітря, земельні ділянки тощо. Тобто йдеться про 
екологічно небезпечну діяльність. Для визначення її такою достатньо факту 
наявності екологічного ризику, тобто ймовірності заподіяння екологічної шкоди. 
Видається правильним, що ця стаття підлягає поширеному тлумаченню і діяльність 
може бути визнана екологічно небезпечною не лише тоді, коли є ймовірність 
виникнення шкоди, але і тоді, коли вона заподіюється [8, с. 324]. Такий шкідливий 
вплив може супроводжувати не лише протиправну, а й правомірну діяльність. 

Стаття 105 ЗК України передбачає ситуації фізичного впливу на сусідню 
земельну ділянку, зумовленого розростанням гілок і коренів дерев, кущів з однієї 
ділянки на іншу. Якщо це є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим 
призначенням, то її власникам та землекористувачам надається право відрізати 
корені дерев та кущів, їхні гілки без будь-якого узгодження чи повідомлення 
власника чи користувача сусідньої земельної ділянки. Проте робити це можна лише 
на своїй земельній ділянці. Тому цілком правильним є рішення Апеляційного суду 
Львівської обл. по справі про відшкодування моральної шкоди за знищення плодових 
дерев. Місцевим судом Жидачівського району Львівської обл. гр. П. було відмовлено 
у задоволенні позову до гр. З. Колегія суддів Апеляційного суду встановила, що 
відповідач гр. З. 26.10.2002 р. без згоди позивача знищив на його земельній ділянці 
два плодових дерева слив, а 24.11.2002 р. ще дві яблуні, які, за словами відповідача, 
затінювали городину на його земельній ділянці. Такі дії рішенням Апеляційного суду 
були визнані неправомірними відповідно до ст. 105 ЗК України, оскільки відповідач 
не мав права вирубувати дерева на земельній ділянці відповідача. 

При цьому зазначимо, що пошкодження коренів дерев, чагарників, гілок не 
вважається екологічним правопорушенням, оскільки ст. 105 ЗК України відносить ці 
дії до правомірних, і за їхнє вчинення особа не може бути притягнута до юридичної 
відповідальності. Такі дії громадян є нічим іншим, як реалізація передбаченого ст. 19 
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Цивільного кодексу України права на самозахист своїх прав, що трактується як 
застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать 
моральним засадам суспільства. 

Передумовою існування добросусідських відносин між володільцями суміжних 
земельних ділянок і запобігання можливим конфліктам між ними є чітке визначення 
меж ділянок [9, с. 119]. Це досягається за допомогою законодавчо встановленого 
обов’язку власника сусідньої земельної ділянки сприяти своєму сусідові у 
встановленні чітких меж, а також відновленню межових знаків, коли вони зникли, 
перемістились або стали невиразними (ч. 1 ст. 106 ЗК України). Закономірним є те, 
що обов’язки щодо визначення спільних меж покладених лише на власників 
земельних ділянок. Зазначене вище сприяння може проявлятися по-різному: як у 
матеріальному вигляді (наприклад допомога у відновленні межових знаків), так і у 
вигляді інформаційного сприяння встановленню місця попереднього розташування 
межових знаків [8, с. 327]. Витрати на встановлення цих меж власники відповідно до 
ч. 3 ст. 106 ЗК несуть у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними. 
ЗК України не встановлює форму такої угоди, тому можна зробити висновок, що така 
угода може бути як усною, так і письмовою. Проте з метою уникнення ускладнень в 
процесі доказування такі угоди звичайно краще укладати в письмовій формі. Ст. 107 
ЗК України регламентується порядок відновлення спільних меж. 

ЗК України наділяє власників сусідніх земельних ділянок правом спільного 
використання межових споруд, о крім випадків, коли зовнішні ознаки вказують на те, 
що споруда належить лише одному з сусідів. В останньому випадку сусід не власник 
має право їх використовувати лише за згодою власника і у визначеному ним порядку. 
У будь-якому випадку таке використання має відповідати природі межового знака, не 
призводити до його руйнування чи пошкодження. Відповідно до ст. 108 ЗК земельні 
ділянки можуть бути відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, 
стіною, парканом або іншою спорудою (межові споруди). Ліквідація межової 
споруди, що спільно використовується, чи її заміна на іншу в односторонньому 
порядку без взаємного волевиявлення сторін заборонена принаймні до ти, поки один 
із власників зацікавлений в існуванні такої споруди. Поряд із тим, ЗК України 
встановлює обов’язок сусідів у таких випадках утримувати межові споруди в 
належному стані, витрати на це вони несуть у рівних частках, якщо є співвласниками 
такої споруди або відповідний розмір встановлено угодою між ними. 

ЗК встановлює також спеціальні правила використання дерев, які стоять на межі 
сусідніх земельних ділянок та їхніх плодів власниками таких ділянок (ст. 109 ЗК). 
По-перше, вони мають право використовувати їх у рівних частинах. По-друге, кожен 
із сусідів-власників має право вимагати ліквідації дерев, що ростуть на спільній межі, 
якщо інше не передбачено угодою сторін чи не визначено законодавством. При 
цьому витрати між сусідами розподіляються в рівних частинах, якщо інше не 
встановлено угодою між ними. Всі витрати покладаються на одного з сусідів, який 
вимагає ліквідації у тому випадку, якщо інший сусід відмовляється від свого права на 
дерева. По-третє, цією ж статтею визначена заборона ліквідації дерев (кущів), якщо 
вони слугують межовими знаками і не можуть бути замінені іншими межовими 
знаками (ч. 3 ст. 109). При цьому це не єдина заборона на ліквідацію таких дерев. 
Зокрема, вони не можуть бути ліквідовані, якщо підлягають особливій охороні з 
певних підстав (Закон України “Про природно-заповідний фонд” тощо). 
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Закріплення інституту добросусідства у земельному законодавстві України 
свідчить про дедалі більше зближення права та моралі, відображення у правових 
нормах моральних засад суспільства. 

–––––––––––––––––––– 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ  

СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ І 
СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 

КОНКУРУЮЧИМИ НОРМАМИ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Доведено, що склади злочинів із спільними ознаками можуть мати такі типи 
співвідношення: склади злочинів є суміжними, склади злочинів, передбачені 
конкуруючими нормами. 

Ключові слова: суміжні склади злочинів, конкуренція загальної і спеціальної 
кримінально-правових норм, конкуренція кримінально-правових норм, як частини і 
цілого, конкуренція спеціальних кримінально-правових норм. 

У кримінально-правовій літературі констатується, що КК містить багато груп 
складів злочинів, які мають тотожні за змістом ознаки [9, с. 126]1. Ця обставина 
обумовлює необхідність розмежовувати їх у ході кримінально-правової кваліфікації. 
Для того, щоб знати, які правила при цьому застосовувати, потрібно визначити, яке 
співвідношення між собою мають склади злочинів, у яких виявлені спільні ознаки. 
Таке співвідношення може виразитися у тому, що: 

1) склади злочинів є суміжними; 
2) склади злочинів, передбачені нормами, що перебувають у конкуренції; 
3) склади злочинів утворюють сукупність. 
Існує істотна різниця між правилами кваліфікації за конкуренції кримінально-

правових норм і правилами розмежування суміжних складів злочинів, а також у 
моменті виникнення конкуренції кримінально-правових норм і суміжності складів 
злочинів. Також можна виявити випадки так званої постійної сукупності, коли 
вчинення одного злочину неминуче супроводжується (поєднується) вчиненням 
іншого злочину, що потребує відповідної кваліфікації. 

Тому теоретично важливою і практично значимою є проблема встановлення 
співвідношення явища суміжності з іншими подібними кримінально-правовими 
явищами, зокрема таким як конкуренція кримінально-правових норм. Проблема 
полягає в тому, що ці явища мають багато подібностей. Перш за все, в тому, що і 
суміжні склади злочинів і ті, які передбачені конкуруючими нормами, мають ознаки, 
що збігаються за змістом. По-друге, що в кожному конкретному випадку має бути 
застосована одна з норм, що передбачають ці склади злочинів. По-третє, що 
проблема вибору норми постає щодо кваліфікації одного діяння. 

Співвідношення ж таких кримінально-правових явищ, як суміжність і сукупність 
складів злочинів потребує окремого дослідження. 
                                                           
1© Брич Л., 2006 
1Сказане стосується як Кримінального кодексу України (далі – КК, якщо інше не обумовлене в 
тексті), так і кримінальних кодексів інших держав. 
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Аналіз кримінально-правової літератури приводить до висновку, що більшість 
авторів, які досліджують різні аспекти проблеми застосування кримінального закону, 
як загальні, так і щодо окремих злочинів, на проблему співвідношення суміжних 
складів злочинів та складів злочинів, передбачених конкуруючими нормами взагалі 
не звертають уваги, не аналізують доцільність або безпідставність ведення мови про 
таке співвідношення [10, с. 176-179]. Часто автори взагалі не піднімають проблему 
розмежування досліджуваних ними складів злочинів [4, 13, 24, 25]. Пишучи про 
розмежування конкретних складів злочинів, автори, в переважній більшості випадків, 
не встановлюють характеру співвідношення складів злочинів, про розмежування 
яких ведуть мову. Тому розмежування виглядає позбавленим будь-яких 
закономірностей. 

У кримінально-правовій літературі більше звертається увага на відмінності 
конкуренції кримінально-правових норм і сукупності [10, с. 176; 11, с. 528], ніж на 
відмінності конкуренції кримінально-правових норм і явища суміжності складів 
злочинів. Б.А. Курінов, Т.А. Костарєва, розглядаючи проблему конкуренції 
кримінально-правових норм наголошували на тому, як важливо, ні в якому разі, не 
плутати конкуренцію норм із сукупністю злочинів, особливо ідеальною [10, с. 176; 
21, с. 342]. Водночас, навіть не піднімали питання про можливість якоїсь відмінності 
між суміжними складами злочинів та тими, що передбачені конкуруючими нормами.  

В роботах, присвячених проблемам кримінально-правової кваліфікації, у яких, в 
тій чи іншій мірі, зачіпаються питання розмежування складів злочинів можна 
прослідкувати два підходи. Перший полягає в тому, що автори, досліджуючи 
проблему розмежування складів злочинів, часто не звертають увагу, що вона не 
однозначна, ототожнюють суміжні склади із складами, передбаченими 
конкуруючими нормами. Ці автори не заперечують наявність відмінності між 
розглядуваними явищами, не обстоюють позицію щодо їх тотожності. Вони, не 
помічаючи проблеми, просто не роблять різниці між суміжними складами злочинів і 
складами, передбаченими конкуруючими нормами. Такий підхід спостерігається у 
роботах Т.А. Костарєвої [21, c. 332, 342], В.І. Малихіна [12, c. 31], Є.В. Фесенка 
[22, c. 114] і майже всіх авторів, які свою увагу зосереджували на розмежуванні 
тільки конкретних складів злочинів [5, с. 13; 8, с. 5, 11; 16, с. 140-193; 19, c. 12]. 

Так, В.І. Малихін не виділяє окремо розмежування за наявності конкуренції норм 
і розмежування суміжних складів злочинів. Однак з тих прикладів, які наводить цей 
автор, видно, що він дотримується однакових підходів до першого і другого виду 
розмежування. Зокрема, коли говорить про розмежування за об’єктом злочину, як 
приклад наводить співвідношення необережного вбивства і порушення правил 
безпеки і експлуатації транспортних засобів – складів злочинів, які за КК РРФСР 
1960 р. були передбачені нормами, що перебували у конкуренції загальної і 
спеціальної. У параграфі, присвяченому розмежуванню за об’єктивною стороною 
злочину, місце час, обстановку вчинення злочину називає ознаками, що дозволяють 
«відмежувати кваліфіковані склади від основних» [12, с. 31]. Як відомо, норма про 
основний та норма про кваліфікований склад злочину у більшості випадків 
співвідносяться як загальна і спеціальна, у деяких випадках – як частина і ціле. 

Т.А. Костарєва визначала суміжні склади злочинів як склади, які мають всі 
загальні, крім однієї, ознаки, тобто ті, які відрізняються лише за однією ознакою. 
Ґрунтуючись на такому розумінні суміжних складів злочинів, до цієї категорії вона 
відносить як основний склад будь-якого злочину й відповідні кваліфіковані, 
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особливо кваліфіковані та привілейовані склади, та, як видно з наведених прикладів, 
інші склади злочинів, передбачені конкуруючими нормами, а також інші склади 
злочинів, що мають всі спільні, крім однієї, ознаки. У кримінальному законі кількість 
суміжних складів дуже значна, – пише вона. Всі кваліфіковані, особливо 
кваліфіковані і привілейовані склади злочинів відрізняються від основного складу 
однією ознакою ..., тобто, по суті, є суміжними, – вважає ця авторка [21, с. 332]. Далі 
у роботі зустрічається твердження, що одним із самих поширених випадків 
конкуренції загальної і спеціальної норм є конкуренція основного і кваліфікованого 
(чи привілейованого) складів одного виду злочину [21, с. 342]. 

Є.В. Фесенко також не розрізняє види розмежування складів злочинів. Він 
критикує В.Н. Кудрявцева за його розуміння поняття суміжних складів злочинів, як 
таких, «які мають інші, крім вини та суб’єкта загальні ознаки». Мотивуючи свою 
позицію, він вказує, що «хуліганство і деякі злочини проти особи не мають жодної 
(за винятком ознак суб’єкта) загальної ознаки. Однак, проблема їх розмежування – 
одна з найскладніших» [22, с. 114]. Але основний склад хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК 
України) і склади деяких злочинів проти життя та здоров’я особи, зокрема про 
умисні легкі тілесні ушкодження обох видів (ч. 1 і 2 ст. 125 КК України), передбачені 
нормами, що співвідносяться як «ціле» і «частина». Таким чином цей вчений 
ототожнює суміжні склади злочинів і склади злочинів, передбачені нормами, що 
перебувають у конкуренції. 

Інший підхід полягає у визнанні відмінності між суміжними складами 
злочинів і складами, передбаченими конкуруючими нормами. А також того, що 
правила подолання конкуренції кримінально-правових норм відрізняються від правил 
розмежування суміжних складів злочинів. Ця думка виражена у роботах 
П.П. Андрушка [17, c. 346], Є.В. Благова [2, с. 16], Л.В. Іногамової-Хегай [7, c. 172-
178], В.Н. Кудрявцева [9, c. 215], О.К. Маріна [15, c. 69-70], С.Ф. Сауляк [18, с. 7, 14, 
20], А.Н. Трайніна [20, c. 188], К.С. Хахуліної [23, с. 90-91]. 

На відмінність суміжних складів злочинів від родових і спеціальних (напевно, 
маються на увазі склади злочинів, передбачені загальними і спеціальними нормами – 
Л.Б.) звертав увагу ще А.Н. Трайнін, вказуючи, що на відміну від складів родових і 
спеціальних, суміжні склади – це, по-суті, різні склади, але близькі внаслідок 
близькості окремих елементів1 цих складів. Такими він вважав диверсію і 
шкідництво, бандитизм і груповий розбій, халатність і безгосподарність. Цей вчений 
наголошував, що недостатньо чітке розрізнення суміжних складів злочинів та 
складів, передбачених конкуруючими нормами, нерідко виступає джерелом судових 
помилок [20, с. 188].  

Позиція В.Н.Кудрявцева з цього питання не є чіткою. В.Н. Кудрявцев у главі, яка 
присвячена «розмежуванню злочинів», своєї роботи «Общая теория квалификации 
преступлений» також спеціально не виокремлює проблему розмежування суміжних 
складів злочинів і проблему розмежування складів злочинів, передбачених нормами, 
що перебувають у конкуренції. Запропоновані ним «програми розмежування» 
однакові як для суміжних складів, так і для передбачених конкуруючими нормами. 
Але у главі, присвяченій конкуренції норм, він розглядає проблему: чим 
                                                           
1 Як відомо, А.Н. Трайнін елементами називав те, що зараз прийнято називати ознаками складу 
злочину. 
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відрізняється співвідношення «конкуруючих складів» від співвідношення суміжних 
складів злочинів [9, с. 215]. Він вказує, що суміжні склади злочинів відрізняються 
між собою за однією чи кількома ознаками. Це означає, що один із суміжних складів 
злочинів має ознаку, яка відсутня в іншому, але при цьому інший склад наділений 
ознакою, що відсутня в першому. Як приклад наводить таку пару ознак, як таємне 
викрадення при крадіжці і відкрите викрадення як ознаку грабежу. Стосовно 
конкуруючих норм, далі пише цей автор, тільки одна з них має ознаки, що відсутні в 
іншій. Він звертає увагу на можливість перевести «конкуруючі норми в суміжні 
склади», якщо внести зміни, доповнивши одну з них негативними ознаками, яких не 
вистачало. Так, зловживання службовими повноваженнями (ст. 285) можна 
поповнити такими ознаками, як: «без підлогу документів», «за винятком випадків 
отримання хабара», тобто вказівками на відсутність ознак усіх спеціальних норм 
[9, с. 215]. 

С.Ф. Сауляк стверджує про відмінність конкуренції кримінально-правових норм і 
схожих з нею явищ, що виникають, передусім, у кваліфікації злочинів, до яких вона 
відносить суміжні склади злочинів [18, c. 7]. Ця теза, заявлена серед положень, що 
виносяться на захист, послідовно відстоюється нею у інших частинах автореферату 
кандидатської дисертації. Далі у роботі ця авторка обґрунтовує, що необхідність 
виявлення співвідношення конкуренції з іншими зв’язками кримінально-правових 
норм, серед них – розмежування суміжних складів, має методологічний, практичний і 
теоретичний аспекти. С.Ф. Сауляк вважає, що конкуренцію кримінально-правових 
норм відрізняють від суміжних складів обсяг регулювання (поняття конкуренції 
більш широке, ніж поняття суміжних складів), а також неможливість утворювати 
ідеальну сукупність злочинів [18, с. 20]. З тим, як ця авторка бачить суть відмінності 
між розглядуваними явищами, навряд чи можна погодитися. Суміжність і 
конкуренція є явищами одного порядку. Одне поняття не є більш широким, ніж інше. 
У кожного з них – своя сфера застосування. Стосовно другої з названих С.Ф. Сауляк 
відмінностей, то, виходячи із суті ознак суміжних складів злочинів, зокрема, 
розмежувальних, можна стверджувати, що вони роблять неможливою ідеальну 
сукупність діянь, що містять суміжні склади злочинів. Крім того, навряд чи названі 
С.Ф. Сауляк обставини можна вважати критеріями, за якими відрізняються суміжні 
склади злочинів від складів, передбачених конкуруючими нормами. Відрізняти між 
собою явища можна за властивими їм рисами. Прояви, які знаходяться за межами 
цих явищ, не можуть слугувати критеріями, за якими можна відрізнити порівнювані 
явища.  

На те, що подолання конкуренції кримінально-правових норм відбувається за 
іншими правилами, ніж розмежування суміжних складів злочинів, вказують 
К.С. Хахуліна [23, с. 90-91] та О.К. Марін [15, с. 69-70].  

О.К. Марін при цьому зробив доречне зауваження щодо термінології, якою 
послуговується В.Н. Кудрявцев, вказавши, що „питання про співвідношення 
конкуренції кримінально-правових норм із співвідношенням суміжних складів 
злочинів ставити недоцільно”. Він пропонує вести мову про „співвідношення складів 
злочинів, що містяться в конкуруючих нормах та суміжних складах злочинів, або 
співвідношення норм, які містять суміжні склади злочинів із конкуренцією 
кримінально-правових норм” [15, с. 69-70]. Іншими словами, говорити можна про 
співвідношення норм з нормами, або складів злочинів із складами злочинів, оскільки 
порівнювати можна лише явища порівнювані – ті, які мають одну природу. Таке 
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зауваження є слушним й з огляду на те, що інші автори слідом за В.Н. Кудрявцевим, 
зокрема Л.В. Іногамова-Хегай, порівнюють явища, про порівняння яких не можна 
вести мову [7, с. 174]. 

Проте позиція О.К. Маріна дещо не послідовна. Він вважає, що якщо у 
конкретному випадку між нормами, що містять суміжні склади злочинів, виникла 
конкуренція, то в процесі кваліфікації потрібно застосовувати правила подолання 
конкуренції, якщо ж конкуренція не виникла, то – правила розмежування суміжних 
складів злочинів. „В більшості правозастосовних ситуацій, – далі пише цей автор, 
конкуренції між нормами із суміжними складами злочинів взагалі не може 
виникнути, оскільки теоретичне співвідношення їхніх ознак у конкретній практичній 
ситуації не може змінитися. Не можна, наприклад, викрасти один і той самий 
предмет таємно і відкрито, шляхом розбійного нападу та шахрайства, вбити одну й ту 
саму людину умисно і через необережність і т. д.” [15, с. 69-70]. Суперечливість його 
позиції вбачаю в тому, що цей автор стверджує, що між нормами, які передбачають 
суміжні склади злочинів, не може виникнути конкуренції у більшості випадків. 
Насправді ж явища конкуренції та суміжності є такими, які не пересікаються. І не в 
більшості, а в усіх випадках між нормами, що передбачають суміжні склади злочинів 
не може виникати конкуренція. Сам О.К. Марін у наведеній вище цитаті це 
проілюстрував. А от реальну сукупність вони утворювати можуть. 

Л.В. Іногамова-Хегай наголошує, що від вияснення питання про те, чи мають 
місце „конкуруючі чи суміжні норми” залежить правильна кваліфікація суспільно-
небезпечного діяння [7, с. 173]. Для кваліфікації злочину, – пише ця авторка, – 
значення має правильне встановлення конкуруючих або суміжних норм. У разі 
конкуренції завжди застосовується пріоритетна конкуруюча норма, а за наявності 
суміжних норм – одна з них, коли ознаки, що не збігаються, мають протилежний або 
взаємовиключний характер, або має місце ідеальна сукупність злочинів із сумісними 
незбіжними ознаками. 

Є.В. Благов також розрізняє кваліфікацію суміжних складів і кваліфікацію 
складів, передбачених конкуруючими нормами. Він пише, що важливо розділяти 
суміжні склади злочинів і склади, що знаходяться у іншому співвідношенні між 
собою [1, с. 134]. В своїх роботах виділяє два окремих параграфи, але на тому, в чому 
полягають ці відмінності увагу не акцентує. Пізніше у авторефераті докторської 
дисертації цей автор суміжними називає ті склади злочинів, які мають загальні (ті що 
повторюються, збігаються) ознаки, а також в кожному з них міститься хоча б одна 
ознака, відсутня в іншому. За наявності конкуренції складів злочинів тільки в одному 
з них є ознака, відсутня в іншому – пише цей автор [2, с. 16]. 

Цей вчений у авторефераті докторської дисертації спеціально не вказує, що він 
розрізняє ці явища, не наводить ознак, за якими їх можна розрізнити. Але, оскільки 
дає їм різні визначення, і розглядає у окремих параграфах дисертації, то очевидним є, 
що для Є.В. Благова суміжні склади злочинів і склади, передбачені конкуруючими 
нормами – поняття не тотожні. Більше того, він протиставляє розмежування 
суміжних складів злочинів і кваліфікацію за наявності конкуренції кримінально-
правових норм. Пишучи про розмежування за об’єктом, аналізує приклад, який 
наводить В.Н. Кудрявцев як приклад розмежування суміжних складів злочинів – 
заподіяння смерті з необережності та порушення правил охорони праці, що потягло з 
необережності смерть людини (ст. 109 і ч. 2 ст. 143 КК РФ), ілюструючи 
непослідовність позиції В.Н. Кудрявцева, оскільки наведена пара складів злочинів не 
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характеризується ознаками, сформульованими самим В.Н. Кудявцевим як ознаки 
суміжних складів злочинів. Є.В. Благов погоджується з Л.В. Іногамовою-Хегай, що в 
даному випадку має місце конкуренція частини і цілого. „Значить, розмежування тут 
для кримінально-правової оцінки діяння виключене, потрібно підключати інші 
правила кваліфікації злочинів” [1, с. 127-128]. Не даючи визначення поняттю 
розмежування складів злочинів, сказаним Є.В. Благов фактично протиставив 
розмежування складів злочинів і кваліфікацію за наявності конкуренції кримінально-
правових норм. Це, очевидно, означає, що в усіх випадках, коли цей автор пише про 
розмежування складів злочинів, мова йде про розмежування саме суміжних складів 
злочинів. 

Визнання факту відмінності між такими юридичними явищами як суміжні склади 
злочинів і склади злочинів, що передбачені конкуруючими нормами демонструє 
П.П. Андрушко. Цей автор характеризуючи співвідношення конкретних складів 
злочинів пише: „Кримінальним кодексом безпосередньо передбачена 
відповідальність за здійснення певних видів діяльності: незаконна лікувальна 
діяльність (див. ст.138), інші види діяльності (ст. 2031, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 
ст. 204, ст. 215, 216, 224, 234, 263, 300, 301, 303, 321 та ін.). Перераховані та деякі 
інші види діяльності, відповідальність за здійснення яких передбачена безпосередньо 
КК, можуть мати, а можуть і не мати ознак діяльності господарської. У зв’язку з цим 
склади злочинів, якими передбачена відповідальність за вчинення таких діянь є не 
спеціальними щодо ст. 203, а суміжними складами злочинів” [17, с. 346]. Тут слід 
звернути увагу на те, що П.П. Андрушко дещо спрощено підходить до критеріїв, за 
якими встановлюється відмінність між суміжними складами злочинів та складами, 
передбаченими конкуруючими нормами. 

Можна припустити, що Б.М. Лєонтьєв та І.М. Тяжкова також розрізняють 
суміжні склади злочинів і ті, що передбачені конкуруючими нормами. Ці автори у 
одному з підручників з кримінального права демонструють своєрідний підхід до 
проблеми розмежування складів злочинів. Вони констатують наявність проблем для 
практики, пов’язаних з розмежуванням конкуренції кримінально-правових норм і 
сукупності [11, с. 528]. На відмінностях же конкуренції кримінально-правових норм і 
явища суміжності складів злочинів ці автори свою увагу не зупиняють.  

Поряд з конкуренцією загальної і спеціальної норм, Б.М. Лєонтьєв та 
І.М. Тяжкова визнають такий вид конкуренції кримінально-правових норм як 
конкуренція спеціальних норм. Вони констатують, що цей вид конкуренції 
найчастіше має місце у випадках, коли законодавець передбачає відповідальність за 
одне й те саме діяння у різних статях залежно від наявності обтяжуючих чи 
пом’якшуючих обставин [11, c. 529]. Водночас, названі вчені заперечують такий вид 
конкуренції, як конкуренція частини і цілого. На прикладі розбою і заподіяння шкоди 
здоров’ю, своє заперечення мотивують тим, що в цих випадках потрібно говорити не 
про конкуренцію норм, а про спосіб вчинення злочину. Протиставляють 
(розрізняють) конкуренцію кримінально-правових норм та розмежування складів 
злочинів, мабуть поширюючи поняття розмежування лише щодо суміжних складів 
злочинів, бо термін „суміжні склади злочинів” не використовують. Водночас, для 
ілюстрації свого висновку, наведені в приклад норми, що на мою думку, 
передбачають суміжні між собою склади злочинів (про відповідальність за посягання 
на життя державного чи громадського діяча (ст. 277 КК РФ), особи, яка здійснює 
правосуддя чи попереднє розслідування (ст. 295 КК РФ), працівника 
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правоохоронного органу (ст. 317 КК РФ)), до тих, які можуть конкурувати між собою 
як спеціальні, не відносять. Ці норми між собою не конкурують, – пишуть ці автори, 
так як посягають на різні правоохоронювані інтереси. Разом з тим, вказують ці 
автори, вони є спеціальними стосовно умисного вбивства особи у зв’язку із 
здійсненням нею службової діяльності (п. б ч. 2 ст. 105 КК РФ) і мають перевагу у 
застосуванні. 

Суть їхньої позиції відображена у такому положенні: „ У тих випадках, коли ряд 
ознак кількох передбачених кримінальним законом суспільно-небезпечних діянь 
збігаються, а склади відрізняються тільки якимось одним елементом, потрібно 
говорити не про конкуренцію статей, а про розмежування складів і правильну 
кваліфікацію вчиненого” [11, с. 531]. 

Проте, автори, які констатують наявність відмінності між явищами суміжності і 
конкуренції, суть цієї відмінності або не розглядають взагалі, або розглядають 
фрагментарно. У кримінально-правовій літературі не названі, й тим більше, не 
систематизовані критерії, за якими можна відрізнити суміжні склади злочинів від 
складів, передбачених конкуруючими нормами. Незважаючи на єдність в основному, 
багато висновків цих авторів викликають заперечення. 

Порівняння між собою спільних ознак складів злочинів, а також тих ознак, зміст 
яких не збігається, у складах злочинів, що порівнюються, дозволяє дійти висновку, 
що співвідношення складів злочинів, які мають спільні ознаки може мати такі 
варіанти: склади злочинів є суміжними; склади злочинів, передбачені нормами, 
що перебувають у конкуренції як загальна і спеціальна; склади злочинів, 
передбачені нормами, що перебувають у конкуренції як частина і ціле; склади 
злочинів, передбачені нормами, що конкурують між собою як спеціальні. 
Встановити, як співвідносяться склади злочинів, що підлягають розмежуванню, 
можна за такими критеріями: 

− за характером співвідношення норм, якими передбачені ці склади злочинів; 
− за характером співвідношення спільних ознак цих складів злочинів; 
− за характером співвідношення ознак, зміст яких не співпадає у складах 

злочинів, про які йде мова. 
Так, як відомо, співвідношення конкуруючих норм характеризується їх 

підпорядкуванням одна одній: загальна спеціальній підпорядковується за об’ємом 
[7, с. 38; 9, с. 213], частина цілій підпорядковується за змістом [7, с. 39; 9, с. 225]. 

Розкриваючи зміст співвідношення норм, що конкурують як частина і ціле, 
Л.В. Іногамова-Хегай писала, що за такого відношення (підпорядкування за змістом) 
одна норма характеризується певними, властивими тільки їй у такій сукупності, 
істотними ознаками (частина), а інша включає ці ознаки і має ще ознаку (ознаки), 
відсутню в першій нормі (ціле). У цьому виді конкуренції зміст однієї норми 
(частина) повністю охоплюється змістом іншої (ціле), і при цьому перша не є 
узагальненою нормою для другої [7, с. 39, 40]. 

У норм, що передбачають суміжні склади злочинів, немає підпорядкування ні за 
змістом, ні за обсягом, вони автономні. 

Відмінність співвідношення спільних ознак у складах злочинів, що передбачені 
нормами, які перебувають у конкуренції частини і цілого, та у суміжних складах 
злочинів полягає в тому, що сукупність ознак, які є спільними для складів злочинів, 
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що передбачені конкуруючими, як частина і ціле, нормами, становить частину ознак 
„цілого” складу злочину і водночас утворюють самостійний склад злочину.  

Для співвідношення спільних ознак складів злочинів, передбачених нормами, що 
конкурують як загальна і спеціальна, характерним є те, що всі ознаки складу злочину, 
названі в загальній нормі, містяться й у спеціальній нормі. З цього приводу у 
кримінально-правовій літературі спостерігається єдність поглядів. Ще Б.А. Курінов 
писав, що в спеціальній нормі повинні бути всі риси (ознаки) загальної норми 
[10, с. 177]. Характеризуючи співвідношення загальної і спеціальної норм 
Л.В. Іногамова-Хегай також зазначала, що спеціальна норма має всі істотні ознаки 
загальної норми і конкретизує одну або кілька з них [7, с. 38]. О.К. Марін уточнював, 
що „ознаки складу злочину, передбачені в загальній нормі, повинні бути відображені 
у нормі спеціальній...” [15, с. 174]. 

Тобто і в цій ситуації спільна для обох складів злочинів сукупність ознак 
утворює окремий склад злочину. В даному випадку, передбачений загальною 
нормою. Так, «Зловживання владою або службовим становищем» (ст. 364 КК) може 
перебувати у співвідношенні загальної і спеціальної норм із нормою «Зловживання 
військовою службовою особою владою або службовим становищем» (ст. 423 КК). 
Спільними у цьому випадку є всі ознаки складу злочину, передбаченого загальною 
нормою. 

Таке співвідношення не характерне для спільних ознак суміжних складів 
злочинів. В цьому випадку одна чи кілька спільних, для пари складів злочинів, ознак 
повністю або частково збігаються за змістом, але кожна така сукупність спільних 
ознак не утворює і не може утворити самостійного складу злочину. Класичним 
прикладом суміжних складів злочинів є умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК) і вбивство 
через необережність (ч. 1 ст. 119 КК). Ці склади злочинів мають усі спільні ознаки, 
крім однієї – форми вини. Якщо розглядати відокремлено сукупність спільних ознак 
цих складів злочинів, то стає очевидним, що така сукупність не може утворити 
окремого складу злочину. Адже відсутній обов’язковий елемент – вина у відповідній 
формі.  

Говорячи про відмінність „конкуруючих норм від суміжних” Л.В. Іногамова-
Хегай пише, що конкуруюча норма про злочин (спеціальна чи ціле) завжди містить 
всі ознаки, які є в іншій нормі (спеціальній чи частині), і ознаку, що відсутня в ній, а 
інша норма не містить в собі ознаки, що відсутня у першій нормі. „Суміжні норми”, 
вказує цей вчений, характеризуються тим, що вони за однією або декількома 
ознаками відрізняються при збіганні інших [7, с. 171]. Уточнюючи В.Н. Кудрявцева 
та Л.В. Іногамову-Хегай, потрібно вказати, що кожен із суміжних складів злочинів не 
просто містить ознаку, яка відсутня в іншому, але він і не може містити цю іншу 
ознаку, через несумісність їх змісту. 

Особливість співвідношення ознак, зміст яких не однаковий, у складах злочинів, 
передбачених нормами, що конкурують, як ціле та частина, полягає у тому, що 
складений склад злочину має додаткові ознаки, яких не має склад злочину, що 
співвідноситься з ним як частина. Але останній не має ознак, відповідних цим 
додатковим ознакам складеного складу злочину. Наприклад, склад хуліганства (ч. 1 
ст. 296 КК) і склади умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 і 2 ст. 125 КК), 
передбачені нормами, що можуть конкурувати, як ціле і частина. Їхніми спільними 
ознаками є ознаки, що формують той чи інший склад умисного легкого тілесного 
ушкодження. Склад хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК), на відміну від складу умисного 
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легкого тілесного ушкодження (ч. 1 або 2 ст. 125 КК) характеризується іншим 
суспільно небезпечним діянням, яким є грубе порушення громадського порядку, що 
супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, та мотивом, яким є 
явна неповага до суспільства. 

За характером співвідношення ознак, зміст яких не збігається, також можна 
відрізнити суміжні склади і склади злочинів, передбачені нормами, що перебувають у 
конкуренції загальної і спеціальної норм. Склади злочинів, передбачені нормами, що 
перебувають у конкуренції такого виду, мають спільні ознаки, але не можуть мати 
розмежувальних ознак. Ознаки, за якими розрізняються норми, що перебувають у 
співвідношенні загальної і спеціальної норм, можна назвати специфічними. Вони 
деталізують, конкретизують [15, с. 175], розвивають зміст ознак загальної норми, але 
не виключають можливість наявності цих ознак у конкретно вчиненому діянні, не 
протиставляються їм. Деталізувати певні ознаки загальної норми у спеціальній 
можна, за словами О.К. Маріна, шляхом „вміщення у норму, крім основних 
(обов’язкових) ознак елементів складу злочину, так званих факультативних ознак, які 
тільки для спеціальної норми стають обов’язковими. Це можуть бути ознаки 
спеціального суб’єкта (ст. 117 КК ...), потерпілого (ст. 443 КК ...), конкретизація 
об’єктивної сторони шляхом зазначення способу вчинення злочину, знарядь 
вчинення злочину і т. д.” [15, с. 175]. 

Розмежувальні ознаки суміжних складів злочинів завжди мають пару у іншому із 
суміжних складів злочинів і за змістом є несумісними одна з одною. Наприклад, такі 
суміжні склади злочинів як крадіжка (ч. 1 ст. 185 КК) і грабіж (ч. 1 ст. 186 КК) 
відрізняються за способом вчинення злочину. Одне й те ж викрадення чужого майна 
не може бути вчинене таємно і водночас відкрито. А у такій парі суміжних складів 
злочинів, як самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК) 
і дезертирство (ст. 408 КК), розмежувальною ознакою є названа у ч. 1 ст. 408 КК 
мета – ухилитися від військової служби. Якщо ж самовільне залишення військової 
частини або місця служби вчинене без вказаної мети, то вчинене може бути 
кваліфіковане за відповідною частиною ст. 407 КК. Специфічні ж ознаки складу 
злочину, передбаченого спеціальною нормою, на відміну від розмежувальних ознак 
суміжних складів злочинів, не мають відповідної ознаки у загальній нормі, яка б їх 
виключала. 

Таким чином, доведено, що суміжні склади злочинів від складів злочинів, 
передбачених кримінально-правовими нормами, що конкурують, як загальна і 
спеціальна, чи як частина і ціле можна відрізнити за кількома, наведеними вище 
критеріями. 

Співвідношення суміжних складів злочинів із складами, передбаченими 
конкуруючими спеціальними нормами має певні особливості порівняно із 
співвідношенням суміжних складів злочинів із складами, передбаченими нормами, 
що перебувають між собою у конкуренції інших видів. Зокрема, існує більше 
подібностей між певною категорією суміжних складів злочинів із тими, які 
передбачені конкуруючими спеціальними нормами. Тому вважаю за потрібне окремо 
розглянути це питання. Ця проблема потребує окремого дослідження ще й тому, що 
навіть автори, які у своїх роботах констатують наявність різниці між суміжними 
складами злочинів і тими, які передбачені конкуруючими нормами, не виявляють 
єдності поглядів щодо місця у цьому співвідношенні складів злочинів, передбачених 
конкуруючими спеціальними нормами.  
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Щодо цієї проблеми у кримінально-правовій літературі можна простежити три 
підходи.  

Перший підхід полягає в тому, що більшість авторів, досліджуючи проблеми 
застосування кримінального закону, кримінально-правової кваліфікації, зокрема 
конкуренції кримінально-правових норм, виділяючи самостійним видом конкуренції 
конкуренцію спеціальних норм, не піднімали питання про їх співвідношення із 
суміжними складами злочинів [3, 100-106; 10, с. 176-179]. 

Другий підхід полягає у ототожненні суміжних складів злочинів і 
передбачених конкуруючими спеціальними нормами. Так, Є.В. Благов 
[1, с. 116-134] та Л.В. Іногамова-Хегай [7, с. 36-50] склади злочинів, які у 
кримінально-правовій літературі прийнято вважати такими, що передбачені 
конкуруючими спеціальними нормами, відносять до суміжних. А такого виду 
конкуренції кримінально-правових норм, як конкуренція спеціальних норм між 
собою, не визнають взагалі [2, с. 16]. 

Л.В. Іногамова-Хегай не систематизує критерії, за якими можна відрізнити 
суміжні склади злочинів від складів, передбачених конкуруючими нормами й не 
вступає в дискусію з приводу приналежності складів злочинів, передбачених 
конкуруючими, як спеціальні, нормами до категорії суміжних. Вона, називаючи їх в 
одних випадках суміжними нормами, у інших – суміжними злочинами, з не 
збіжними, сумісними ознаками просто розглядає як приклади суміжності. Про такий 
вид конкуренції, як конкуренція спеціальних норм взагалі мову не веде. Але 
наведений нею приблизний перелік пар складів злочинів, які вона відносить до 
суміжних, свідчить, що ця авторка суміжними складами злочинів вважає, як ті склади 
злочинів, що мають поряд із спільними розмежувальні ознаки, так і ті, які у 
кримінально-правовій науці прийнято вважати передбаченими конкуруючими, як 
спеціальні, нормами. Такий підхід, напевно, обумовлений тим, що Л.В. Іногамова-
Хегай, виходячи з тих методологічних засад, згідно з якими конкуренція 
кримінально-правових норм є проявом колізії в праві, взагалі не визнає такого виду 
конкуренції кримінально-правових норм, як конкуренція кількох спеціальних норм 
[7, с. 36-50]. Між тим, існування конкуренції спеціальних норм визнається практично 
всіма науковцями, які досліджували проблему конкуренції кримінально-правових 
норм [3, с. 104; 10, с. 176-179; 11, с. 529-530; 15, с. 140; 18, с. 19; 21, с. 344-346]. 

Якщо Л.В. Іногамова-Хегай взагалі ігнорує такий вид конкуренції як конкуренція 
спеціальних норм, то Є.В. Благов звертає увагу на існуючу у кримінально-правовій 
літературі позицію, яка полягає у визнанні конкуренції спеціальних норм 
самостійним видом конкуренції норм у кримінальному праві. Ця позиція у теорії 
кримінального права на сьогодні є домінуючою. Заперечуючи доцільність виділення 
такого виду конкуренції, він пише, що „в таку конкуренцію переважно вводиться те, 
що або ґрунтується на зовсім іншому співвідношенні кримінально-правових норм, 
або взагалі не відноситься до їх конкуренції” [1, с. 166], а також, що ніякого 
самостійного значення конкуренція спеціальних норм для кримінального права не 
має [1, с. 170]. А вже у авторефераті докторської дисертації стверджує, що є 
конкуренція загальної і спеціальної норм, а також частини і цілого. Водночас 
відзначає, що інші види конкуренції під-час кваліфікації злочинів у кримінальному 
праві відсутні [2, с. 16]. Склади злочинів, передбачені нормами, що конкурують між 
собою як спеціальні, цей вчений відносить до суміжних. Це випливає як з його 
міркувань, так і з тих прикладів, які наводить цей автор [1, с. 120]. 
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Розглядаючи співвідношення між нормами, що передбачають кваліфіковані та 
особливо кваліфіковані склади одного злочину – випадки, які у кримінально-правовій 
літературі традиційно відносять до конкуренції спеціальних норм, Є.В. Благов 
виділяє дві ситуації. У першій ситуації допускає можливість конкуренції, як він пише 
„частин статті Особливої частини, за умови, коли вчинено одне діяння, відповідні 
кваліфікуючі обставини якого передбачені ознаками зразу кількох частин однієї й тієї 
ж статті”. Але відносить таку ситуацію до проявів конкуренції загальної і спеціальної 
норм. Стосовно другої ситуації – „за інших умов конкуренції декількох пунктів (чи 
частин) статті, що передбачає ознаки, які посилюють відповідальність” конкуренцію 
вважає не можливою. В цьому випадку, далі пише цей автор, оскільки кожний із 
кваліфікованих складів містить ознаку, що відсутня в іншому, „означає не 
конкуренцію, а суміжні склади злочинів”.  

Розглянутий підхід викликає заперечення з таких міркувань. 
По-перше, автор не показав відмінність між двома ситуаціями, в одній з яких 

конкуренція можлива, у іншій – ні. Умови, за яких, на його думку, конкуренція 
„частин статті Особливої частини можлива”, автор назвав. Говорячи про інші умови, 
коли конкуренція не можлива, автор їх не конкретизував. Тому залишається 
незрозумілим, в чому – в яких умовах полягає відмінність у ситуаціях, коли 
допускається конкуренція, а коли – ні. Як на мій погляд, то мова йде про одну і ту ж 
ситуацію, оскільки інших бути не може. 

По-друге, неможливо погодитись із висновком цього автора, що співвідношення 
норм про кваліфіковані та особливо кваліфіковані склади одного злочину, 
передбачені різними частинами однієї й тієї самої статті Особливої частини, 
характеризується як конкуренція загальної і спеціальної норм. Адже для такого виду 
конкуренції властивим є певне співвідношення спільних ознак таких норм. 
Загальновідомо, що спеціальна норма містить всі ознаки загальної норми в повному 
обсязі. Таке співвідношення має місце між нормами про основний склад та кожен 
кваліфікований склад цього злочину. Але його немає й не може бути між нормами, 
кожна з яких передбачає кваліфікований склад одного й того самого злочину. Жодна 
з них не охоплює іншу в усьому комплекті ознак останньої. Повністю співпадають у 
цих норм лише ознаки основного складу. Кожна з них містить специфічні ознаки, які 
не збігаються. 

По-третє, називаючи кваліфіковані склади злочинів, передбачені у різних 
частинах однієї й тієї самої статті Особливої частини суміжними [1, с. 166-167], цей 
вчений демонструє спрощений підхід до поняття суміжних складів злочинів, й 
зокрема до такої сформульованої В.Н. Кудрявцевим їхньої ознаки, як те, що кожен із 
суміжних складів злочинів містить ознаку, що відсутня в іншому. Очевидно, що під 
наявністю таких ознак, як одним з критеріїв виділення суміжних складів злочинів 
повинна розумітись наявність не будь-яких інших ознак. Це мають бути конкретні 
ознаки, що відносяться до однієї й тієї ж ознаки складу злочину і є несумісними за 
змістом. Інакше склади злочинів відрізнити – розмежувати буде неможливо. Крім 
того, наявність розмежувальних ознак, а мова йде саме про них – не достатній 
критерій, щоб виділити суміжні склади злочинів.  

По-четверте, аргумент автора, висунутий ним для заперечення існування 
конкуренції спеціальних норм, який полягає в твердженні, що немає правил 
подолання такого виду конкуренції [1, с. 168], може бути спростований тим, що ці 
правила існують. Вони не закріплені у законі, але майже одностайно підтримуються 
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у літературі [3, с. 103-106; 10, с. 177-179; 11, с. 529-530, 18, с. 19], і застосовуються 
судовою практикою, зокрема закріплені в ряді постанов Пленуму Верховного Суду 
як РФ, так і України. Наприклад, у абз.3 п.8 постанови Пленуму Верховного Суду 
України „Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я 
особи” від 7 лютого 2003 р. сказано: „Умисне вбивство, вчинене у стані сильного 
душевного хвилювання (ст. 116 КК) або матір’ю своєї новонародженої дитини 
(ст. 117 КК), або при перевищенні меж необхідної оборони чи в разі перевищення 
заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК), кваліфікується тільки за 
цими статтями КК, навіть якщо воно мало ознаки особливої жорстокості”. Ці правила 
ґрунтуються на принципах кримінального права та принципах кримінально-правової 
кваліфікації. 

По-п’яте, твердження Є.В. Благова, спрямоване на обґрунтування позиції, згідно 
з якою норми про кваліфікований та особливо кваліфікований склад злочину можуть 
мати співвідношення загальної і спеціальної, яке полягає в тому, що ознаки особливо 
кваліфікуючі, охоплюють кваліфікуючі ознаки, які стосуються однієї обставини 
[1, с. 166-167], можна спростувати прикладом співвідношення кваліфікуючої та 
особливо кваліфікуючої ознак зґвалтування, які стосуються віку потерпілої особи, 
відповідно неповнолітньої та малолітньої. В цьому випадку особливо кваліфікуюча 
ознака не охоплює кваліфікуючу, бо є вужчою за обсягом.  

Третя позиція представлена О.К. Маріним. Він ґрунтовно доводить доцільність 
виділення поряд із конкуренцією загальної і спеціальної норм, „частини” і „цілого”, й 
такого виду конкуренції, як конкуренція спеціальних норм, і не ототожнює цей вид 
конкуренції і з суміжністю складів злочинів. Цей вчений називає і розкриває 
родові і видові ознаки цього кримінально-правового явища. Разом з тим, припускає 
думку про можливість виникнення конкуренції між нормами, що містять суміжні 
склади злочинів [15, с. 69-70], що робить його позицію суперечливою.  

Питання про те, як відрізняється цей вид конкуренції від конкуренції загальної та 
спеціальної норм та конкуренції кримінально-правових норм, як частини і цілого, 
досить повно висвітлений у кримінально-правовій літературі [15, с. 141-149]. Зараз 
же потрібно встановити, чи існують критерії, за якими склади злочинів, передбачені 
конкуруючими як спеціальні нормами, відрізняються від суміжних складів злочинів. 

Для того, щоб довести нетотожність складів злочинів, передбачених 
конкуруючими спеціальними нормами і суміжних складів злочинів потрібно: по-
перше, встановити наявність ознак, які поєднують конкуренцію спеціальних 
кримінально-правових норм з іншими видами конкуренції в кримінальному праві; 
по-друге, підтвердити наявність критеріїв, за якими склади злочинів, передбачені 
конкуруючими, як спеціальні, нормами, відрізняються від суміжних складів злочинів. 

Стосовно першого із поставлених завдань, то за основу можна взяти дослідження 
О.К. Маріна, який довів, що цьому виду конкуренції властиві всі родові ознаки такої 
нетипової ситуації правозастосування, якою є конкуренція кримінально-правових 
норм [15, с. 148]. А саме:  

1) одне й те ж суспільно небезпечне діяння підпадає під ознаки кількох (стосовно 
цього виду конкуренції, як мінімум, трьох: двох спеціальних та однієї загальної) 
кримінально-правових норм;  

2) конкуруючі норми одночасно претендують на застосування у певному 
конкретному випадку. Сказане означає, що кожна із конкуруючих норм має 



СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ І СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ,  
ПЕРЕДБАЧЕНИХ КОНКУРУЮЧИМИ НОРМАМИ 

 

275 

потенційну можливість бути застосованою у вирішенні конкретного випадку, тобто є 
формально та фактично чинними. Розкриваючи зміст цієї ознаки, О.К. Марін 
зазначає, що правові норми, які перебувають у конкуренції, діють паралельно, 
функціонують одночасно і не виключають одна одну [15, c. 49].  

3) між конкуруючими нормами існує функціональний зв’язок [15, c. 52]. 
Функціональний зв’язок, на думку О.К. Маріна, виявляється, з одного боку, у тому, 
що коли на момент остаточної кваліфікації буде відмінена одна з конкуруючих норм, 
застосована може бути інша, а з другого – в ситуації, коли при оцінці вчиненого 
діяння застосована одна з конкуруючих норм, застосування іншої – неприпустиме. 
Цей вчений услід за Куріновим Б.А. відкидає можливість кваліфікації вчиненого за 
сукупністю норм, які, у даному випадку, знаходяться у відношенні конкуренції 
[15, c. 49]. 

На наявність між конкуруючими нормами глибокого взаємозв’язку у свій час 
вказував Б.А. Курінов. Він писав, що якби одна із конкуруючих норм до моменту 
застосування була відмінена, то кожен конкретний випадок міг би бути 
кваліфікований за іншою з конкуруючих норм [10, с. 176]. Думаю, що таке 
твердження є неточним. Воно справджується лише в односторонньому порядку. 
Тобто тією нормою, яка може бути застосована замість відміненої норми, є лише 
загальна норма замість спеціальної, норма-„частина” замість норми-„ціле”, і аж ніяк 
не навпаки. Стосовно конкуренції спеціальних норм цей зв’язок дещо інший. У разі 
відміни однієї із спеціальних норм її може замінити у кваліфікації інша спеціальна 
норма. 

Всі ці властивості характерні для норм, що передбачають склади злочинів з 
відмінними, але сумісними, а тому нейтральними ознаками, які Л.В. Іногамова-Хегай 
вважає різновидом суміжних складів злочинів. Загальновідомо, що одне й те ж 
видове явище не може одночасно відноситись до різних за своєю природою родових 
явищ. 

Наявність тотожних істотних ознак, характерних для конкуренції спеціальних 
кримінально-правових норм і явища конкуренції кримінально-правових норм, як 
родового для всіх видів конкуренції, означає, що й склади злочинів, передбачені 
конкуруючими спеціальними нормами, мають ознаки, які об’єднують їх із складами 
злочинів, передбаченими нормами, що перебувають між собою у конкуренції інших 
видів. 

Тепер потрібно розглянути відмінність складів злочинів, передбачених 
конкуруючими спеціальними нормами від суміжних складів злочинів за тими 
критеріями, за якими визначались відмінності суміжних складів злочинів від складів, 
передбачених конкуруючими нормами інших видів. А саме:  

− за характером співвідношення норм, якими передбачені ці склади злочинів; 
− за характером співвідношення спільних ознак цих складів злочинів; 
− за характером співвідношення ознак, зміст яких не збігається у складах 

злочинів, про які йде мова. 
Конструкції складів злочинів, які Л.В. Іногамова-Хегай відносить до суміжних з 

відмінними несумісними, а тому не співпадаючими ознаками, мають більше істотних 
відмінностей із складами злочинів, які, на думку цієї вченої, також є суміжними, але 
із відмінними сумісними ознаками, ніж подібностей.  
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Певна подібність полягає у характері співвідношення норм. На відміну від норм, 
що конкурують як загальна та спеціальна, а також як частина і ціле, норми, 
конкуруючі між собою як спеціальні не підпорядковуються одна одній, ні за змістом, 
ні за об’ємом [15, c. 148-149]. Разом з тим, на відміну від норм, що передбачають 
суміжні склади злочинів, які є автономними одна щодо одної, конкуруючі норми не 
позбавлені певного підпорядкування. Вони підпорядковуються за змістом спільній 
для них загальній нормі.  

В результаті аналізу Особливої частини КК можна виявити особливу категорію 
складів злочинів, які є суміжними один з одним, й водночас, норми про які є 
спеціальними нормами відносно до загальної норми, передбаченої у п. 8 ч. 2 ст. 115 
КК. Так, норма про умисне вбивство особи чи її близького родича у зв’язку з 
виконанням цією особою службового або громадського обов’язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК 
України) співвідноситься із нормами про посягання на життя державного чи 
громадського діяча (ст. 112 КК), працівника правоохоронного органу чи його 
близьких родичів, члена громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК), судді, народного 
засідателя чи присяжного або їх близьких родичів (ст. 379 КК), захисника чи 
представника особи або їх близьких родичів (ст. 400 КК), представника іноземної 
держави або іншої особи, яка має міжнародний захист (ст. 443 КК), як загальна і 
спеціальні. Передбачаючи суміжні склади злочинів, ці норми характеризуються 
таким самим співвідношенням між собою, як спеціальні норми. Вони також 
підпорядковуються за змістом спільній для них загальній нормі. Цей приклад 
означає, що такий критерій розрізнення суміжних складів злочинів від складів, 
передбачених конкуруючими спеціальними нормами, як характер співвідношення 
норм, що містять ці склади злочинів, не має універсального характеру. 

Характер співвідношення спільних ознак у складів злочинів, передбачених 
конкуруючими спеціальними нормами подібний до співвідношення цих ознак у 
складів, передбачених загальною та спеціальною нормами. Спільна для обох складів 
злочинів сукупність ознак, утворює окремий склад злочину – основний склад, 
передбачений загальною нормою. Наприклад, всі кваліфіковані склади крадіжки 
(ст. 185 КК України), передбачені нормами, що, за певних обставин, можуть 
конкурувати між собою як спеціальні норми. Об’єднуючим для них є основний склад 
злочину. Загальновідомо, що кожен із кваліфікованих складів містить усі ознаки 
основного. Спільні ознаки суміжних складів злочинів можуть не утворювати 
окремого складу злочину. Спільними ознаками таких суміжних складів злочинів як 
крадіжка (ч. 1 ст. 185 КК України) і грабіж (ч. 1 ст. 186 КК України) є предмет – чуже 
майно, суспільно небезпечне діяння – викрадення, суспільно небезпечні наслідки – 
шкода, заподіяна власнику майна у значному розмірі, форма та вид вини – прямий 
умисел, мотив – корисливий. Названі ознаки в сукупності не утворюють 
самостійного складу злочину. Адже однією з обов’язкових ознак кожної з форм 
розкрадання є певний спосіб вчинення злочину. Суміжні склади злочинів, на відміну 
від передбачених конкуруючими спеціальними нормами, для співвідношення яких 
властивою є наявність сукупності спільних ознак, які водночас є ознаками, що 
утворюють основний склад злочину, можуть мати й кілька, й одну спільну ознаку. 
Але навіть, якщо суміжні склади злочинів мають кілька спільних ознак, останні не 
утворюють такої конструкції, як самостійний склад злочину. 
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Знову ж таки ця відмінність не характерна для співвідношення спільних ознак 
суміжних складів злочинів, передбачених нормами, що є спеціальними відносно до 
норми, встановленої у п. 8 ч. 2 ст. 115 КК. Значить і цей критерій не може бути 
застосований до всіх без винятку ситуацій, коли потрібно виявити відмінність між 
суміжними складами злочинів і складами, передбаченими у конкуруючих 
спеціальних нормах. 

За характером співвідношення ознак, зміст яких не збігається, також можна 
відрізнити суміжні склади злочинів від складів передбачених нормами, що 
конкурують як дві спеціальні. Ці ознаки у складах злочинів, передбачених 
конкуруючими нормами, хоч і відрізняються за змістом, але є сумісними, не 
виключають одна одну. Ознаки можуть бути сумісними у одному злочині лише тоді, 
коли вони стосуються характеристики різних сторін одного й того ж явища або 
різних явищ (різних ознак складу злочину). Наявність таких ознак, як правило, 
визначає склади злочинів, що передбачені конкуруючими між собою, як спеціальні, 
нормами. Розмежувальні ж ознаки суміжних складів злочинів несумісні за змістом. 
Це можна продемонструвати на такому простому прикладі. Один і той самий 
предмет не може одночасно бути і круглим, і квадратним. Ознаки, що 
характеризують геометричну форму предмета в цьому випадку є несумісними в 
одному предметі. Одночасно вони можуть бути властиві лише різним предметам. Але 
один і той самий предмет одночасно може бути і круглим, і червоним. Ці ознаки 
(круглий і червоний) між собою сумісні. Геометрична форма і колір – різні якості. 
Вони одночасно можуть характеризувати один і той самий предмет. Тому вони за 
змістом сумісні в цьому предметі. 

Конкуренція має місце, коли вчинено одне діяння, яке передбачене кількома 
кримінально-правовими нормами, але застосована може бути тільки одна з них. 
Конкуренції двох спеціальних норм, які Л.В. Іногамова-Хегай відносить до суміжних 
складів із відмінними нейтральними ознаками, якраз і притаманна ця властивість. 
Зовсім інша природа складів злочинів з відмінними несумісними (розмежувальними) 
ознаками. Одне й те ж діяння ніколи не може одночасно охоплюватись обома такими 
складами якраз через несумісність їхніх відмінних ознак. З цієї ж причини нормою 
про один із суміжних складів злочину не можна замінити норму про інший суміжний 
склад злочину, у разі її виключення із КК. Наявність несумісних ознак виключає 
можливість застосування цих норм до одного й того ж випадку. Тому ідеальна 
сукупність таких злочинів – неможлива.  

Так, однією з ознак, що відрізняє склади злочинів, суспільно небезпечне діяння у 
яких полягає у посяганні на життя (ст.ст. 112, 348, 379, 400, 443 КК), є потерпілий, 
зокрема його правовий статус. В більшості випадків законодавство України містить 
перепони для суміщення однією особою правового статусу, який характеризує 
кожного з потерпілих у названих складах злочинів. Наприклад, одна й та ж особа не 
може поєднувати звання Президента України, який названий серед потерпілих у 
складі посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК) і 
представника іноземної держави, посягання на життя якого карається за ст. 443 КК. 
Правовий статус потерпілого є розмежувальною ознакою у названих складах 
злочинів. Ще однією розмежувальною ознакою аналізованих складів злочинів є 
мотив вчинення злочину – злочин вчиняється у зв’язку з відповідною професійною 
діяльністю потерпілого. І навіть у тих окремих випадках, коли правовий статус 
потерпілого виступає спільною ознакою наведених складів злочинів, наприклад, 
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Генеральний прокурор України (ст. 112 КК) і працівник правоохоронного органу 
(ст. 348 КК); голова чи суддя Верховного Суду України, або вищих спеціалізованих 
судів України (ст. 112 КК) і суддя (ст. 379 КК), розмежування можливе за мотивом 
вчинення злочину. Посягання на життя названих потерпілих, передбачене ст. 112 КК, 
вчиняється у зв’язку з їх державною діяльністю. Посягання на життя працівника 
правоохоронного органу (ст. 348 КК) вчиняється у зв’язку з виконанням цим 
працівником службових обов’язків; посягання на життя судді (ст. 379 КК) вчиняється 
у зв’язку з діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя. Саме через 
несумісність змісту ознак, за якими відрізняються ці склади злочинів, є підстави 
вважати ці ознаки розмежувальними, а склади злочинів – відносити до суміжних. 

Ситуація ж, коли одне діяння передбачене кількома нормами з відмінними 
сумісними ознаками, традиційно вирішується за правилами подолання конкуренції 
спеціальних кримінально-правових норм. Наприклад, умисне вбивство при 
перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для 
затримання злочинця (ст. 118 КК України) і умисне вбивство, вчинене в стані 
сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК України). Ознаки, за якими 
відрізняються ці склади злочинів, у першому з наведених складів характеризують 
обстановку вчинення злочину, в другому – емоційний стан суб’єкта. Реально вчинене 
діяння може одночасно характеризуватись обома з цих ознак.  

У більшості випадків, як спеціальні норми, конкурують між собою ті, які 
передбачають кваліфікуючі ознаки одного злочину, що поміщені у різних частинах 
однієї й тієї ж статті. 

Висновок Л.В. Іногамової-Хегай про можливість ідеальної сукупності злочинів, 
що відрізняються за ознаками, на її думку, сумісними за змістом, не узгоджується з 
принципом недопустимості подвійного ставлення у вину. Наведений нею на 
підтвердження свого висновку приклад із судової практики ілюструє хибність 
твердження про наявність у вчиненому ідеальної сукупності злочинів. Для того, щоб 
не бути голослівним потрібно навести використаний цією авторкою приклад, в 
якому, на її думку, має місце ідеальна сукупність „за діянням у вигляді насильства”. 

С. і К., проникнувши в квартиру власника приватного магазину М., застосувавши 
насильство, небезпечне для життя і здоров’я, пред’явили вимогу про передачу їм 
трьох тисяч доларів США. М. Віддав одну тисячу і сказав, що дома більше нема 
готівки. Злочинці погрожуючи, так побити М., що „той ходити не зможе”, 
висунули вимогу решту валюти передати їм через день у визначеному місці. Винних 
засудили за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, з проникненням в 
житло і за вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоровя 
потерпілого.  

По цій справі Л.В. Іногамова-Хегай робить висновок, що насильство, застосоване 
до М., є спільною дією для розбою і вимагання, тому правильно суд угледів в 
поведінці винних їх сукупність [7, c. 175-176]. 

З такими висновками однозначно погодитися не можна. З наведеного прикладу 
видно, що у діях винних дійсно мав місце закінчений склад розбою, який був 
вчинений шляхом відповідного насильства. Але очевидним є й те, що після 
закінчення розбою був вчинений інший злочин – вимагання. Способом же цього 
злочину стало не насильство, як про це вказав суд, а слідом за ним Л.В. Іногамова-
Хегай, а погроза застосуванням відповідного насильства. Сукупність злочинів тут 
дійсно має місце, але не ідеальна, а реальна.  



СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ І СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ,  
ПЕРЕДБАЧЕНИХ КОНКУРУЮЧИМИ НОРМАМИ 

 

279 

Подібна до наведеної справа мала місце і у судовій практиці України. 
«К. і Д. та інші (всього вісім осіб) з метою вимагання індивідуального майна 

громадян у 1996 р. створили злочинне угруповання. З цього часу й розпочали розшук 
осіб, які мали значні валютні кошти та майно. Одержавши інформацію про те, що К.І. 
займається підприємницькою діяльністю, злочинці вирішили здійснити напад на 
нього в його є помешканні. 10 травня 1997 р. члени групи: І., Ш., Т. проникли в 
квартиру потерпілого і, застосувавши фізичне та психічне насильство, почали 
вимагати в нього 10 тис. доларів США. Згодом сюди прибув К. з собакою, яку 
нацькував на потерпілого з цією метою. Під дією застосованого насильства К.І. 
погодився виконати вимоги нападників, пообіцявши їм зібрати необхідну суму у 
своїх друзів та знайомих. Майже два місяці злочинці незаконно утримували 
потерпілого під своїм контролем у його квартирі. Діючи погоджено, вони 
відпрацювали чіткий графік чергувань, під час яких знущалися над ним, 
застосовуючи тортури та погрожуючи розправою. Внаслідок таких дій потерпілий 
втратив орієнтацію в часі та просторі”. Фабула цієї справи дослівно відтворена мною 
так, як вона була викладена у одній із публікацій [6, c. 54-57]. Напевно, як видно із 
назви цієї публікації, автори мали своїм завданням, оцінити вчинене з точки зору 
наявності ознак організованої групи, тому не акцентували свою увагу на інших, 
важливих для кваліфікації вчиненого, моментах. Автори також не навели ту 
кримінально-правову оцінку, яку дав діям винних суд. Для того, щоб оцінити 
вчинене на предмет того, чи має місце тут сукупність вимагання і розбою, потрібно 
мати інформацію про те, чи в першому епізоді цієї справи висувалася вимога про 
негайну передачу майна. Якщо така вимога мала місце, то можна констатувати 
наявність реальної сукупності таких злочинів як розбій і вимагання. Якщо вимога 
про негайну передачу майна злочинцями не висувалась, то тоді у вчиненому немає 
реальної сукупності розбою і вимагання. Безумовно, наведене не дає повної 
кримінально-правової характеристики вчиненого, але це не є завданням цього 
дослідження. 

Таким чином, аналіз показав, що стосовно розрізнення суміжних складів 
злочинів і складів, передбачених спеціальними конкуруючими нормами такі критерії, 
як характер співвідношення норм, якими передбачені ці склади злочинів та характер 
співвідношення спільних ознак цих складів злочинів не застосовні. Такий же 
критерій як характер співвідношення ознак, зміст яких не співпадає у складах 
злочинів, залишився неспростовним. Він є єдиним універсальним критерієм, за яким 
можна відрізнити суміжні склади злочинів від складів, передбачених конкуруючими 
нормами, незалежно від виду конкуренції. 

На основі попереднього висновку можна зробити ще один висновок про те, що 
існують види розмежування складів злочинів. Це такі: 

− розмежування складів злочинів, передбачених нормами, що перебувають у 
конкуренції. 

− розмежування суміжних складів злочинів. 
В першому випадку подальше розмежування відбувається за правилами 

подолання конкуренції кримінально-правових норм, залежно від її виду. Тут слід 
зазначити, що конкуренція виникає у конкретному випадку застосування права. 
Існування двох норм, що мають ознаки конкуруючих є лише передумовою 
конкуренції [14, c. 454-460]. А суміжність складів злочинів є явищем статичним. 
Склади є суміжними з моменту поміщення їх у КК. 
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Подолання конкуренції кримінально-правових норм незалежно від конкретного 
випадку і тих конкретних норм, співвідношення між якими потрібно вирішити, 
відбувається за правилом: пріоритет має спеціальна норма над загальною, і норма 
про „ціле” над нормою про „частину”. Правила подолання конкуренції кількох 
спеціальних норм встановлені залежно від різновиду такої конкуренції. 

Думаю, що цей висновок не суперечить позиції О.К.Маріна, який вважаючи, що 
«наявність у кримінальному законі кількох норм з одним предметом регулювання є 
не конкуренцією правових норм, а лише передумовою її виникнення», стверджував 
про відсутність пріоритету на застосування будь-якої з норм, поки не буде 
встановлено вчинення одного суспільно-небезпечного посягання [15, с. 46-47]. 
Очевидно, що цей автор правий у тому, що поки не почалося застосування 
кримінального закону до визначеного випадку, відсутній пріоритет якоїсь конкретної 
норми. Але абстрактний пріоритет спеціальної норми над загальною, цілого над 
частиною має місце завжди. Яка ж із конкретних конкуруючих норм буде 
застосовуватися, залежить від її ролі у конкуренції в конкретному випадку. 
Л.В. Іногамова-Хегай вказувала, що за конкуренції завжди застосовується 
пріоритетна конкуруюча норма [7, с. 178]. Підтвердження сказаному знаходимо у КК 
РФ 1996 р., де у ч. 3 ст. 17 закріплене типове правило подолання конкуренції 
загальної і спеціальної норм безвідносно до конкретної ситуації правозастосування. 

Таких заздалегідь встановлених переваг не має жодна з норм, що передбачають 
суміжні склади злочинів. Яка з цих норм буде застосовуватися вирішується у 
кожному конкретному випадку залежно від того, як будуть встановлені і оцінені 
фактичні обставини справи. 

І в цьому, на мою думку, полягає головна потреба виділяти види розмежування – 
встановлювати характер співвідношення складів злочинів для практичної діяльності 
в галузі застосування права. 

Дослідження співвідношення суміжних складів злочинів і складів злочинів, 
передбачених конкуруючими нормами дає можливість глибше дослідити природу 
суміжних складів злочинів, сформулювати поняття цього кримінально-правового 
явища. На підставі проведеного аналізу можна обґрунтувати пропозиції стосовно 
вдосконалення кримінального закону та сформулювати загальні правила 
розмежування складів злочинів. 
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В СКЛАДАХ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 
В СТ.116 ТА СТ.123 КК УКРАЇНИ 

В. Бурдін1 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 
тел. 296-44-82 

Стаття присвячена дослідженню проблем кримінальної відповідальності за 
злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання, що було викликане 
протиправною чи аморальною поведінкою потерпілого. На основі дослідження різних 
наукових поглядів автор намагався дати власне бачення розуміння “протизаконного 
насильства”, “тяжкої образи” та “систематичного знущання”. 

Ключові слова: злочин, кримінальна відповідальність, стан сильного душевного 
хвилювання. 

В КК України 2001 р. про стан сильного душевного хвилювання вказується в ч. 4 
ст. 36, ч. 3 ст. 39, п. 7 ст. 66, ст. 116, ст. 123 КК України. При цьому в ст. 116 КК 
України виникнення такого стану пов’язується тільки з протизаконним насильством, 
тяжкою образою або систематичним знущанням з боку потерпілого, а в ст. 123 КК 
України лише з протизаконним насильством чи тяжкою образою з боку потерпілого. 
В юридичній літературі немає єдності поглядів з приводу того, що саме треба 
розуміти під термінами “протизаконне насильство”, “тяжка образа” та “систематичне 
знущання”. Ці питання в своїх працях детально досліджували А.В. Байлов, 
С.В. Бородін, Л.А. Остапенко, О.М. Попов, Б.В. Сідоров, О.Д. Сітковська, 
В.В. Сташис, Т.Г. Шавгулідзе та багато інших вчених. Разом з тим багато проблем і 
на сьогодні залишаються спірними. До таких питань можна віднести такі: 

1) чи охоплюється поняттям “насильства” тільки протиправний фізичний вплив 
на особу? 

2) що входить в зміст поняття “погроза”, якщо погрозу відносити до насильства? 
3) чи повинно бути таке насильство кримінально-протиправним і чи повинно 

воно бути протиправним взагалі? 
Окремі вчені вважають, що поняттям насильства охоплюється тільки 

протиправний фізичний вплив на особу. Обгрунтовують вони свою точку зору тим, 
що терміни “насильство” та “погроза” окремо використовуються законодавцем при 
формулюванні деяких складів злочину. Це і дає підстави розглядати їх як окремі 
поняття, а під поняттям “насильство” розуміти лише протиправний фізичний вплив 
на особу [1, с. 85-86; 2, с. 24]. Проте більшість науковців все ж таки визнають, що під 
насильством треба розуміти як протиправний фізичний, так і протиправний 
психічний вплив на особу [3, с. 184-185; 4, с. 21-23; 5, с. 63; 6, с. 90; 7, с. 10]. Таку ж 
позицію щодо розуміння насильства висловив і Пленум Верховного Суду України в 
п. 23 постанови від 7 лютого 2003 р. № 2 “Про судову практику в справах про 
злочини проти життя та здоров’я особи”. 
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Розуміння фізичного насильства практично не викликає дискусій в літературі. 
Так, під фізичним насильством розуміють будь-який фізичний вплив на людину, що 
може спричинити біль, тілесні ушкодження або смерть. До такого насильства можна 
віднести: побої, заподіяння тілесних ушкоджень, позбавлення або обмеження волі, 
вбивство, зв’язування, згвалтування, викрадення людини тощо [7, с. 10]. Проте 
розуміння психічного насильства, зокрема змісту погроз, є досить дискусійним в 
науці кримінального права. Так, окремі науковці вважають, що зміст психічного 
насильства вичерпується погрозою заподіяти фізичне насильство [8, с. 51]. Інші 
вважають, що психічне насильство – це реальна погроза спричинити не тільки 
фізичну, але й майнову чи моральну шкоду [6, с. 90; 3, с. 184-185]. Найбільш повно за 
змістом, на наш погляд, визначення психічного насильства подає А.В. Байлов. На 
його думку, це вчинений у будь-якій формі поза (або проти) волі та свідомості 
потерпілого протиправний психічний вплив на нього. Цей вид насильства охоплює 
погрози: завдати фізичної шкоди (вбивством, тілесним ушкодженням тощо), 
заподіяти майнову шкоду (знищенням або пошкодженням майна), нанести моральну 
шкоду (розповсюдженням відомостей, що ганьблять особу або його родичів, та ін.) 
[7, с. 10]. Щоправда, тяжко погодитися з тим, що цей вид насильства може 
відбуватися поза волею та свідомістю особи. Адже якщо погроза – це психічний 
вплив на особу, то він повинен передбачати усвідомлення його адресатом. 

Мабуть, в першу чергу, для того, щоб з’ясувати зміст того чи іншого поняття в 
конкретному випадку, зміст якого не розкривається самим законодавцем, необхідно 
використати метод системного аналізу. Тобто спробувати визначити його зміст з 
урахуванням того, який зміст вкладається в це поняття законодавцем в інших 
випадках. Так, наприклад, не роз’яснюється, що саме треба розуміти під насильством 
в ст. 116, ст. 123, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 373, ч. 2 ст. 424, ч. 2 ст. 431, ч. 1 ст. 446 КК 
України. В ч. 1 ст. 160, ч. 2 ст. 161 КК України не конкретизовано не тільки зміст 
насильства, але й зміст погроз. Отже, для того, щоб вирішити питання про те, що 
розуміється під насильством, та що охоплюється поняттям погрози, необхідно 
звернутися до системного аналізу КК України. 

Як ми вже зазначали, в окремих випадках законодавець використовує поняття 
насильства не розкриваючи при цьому його зміст. Звернення до окремих статей КК 
України дає підстави зробити висновок, що в цих випадках поняття насильство 
використовується як родове поняття, що охоплює як фізичне, так і психічне 
насильство. Такий висновок випливає, зокрема із ч. 2 ст. 180 КК України, де окремо 
вказується про “фізичне” та “психічне насильство”, а також із ч. 1 ст. 152 КК України 
та ч. 1 ст. 153 КК України, в яких йдеться лише про “фізичне насильство”. Таким 
чином, з аналізу наведених статей можна зробити висновок про те, що законодавець 
в окремих випадках обумовлює вид насильства – фізичне чи психічне, в усіх інших 
випадках воно використовується ним як родове поняття, що охоплює як фізичне, так 
і психічне насильство. Разом з тим аналіз деяких інших статей КК України дозволяє 
зробити протилежний висновок. Так, в ч. 1 ст. 160, ч. 2 ст. 161 КК України 
законодавець окремо вказує на застосування “погрози” або “насильства”, в назвах 
ст. 345, 346, 350, 377, 398, 405 КК України також окремо йдеться про “погрозу” або 
“насильство”. В ч. 2 ст. 162, ст. 174, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 303, ч. 3 ст. 342, ч. 2 ст. 393 
КК України вказується на “насильство або погрозу його застосування”, в ч. 1 ст. 189, 
ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 355, ч. 1 ст. 377, ст. 386, ч. 1 ст. 398 КК України мова 
йде про “погрозу насильством”. Зрозуміло, що і в таких випадках поняттям 
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насильства не охоплюється погроза, адже не можна погрожувати погрозою. Отже, із 
аналізу названих статей випливає висновок про те, що поняттям насильство 
охоплюється лише протизаконний фізичний вплив на особу. 

В окремих випадках, на наш погляд, законодавець поступає зовсім непослідовно. 
Так, в ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 377, ст. 386, ч. 1 ст. 398 КК України йдеться про “погрозу 
вбивством або насильством”. Таким чином, із аналізу названих статей можна зробити 
висновок, що поняттям насильства не охоплюється заподіяння смерті іншій особі. 
Проте видається, що не потребує особливого доведення те, що як би ми не тлумачили 
поняття насильства, але протиправне винне заподіяння смерті іншій особі – найбільш 
яскравий приклад насильства над особою. Отже, позиція законодавця в наведених 
випадках є незрозумілою. 

Неоднозначно вирішується питання і про зміст погрози в тих випадках, коли його 
не визначено самим законодавцем. В різних випадках законодавець по-різному 
конкретизує зміст погроз: 

− в ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 377, ч. 1 ст. 398 КК України йдеться про погрозу 
“вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна”; 

− в ст. 386 КК України – про погрозу “вбивством, насильством, знищенням 
майна”; 

− в ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 355 КК України – про погрозу “насильством, знищенням 
чи пошкодженням майна”; 

− в ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153 КК України – про погрозу “фізичним насильством”; 
− в ст. 129 КК України окремо встановлено кримінальну відповідальність за 

погрозу вбивством; 
− в ст. 195 КК України йдеться про погрозу “знищення чужого майна шляхом 

підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом”; 
− в ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 355 КК України – про погрозу “вбивством чи 

заподіянням тяжких тілесних ушкоджень”; 
− в ч. 2 ст. 147 КК України – про погрозу “знищення людей”; 
− в ч. 2 ст. 154 КК України – про погрозу “знищенням, пошкодженням або 

вилученням майна або розголошенням відомостей, які ганьблять потерпілу 
особу чи його (її) близьких родичів”; 

− в ст. 266 КК України – про погрозу “вчинити викрадення або використати 
радіоактивні матеріали”; 

− в ч. 1 ст. 280 КК України – про погрозу “вбивством, заподіянням тяжких 
тілесних ушкоджень або знищенням майна”; 

− в ч. 1 ст. 189 КК України – про погрозу “насильством, обмеженням прав, 
свобод або законних інтересів, пошкодженням чи знищенням майна, або 
розголошенням відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають 
зберегти в таємниці”; 

− в ч. 2 ст. 189 КК України – про погрозу “вбивством, заподіянням тяжких 
тілесних ушкоджень”; 

− в ч. 1 ст. 346 КК України – про погрозу “вбивством, заподіянням шкоди 
здоров’ю, знищенням або пошкодженням майна, викраденням або 
позбавленням волі”; 



 
В. Бурдін 

 

286 

− в ч. 1 ст. 350 КК України – про погрозу “вбивством, заподіянням тяжких 
тілесних ушкоджень, знищенням чи пошкодженням майна 
загальнонебезпечним способом”; 

− в ч. 1 ст. 405 КК України – про погрозу “вбивством, заподіянням тяжких 
тілесних ушкоджень чи побоїв або знищенням чи пошкодженням майна”; 

− в ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 312 КК України – про погрозу 
“насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я”; 

− в ч. 1 ст. 187 КК України – про погрозу “насильством, яке є небезпечним для 
життя чи здоров’я”. 

З урахуванням викладеного, видається, що безпідставно обмежувати зміст 
поняття “психічне насильство” в розглядуваних складах злочинів лише погрозою 
заподіяти протиправний фізичний вплив. Таке обмежене розуміння змісту цього 
поняття не відповідає закону, який не містить жодних застережень щодо можливості 
віднесення до психічного насильства і інші види погроз. З цього приводу правильною 
треба визнати позицію Пленуму Верховного Суду України в п. 23 постанови від 
7 лютого 2003 р. № 2 “Про судову практику в справах про злочини проти життя та 
здоров’я особи”, де вказується, що психічне насильство може полягати у погрозі 
заподіяти фізичну, моральну або майнову шкоду. 

Більшість науковців при визначенні поняття насильства як обставини, що може 
обумовити виникнення стану сильного душевного хвилювання, звертають увагу на 
те, що таке насильство, як про це вказує сам законодавець, повинно бути 
протизаконним [3, с. 184-185; 5, с. 63]. При цьому наголошується, що правомірне 
застосування фізичного чи психічного насильства, наприклад, при здійсненні 
представником влади законних дій, які необхідно пов’язані із заподіянням насильства 
(наприклад, при затриманні небезпечного злочинця), також може обумовити 
виникнення стану сильного душевного хвилювання, проте в такому випадку такий 
стан не може бути підставою для пом’якшення відповідальності винного [9, с. 25]. 
Нам видається, що правильно по суті вирішують питання про те, чи повинно бути 
насильство протиправним і чи повинно воно бути обов’язково кримінально-
протиправним, А.В. Байлов та Л.В. Сердюк, які взагалі пропонують відмовитися від 
вказівки на протизаконність насильства. На їхню думку, в юридичному значенні 
поняття “насильство” слід розглядати тільки як протизаконне. Не може бути 
законного насильства. Поняття “насильство” вже містить у собі ознаку 
протизаконності [7, с. 4-5; 10, с. 13]. 

Наведений аналіз підходів до розуміння змісту поняття насильства, що може 
обумовити виникнення стану сильного душевного хвилювання, в складах злочинів, 
що передбачені в ст. 116 та ст. 123 КК України, дозволив зробити такі висновки: 

− по-перше, на сьогодні використовуючи тільки метод системного аналізу 
кримінально-правових норм неможливо дати відповідь на питання про те, чи 
охоплюється поняттям насильства тільки протиправний фізичний, або також 
і протиправний психічний вплив на особу; 

− по-друге, при вирішенні питання про зміст поняття “насильство”, яке 
вживається в ст. 116 та ст. 123 КК України, необхідно враховувати те, що 
терміном “насильство” законодавець в більшості випадків позначає таку 
ознаку об’єктивної сторони складу злочину як спосіб вчинення злочину, але в 
названих статтях це не ознака складу злочину. Цим терміном позначається 
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поведінка потерпілого, що знаходиться за межами складу злочину, а це 
означає, що і при тлумаченні змісту поняття, що ним позначається, повинні 
враховуватися інші фактори. Перш за все, суб’єктивне сприйняття винною 
особою такої поведінки потерпілого, а також здатність такої поведінки 
обумовлювати виникнення стану сильного душевного хвилювання у винного. 
Правильною в цьому відношенні треба визнати позицію тих науковців, які 
вказують на те, що основною вимогою, яка пред’являється до насильства у 
складах злочинів, передбачених в ст. 116 та ст. 123 КК України, є здатність 
такого насильства викликати стан сильного душевного хвилювання 
[11, с. 259]; 

− по-третє, треба визнати, що законодавець, використовуючи поняття 
насильства в ст. 116 та ст. 123 КК України, суттєво і, наш погляд, 
безпідставно обмежує коло обставин, які можуть обумовити виникнення 
стану сильного душевного хвилювання. Так, Пленум Верховного Суду 
України в п. 23 постанови від 7 лютого 2003 р. № 2 “Про судову практику в 
справах про злочини проти життя та здоров’я особи” вказує, що поняттям 
насильства охоплюється погроза заподіяти фізичну, майнову або моральну 
шкоду, але чомусь саме заподіяння майнової чи моральної шкоди поняттям 
насильства не охоплюється. Така ж позиція простежується і в літературі. 
Навіть ті науковці, які під насильством розуміють як протиправний фізичний 
та психічний вплив на людину, не відносять до нього знищення чи 
пошкодження майна [2, с. 290-291]. І лише окремі науковці, розширюючи 
зміст поняття психічне насильство, вважають, що ним охоплюється, і сам 
факт розголошення неправдивих відомостей про особу [12, с. 208]; 

− по-четверте, навіть за максимально широкого розуміння змісту поняття 
насильства, коли ним будуть охоплюватися будь-які агресивні діяння, в тому 
числі і знищення чи пошкодження майна, цим поняттям, на думку більшості 
вчених, все одно не буде охоплюватися розголошення відомостей, які певні 
особи бажають зберегти в таємниці (реалізація погрози заподіяти моральну 
шкоду). Проте якщо лише сам факт погрози розголосити такі відомості може 
обумовити виникнення стану сильного душевного хвилювання, то очевидно, 
що і безпосереднє розголошення таких відомостей тим більше може 
обумовити виникнення такого стану; 

− по-п’яте, видається, що термін “насильство” для позначення протиправної 
поведінки потерпілого вживається законодавцем в названих складах злочинів 
невдало. Його цілком можна замінити на інший термін, що буде позначати 
поняття більш широке за змістом, яке буде охоплювати найрізноманітніші 
форми прояву протиправної поведінки потерпілого, включаючи і різного 
роду погрози, і реалізацію цих погроз – “протиправна поведінка”. 

Розуміння змісту поняття “тяжка образа” також викликає окремі питання, які не 
знаходять свого однозначного вирішення. В науковій літературі з приводу цієї 
обставини спірним залишається проблема критеріїв віднесення образи до тяжкої. Чи 
потрібно при цьому брати до уваги лише об’єктивну тяжкість образи, чи необхідно, 
навпаки, вирішувати це питання з урахуванням лише суб’єктивного сприйняття 
винним образи або поєднувати ці два підходи? 

В одному з перших Науково-практичних коментарів КК УРСР вказувалося, що 
суд повинен вирішувати питання про тяжкість образи виходячи не з індивідуальних 
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характеристик кожної особи, а керуючись при цьому певними об’єктивними 
критеріями, наприклад “соціалістичною правосвідомістю” [13, с. 247]. Згодом в 
науковій літературі почали звертати увагу на той факт, що сприйняття образи є дуже 
індивідуальним, а отже вирішувати питання про тяжкість образи не беручи при 
цьому до уваги суб’єктивне сприйняття її винним неправильно [6, с. 92]. Проте, 
визнаючи необхідність врахування як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів, різні 
науковці роблять акцент на більшій важливості врахування чи то суб’єктивних, чи то 
об’єктивних факторів. Так, В.І. Борисов, В.М. Куц, С.В. Бородін, О.М. Попов 
вважають, що при визначенні ступеня тяжкості образи треба брати до уваги не тільки 
індивідуальні особливості особи, але й вирішувати це питання з позицій суспільної 
свідомості, враховуючи загальноприйнятий еталон поведінки в суспільстві. При 
цьому перебільшення значення індивідуальних особливостей особи винного, на їхню 
думку, може призвести до втрати цього загальноприйнятого еталона поведінки 
[9, с. 25; 3, с. 186; 14, с. 120]. Дотримуючись цієї точки зору, В. Козаченко та 
І. Курченко стверджують, що використання так званого “лагерного” жаргону в 
процесі спілкування не повинно визнаватися підставою для виникнення стану 
сильного душевного хвилювання [15, с. 21]. Це положення викликає такі 
заперечення:  

− по-перше, таке застереження не тільки не випливає із закону, а навпаки, 
суперечить йому; 

− по-друге, визначальним при вирішенні цього питання очевидно, що повинна 
бути не форма спілкування, а його суб’єктивне сприйняття. Оскільки в 
іншому випадку і використання для образи мови глухонімих між тими, хто її 
розуміє, також може бути поставлено під сумнів, адже вона також не є 
загальноприйнятою формою спілкування і незрозуміла для більшості. 

Інші науковці, зокрема Т.Г. Шавгулідзе, вважають, що при вирішенні питання 
про те чи була образа тяжкою, перш за все, треба виходити саме з суб’єктивних 
моментів сприйняття особою такої образи. Адже значення образи для кожної людини 
залежить від її індивідуальних (психологічних, фізичних та емоційних) 
особливостей: хворобливий фізичний і психічний стан, вагітність, тип темпераменту, 
приналежність до певних соціальних груп тощо [16, с. 136]. 

Нам видається, що позиція тих науковців, які вважають, що при вирішенні 
питання про тяжкість образи до уваги обов’язково треба брати її об’єктивний зміст, 
так чи інакше призводить до того, що в окремих випадках суб’єктивне сприйняття 
образи буде нівелюватися. Адже застосування об’єктивного критерію при вирішенні 
цього питання завжди буде базуватися на певному сумніві в тому, що не зважаючи на 
те, що у конкретної особи на поведінку потерпілого виник стан сильного душевного 
хвилювання, але в іншої особи такий стан міг і не виникнути. Справа в тому, що тут 
необхідно брати до уваги те, що причина завжди рівна своєму наслідкові – немає 
маленьких причин, які б спричиняли великі наслідки, і навпаки. Тобто, коли вже 
образа обумовила виникнення стану сильного душевного хвилювання, то очевидно, 
що для цієї конкретної особи вона була тяжкою, не зважаючи на те, що більшість 
інших осіб на неї могли зреагувати по-іншому. Шукати об’єктивний критерій 
тяжкості образи означає, що є певний перелік образ, які у всіх і кожного або 
принаймні у більшості обумовлять виникнення такого стану. В цьому відношенні не 
зовсім правильною видається думка О.М. Попова, який вказує на те, що необхідність 
врахування психоемоційних особливостей винного у відриві від оцінки дій 
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потерпілого може призвести до багатьох помилок, коли один лише погляд може 
обумовити виникнення у винної особи стан сильного душевного хвилювання 
[14, с. 120]. Справа в тому, що образа – це завжди протиправна та аморальна 
поведінка і саме з такою поведінкою пов’язується законодавцем можливість 
виникнення стану сильного душевного хвилювання. 

В цьому відношенні, на наш погляд, правильно вирішується розглядуване 
питання тими науковцями, які вважають за необхідне визначальне значення надавати 
саме суб’єктивним факторам. Адже в одних випадках у однієї людини протиправна 
поведінка іншої особи може викликати стан сильного душевного хвилювання, а в 
іншої така сама поведінка викличе лише просте емоційне збудження – все залежить 
тільки від індивідуальних особливостей конкретної особи. Іноді слова можуть 
вимовлятися ввічливим тоном, проте в них може вкладатися особливий образливий 
зміст, який зрозумілий лише тій людині, якій ці слова адресовані [17, с. 7]. Як 
зазначає О.Д. Сітковська, в літературі найбільш поширеним є визначення тяжкої 
образи як грубого приниження честі та гідності особи, при цьому підкреслюється, що 
“менш тяжка образа” не повинна викликати особливо хворобливої реакції. Проте, на 
її думку, обидва ці положення мають один спільний недолік: вони не враховують 
суб’єктивного фактору, значимості ситуації для суб’єкта. З психологічної точки зору 
відсутня пряма залежність між об’єктивною тяжкістю образи та суб’єктивним її 
сприйняттям, розмірами зворотної реакції людини. Отже, приводом для афективної 
розрядки може бути навіть самий незначний привід, в тому числі, звичайно, і “менш 
тяжка образа” [18, с. 39]. 

Треба також погодитися з А.Н. Мурзіновим, який вважає, що при вирішенні 
питання про тяжкість образи треба брати до уваги, перш за все, не стільки об’єктивні 
її властивості, скільки ступінь її впливу на людину, здатність викликати у неї сильне 
душевне хвилювання. Ступінь же цього впливу залежить скоріше від суб’єктивних 
властивостей конкретної особи, ніж від об’єктивних властивостей образи. Честь та 
гідність – поняття дуже індивідуальні, нерозривно пов’язані із особливостями носіїв 
цих властивостей. Одні і ті ж слова та дії можуть неоднаково сприйматися різними 
людьми. В одному випадку вони здатні глибоко вразити людину, а в іншому 
розглядаються як нормальна форма спілкування. Незайвим буде нагадати, що коли 
була передбачена кримінальна відповідальність за образу (ст. 126 КК 1960 р.), то ця 
категорія справ була віднесена до справ приватного обвинувачення – коли при 
вирішенні питання про злочинність діяння вирішальне значення мала думка 
потерпілого. Така процедура, на думку А.Н. Мурзінова, дозволяла найбільш чітко 
виміряти суспільну небезпеку діяння, враховуючи різні нюанси, які доступні для 
сприйняття лише потерпілого, оскільки для точного визначення понять честі та 
гідності величезне значення має відношення людини до себе, тобто її самооцінка 
[19, с. 44]. Враховуючи те, що встановити об’єктивний критерій визначення тяжкості 
образи неможливо, адже встановлення такого критерію буде заперечувати і 
нівелювати в окремих випадках індивідуальні особливості сприйняття образи 
конкретною особою, окремі науковці пропонують замінити термін “тяжка образа” на 
“образа” [7, с. 4]. 

В ст. 116 КК України вказується на нову обставину, яка може обумовити 
виникнення стану сильного душевного хвилювання, – систематичне знущання. Перш 
ніж проаналізувати зміст цього поняття, необхідно відзначити, що неможливо 
пояснити, чому законодавець вважає, що стан сильного душевного хвилювання як 
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обставина, що перетворює основний склад умисного вбивства в привілейований 
склад злочину, може бути обумовлений систематичним знущанням і чому відсутня 
вказівка на систематичне знущання в ст. 123 КК України, що передбачає кримінальну 
відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного 
душевного хвилювання. Зміст цієї обставини так само як і зміст двох попередньо 
розглянутих неоднозначно тлумачиться науковцями. Пленум Верховного Суду 
України з цього приводу взагалі не дає жодних роз’яснень, що певною мірою 
ускладнює практику. 

Вчені по-різному підходять до розуміння систематичного знущання. Окремі 
науковці роблять акцент на кількості діянь. Так, А.В. Байлов вважає, що під поняттям 
“систематичне знущання” мається на увазі вчинення певних дій (понад тричі), що 
багаторазово супроводжуються умисним заподіянням потерпілому психічних або 
моральних страждань з приниженням людської гідності незалежно від форми їх 
здійснення [7, с. 11]. Такої ж думки дотримується і Л.А. Остапенко [20, с. 9]. Інші, 
зокрема О.М. Попов, вважають, що знущання може бути тривалим чи одноактним чи 
навіть одномоментним проявом поведінки. Головним є те, що такі діяння завжди 
поєднані з умисним спричиненням потерпілому психічних, моральних страждань, з 
приниженням його людської гідності. Знущання, на його думку, – це умисне 
спричинення психічних, моральних страждань незалежно від форми їх заподіяння та 
тривалості [4, с. 34]. 

Використання законодавцем розглянутих обставин, що можуть обумовити 
виникнення стану сильного душевного хвилювання в зазначених складах злочинів, як 
видається, є вкрай невдалим. Окремі з них є оціночними поняттями, зміст яких 
навряд чи може бути чітко визначений; інші, як було показано вище, також 
викликають труднощі при з’ясуванні їхнього змісту. З урахуванням викладеного 
видається правильною позиція тих науковців, які пропонують відмовитися від 
казуального переліку цих обставин і ввести замість цього переліку родові поняття, 
які би охоплювали усі можливі прояви протиправної чи аморальної поведінки. 
Термінами, що позначають ці поняття, можуть бути – “протиправна поведінка” та 
“аморальна поведінка” [3, с. 187; 14, с. 137]. Зазначена пропозиція є правильною ще і 
з тих причин, що вона враховує, що виникнення стану сильного душевного 
хвилювання повністю залежить він суб’єктивного сприйняття винним поведінки 
потерпілого. І навряд чи можливо казуально описати всі випадки протиправної чи 
аморальної поведінки, які можуть обумовити виникнення такого стану. Їхній 
зовнішній опис законодавцем в даному випадку не має вирішального значення. З 
цього приводу треба відзначити, що в п. 7 ст. 66 КК України законодавець не дає 
казуального переліку обставин, які можуть обумовити виникнення стану сильного 
душевного хвилювання як обставини, що пом’якшує покарання, зазначаючи, що 
такий стан можуть обумовити будь-які неправомірні чи аморальні дії потерпілого. 
Такий підхід законодавця до визначення причин виникнення такого стану треба 
визнати правильним з тим застереженням, що стан сильного душевного хвилювання 
може обумовити не тільки активна, але й пасивна поведінка – бездіяльність. З 
урахуванням викладеного можна запропонувати в ст. 116 та ст. 123 КК України 
замість переліку обставин, які можуть обумовити виникнення стану сильного 
душевного хвилювання, передбачити вказівку на те, що такий стан може обумовити 
будь-яка “протиправна чи аморальна поведінка потерпілого”. 
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The article is devoted to the research of the problems of criminal liability for the crimes 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ 
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЛОЧИННОГО ПРИХОВУВАННЯ 

ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ У США 
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Досліджується американський досвід використання непрямих методів для цілей 
кримінального переслідування за порушення податкового законодавства. Розглянуті 
чотири основні непрямі методи визначення податкових зобов’язань – встановлення 
джерел доходу, оцінки приросту активів, аналізу витрат та оцінки банківських внесків; 
наведені приклади із судової практики США щодо їх застосування. 

Ключові слова: непрямі методи, податкове зобов’язання, оподатковуваний дохід, 
заниження валового доходу. 

Фахівці виокремлюють декілька способів визначення сум податкових 
зобов’язань. Найбільш поширеним з них як в Україні, так і в зарубіжних країнах, є 
так званий прямий спосіб, відповідно до якого встановлюються фактичні показники 
конкретного платника податків, підтверджені документальним чином. Дані, наведені 
у документах бухгалтерського і податкового обліку, перевіряються на предмет 
правильності розрахунків, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів. 
Водночас зауважимо, що не зажди існує об’єктивна можливість встановити точну 
суму податкового зобов’язання із використанням прямого способу. Маються на увазі, 
зокрема, такі поширені на практиці випадки: суб’єкти господарської діяльності (у 
першу чергу – приватні підприємці) використовують не обліковану готівку при 
здісненні ділових операцій; документи, які відображають фінансово-господарську 
діяльність, знищені або приховані платником податків, або викликають сумнів щодо 
їх достовірності; реальні обсяги товарообігу платника значною мірою перевищують 
задокументовані. За таких обставин обґрунтованим виглядає прагнення нашої 
держави протидіяти ухиленню від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 
платежів шляхом запровадження у фіскальну практику нових заходів 
адміністративного та процесуального характеру, спрямованих на виявлення 
справжньої “картини” діяльності суб’єктів господарської діяльності. Проблема 
застосування непрямих методів для встановлення податкових зобов’язань є досить 
актуальною в Україні, особливо коли йдеться про вплив таких методів на 
кримінальне переслідування за ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів. 

На сьогоднішній день використання названих методів регламентується Законом 
України від 21 грудня 2000 р. із змінами № 2181-III “Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими 
фондами”, у п.п. 4.3.7 п. 4.3 ст. 4 якого зазначається, що обвинувачення особи в 
ухиленні від сплати податків не може грунтуватися на визначенні податковим 
органом податкового зобов’язання з використанням непрямого методу до 
остаточного вирішення справи судом. Крім того, п. 10 постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 вказує на можливість 
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застосування таких методів у кримінальних справах, порушених за ст. 202 і ст. 203 
КК, для підтвердження певних фактичних даних. Водночас п. 21 постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 “Про деякі питання 
застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, 
зборів, інших обов’язкових платежів”, який містить подібне роз’яснення, про непрямі 
методи взагалі не згадує. Така непослідовність вищої судової інстанції виглядає 
щонайменше незрозумілою. 

У зв’язку із викладеним своєчасним вважаємо дослідження правового досвіду 
США з цього питання, адже відомо, що історія ефективного застосування непрямих 
методів у США саме у сфері кримінального судочинства нараховує не один десяток 
років. Тривала практика дозволила максимально вдосконалити такі способи 
доведення прихованого від оподаткування доходу. Непрямі методи 
використовуються перш за все щодо тих галузей господарства, які пов’язані з обігом 
значних сум готівкових коштів, де облік і контроль значною мірою ускладнені. Не 
викликає сумнівів, що цей підхід певною мірою спрямований і на боротьбу з 
“тіньовою” економікою. 

У вітчизняній юридичній літературі фактично відсутні роботи, що стосуються 
саме порівняльно-правового аспекту тематики дослідження. Разом з тим, окремі 
аспекти застосування непрямих методів при розслідуванні й розгляді кримінальних 
справ, пов’язаних із ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів, в Україні досліджувались, зокрема, П. Андрушком, П. Берзіним, 
О. Дудоровим, В. Лисенком. Так, О. Дудоров акцентує увагу на недосконалості 
положень чинного податкового законодавства в частині регламентації застосування 
непрямих методів. Науковець негативно і водночас цілком виправдано, на наш 
погляд, ставиться до можливості кримінального переслідування за ухилення від 
сплати податків на підставі встановлення приблизних сум податкових зобов’язань, 
встановлених за допомогою непрямих методів. Для вирішення проблеми О. Дудоров 
пропонує взагалі виключити з п.п. 4.3.7 п. 4.3 ст. 4 Закону “Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими 
фондами” і з ч. 9 ст. 16048 проекту Податкового кодексу України слова “до 
остаточного вирішення справи судом (господарським судом)” [1]. 

Метою пропонованої статті є вивчення американського підходу до застосування 
непрямих методів при розслідуванні і судовому розгляді кримінальних справ про 
податкові злочини, з’ясування переваг і вад цього підходу, а також порівняння 
досвіду, накопиченого у США, із положеннями вітчизняного законодавства про 
використання непрямих методів для встановлення податкових зобов’язань платників. 

Використовуючи непрямі методи встановлення податкової недоїмки, уряд США 
як сторона обвинувачення у кримінальній справі про податковий злочин намагається 
довести присяжним, що внаслідок збільшення матеріальних активів, банківських 
внесків або готівкових витрат сукупний річний дохід, фактично отриманий платникм 
податків, значно перевищує задекларований ним дохід. Вважається, що це є 
підтвердженням несплати федеральних податків з отриманої у такий спосіб різниці. 
Непрямі методи зазвичай застосовуються у тих випадках, коли обвинувачений 
здійснює розрахунки переважно готівкою або не підтверджує документально свої 
фінансові трансакції, що унеможливлює відтворення картини його фінансового 
становища за допомогою прямих доказів, у першу чергу документів бухгалтерського 
обліку і податкової звітності. При цьому чіткого нормативного закріплення підстав 
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для застосування непрямих методів не існує – судова практика (а точніше судові 
прецеденти) виступає орієнтиром у даному питанні. Для порівняння: у п.п. 4.3.1 
п. 4.3 ст. 4 Закону від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ прямо передбачиені три підстави 
застосування непрямих методів визначення сум податкових зобов’язань: 1) якщо 
контролюючий орган не може самостійно визначити суму податкового зобов’язання 
платника податків у зв’язку з невстановленням фактичного місцезнаходження 
підприємства чи його відокремлених підрозділів, фізичної особи або у зв’язку з 
ухиленням платника податків чи його посадових осіб від надання відомостей, 
передбачених законодавством; 2) якщо неможливо визначити суму податкових 
зобов’язань у зв’язку з неведенням платником податкового обліку або відсутністю 
визначених законодавством первинних документів; 3) якщо декларацію було подано, 
але під час документальної перевірки, що проводиться контролюючим органом, 
платник не підтверджує розрахунки, наведені у декларації, наявними документами 
обліку у встановленому порядку. Подібні підстави визначення сум страхових внесків 
органами Пенсійного фонду України за непрямими методами закріплені у п. 3 ст. 20 
Закону України від 9 липня 2003 р. “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”. Перевага вітчизняного підходу (принаймні на перший погляд) 
вбачається у створенні передумов для обмеження пов’язаної із застосуванням 
непрямих методів діяльності державних органів за своїм розсудом. 

Для доведення факту несплати федеральних податків із сукупного річного 
доходу у разі відсутності прямих доказів у США використовуються чотири різновиди 
непрямих методів: 1) метод встановлення джерел доходу; 2) метод оцінки приросту 
активів; 3) метод аналізу витрат; 4) метод оцінки банківських внесків.  

Метод встановлення джерел доходу є непрямим методом, спрямованим на 
визначення суми прибутку від певної діяльності, який не був задекларований і з 
якого відповідно не були сплачені федеральні податки. Відмінність цього методу від 
інших полягає насамперед у тому, що він дозволяє відстежити та проаналізувати 
окремі фінансові показники платника податків без встановлення при цьому всієї 
фінансової картини його стану. Також, на відміну від методу встановлення витрат і 
методу аналізу банківських внесків, метод встановлення джерел доходу базується 
переважно на використанні фінансових і бухгалтерських документів, податкових 
декларацій платника.  

Процесуальні переваги аналізованого методу полягають у відносній простоті 
застосування й демонстрації і, як наслідок, у легкості сприйняття його присяжними 
для прийняття рішення про винуватість платника. За його допомогою доводяться такі 
обставини: 1) обвинувачений отримав дохід, який є значно більшим порівняно із 
задекларованим; 2) задекларовані податкові пільги або неоподатковувані витрати 
навмисно завищені або ж фактично не існують. З цією метою використовуються і 
документи (наприклад, бухгалтерські книги, чеки, документи, видані фінансовими 
установами), і свідчення компетентних осіб (співробітників або найманих 
працівників, осіб, які були контрагентами обвинуваченого у фінансових трансакціях, 
тощо). 

Як свідчать матеріали судової практики, у більшості випадків аналізований 
непрямий метод застосовується для доведення факту невключення певних джерел 
доходу до бази оподаткування, а отже і до податкової декларації. Виокремлюють 
чотири основні стадії встановлення податкової недоїмки: 1) доказування того, що 
відповідні грошові суми є оподатковуваним доходом платника; 2) встановлення 
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факту отримання цих коштів платником; 3) доведення невключення платником цих 
сум до своєї податкової декларації; 4) доказування особистої участі обвинуваченого у 
недекларуванні отриманих коштів та у розпорядженні ними на свій розсуд. При 
цьому від сторони обвинувачення не вимагається обов’язкового надання доказів 
того, на які саме цілі були витрачені отримані й незадекларовані кошти [2]. 

У тих випадках, коли обвинувачення має доступ до усієї бухгалтерської та 
фінансової документації платника, воно порівнює зафіксовані дані з відомостями, 
вказаними у податковій звітності. Це робиться для того, щоб встановити, які саме 
джерела доходу знайшли відображення у бухгалтерському та фінансовому обліку. 
Усі встановлені нові джерела будуть автоматично свідчити про заниження доходу. 
Можливість порівняти дані бухгалтерського обліку платника із показниками, 
вказаними у його податковій декларації, є значною перевагою для сторони 
обвинувачення, оскільки сприяє успішному встановленню умисного заниження 
оподатковуваного доходу. 

Найбільшу суспільну небезпечність мають ті кримінально карані податкові 
делікти, які пов’язані із переведенням платником податків коштів підконтрольної 
йому корпорації у свою приватну власність і наступним розпорядженням коштами 
вже у якості фізичної особи. При цьому корпоративні фонди списуються як витрати, 
пов’язані із поточною діяльністю.  

У такий спосіб обвинувачений отримує подвійну перевагу: по-перше, так звані 
„витрати” корпорації незаконно виключаються із загального оподатковуваного 
доходу і не включаються до декларації з податку на прибуток корпорації; по-друге, 
одержувач корпоративних коштів (а це як правило засновник або співвласник 
корпорації) не відображає такий прибуток у декларації з податку на прибуток 
фізичної особи. 

Справа США проти Блісс (1984 р.) демонструє специфіку застосування методу 
встановлення джерел доходу для доведення фіктивних витрат платника податків. У 
справі було встановлено, що обвинувачений оформив чеки з банківського рахунку 
своєї фірми на фіктивну компанію, склав перекручені накладні і наказав своїм 
працівникам перевести чеки у готівку. Згодом більша частина коштів була повернута 
обвинуваченому у вигляді готівки. Сторона обвинувачення надала чеки, фальшиві 
накладні, а також свідчення працівників про те, що чеки не були витрачені на ділові 
потреби, як це пояснював обвинувачений Блісс. Наймані працівники також пояснили, 
що обвинувачений повідомив їм про те, що отримані готівкові кошти звільнені від 
оподаткування, а також наказав надавати Службі внутрішніх доходів – федеральному 
податковому відомству (далі у цій статті – СВД) завідомо недостовірні свідчення 
стосовно цієї схеми після початку розслідування. Під час перегляду справи в 
апеляційному порядку захист обвинуваченого намагався спростувати докази того, що 
до місцевого відділу СВД були подані завідомо перекручені податкові декларації. 
Однак апеляційний суд восьмого округу залишив обвинувальний вирок суду першої 
інстанції без змін, зазначивши, що представлені докази є більш, ніж достатніми [3]. 

Одним із різновидів методу встановлення джерел доходу виступає метод 
відсоткового складу, який є особливо ефективним для перевірки невеликих закладів 
роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери обслуговування населення. 
Наприклад, практика податкових перевірок діяльності піцерій у США показує, що їх 
власники зазвичай не повністю відображають у звітності грошові надходження від 
реалізації продукції. Крім цього, американські податківці володіють достовірною 
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інформацією про те, що робота найманих працівників часто оплачується шляхом 
передачі їм готівки „у конвертах” без відображення таких виплат у податковій 
звітності. Також власники піцерій нерідко здійснюють закупки продуктів готівкою, 
не залишаючи чеків або квитанцій, які могли б використовуватися як документи 
звітності [4]. 

Такий непрямий метод, як метод оцінки приросту активів, є одним із найбільш 
часто задіюваних у кримінальних податкових справах, що пояснюється його 
практичністю і відносною легкістю застосування. Підставою звернення до нього є 
здебільшого випадки, коли документи обліку взагалі не існують або є серйозні 
підстави сумніватися в їх достовірності. Даний метод, який дозволяє лише приблизно 
встановити суму оподатковуваного доходу, базується на наступній концепції: якщо 
платник податків наприкінці фінансового року має приріст активів порівняно із 
початком року, то таке збільшення за вирахуванням неоподатковуваних джерел 
(подарунків, позик та активів, отриманих у спадщину) і буде становити його 
справжній оподатковуваний дохід за рік [5]. 

Використання розглядуваного методу може розраховувати на успіх у тому разі, 
коли уряд встановить початкове значення доходу (активи за балансовою вартістю 
мінус зобов’язання) із достатньою точністю, а потім продемонструє значне 
збільшення доходу протягом кожного року, включеного до акту обвинувачення. 
Присяжні зроблять висновок про те, що збільшення валового доходу – це і є 
незадекларований оподатковуваний дохід, якщо обвинувачення встановить джерело 
таких надходжень або відніме усі можливі неоподатковувані джерела. Вважається, 
що умисел у діях платника має місце у тому разі, якщо він намагався своїми діями, 
паралельно із заниженням доходу, ввести в оману СВД або приховати відомості 
фінансового характеру.  

У справі США проти Шафера (1978 р.) апеляційний суд п’ятого округу чітко 
встановив п’ять основних стадій використання методу оцінки приросту активів: 
1) підрахування валового доходу станом на кінець фінансового року; 2) віднімання 
суми валового доходу, визначеного на початок цього ж фінансового року; 
3) додавання до отриманої суми невід’ємних витрат для власних потреб, включаючи 
витрати на прожитковий мінімум; 4) віднімання сум надходжень із джерел, які не 
підлягають оподаткуванню; 5) порівняння отриманого фінансового результату із 
сумою задекларованого доходу з метою встановлення суми можливого 
заниження [6]. 

Один із найбільш складних моментів, пов’язаних із використанням методу 
оцінки приросту активів, полягає у встановленні суми заниженого доходу, якщо 
платник протягом року використовував готівкові кошти. Лінію захисту платника, 
який спирається на свідчення про свої готівкові заощадження, американські юристи 
називають “готівковим бар’єром”. Типовий сценарій лінії захисту виглядає таким 
чином: обвинувачений, обґрунтовуючи відсутність умисно заниженого доходу, 
заявляє, що протягом багатьох років до початку кримінального переслідування 
заощаджував певні суми готівкою, які внаслідок тих чи інших причин не декларував і 
які став витрачати тільки протягом останнього звітного періоду. Зрозуміло, що судам 
потрібно дуже ретельно перевіряти усі матеріали справи з метою відрізнити цілком 
правомірні ситуації накопичення коштів від випадків завідомо шахрайських 
приховувань елементів бази оподаткування. Сторона обвинувачення у свою чергу 
повинна встановити із великим ступенем точності суму готівки, що належала 
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платнику на початку оподатковуваного періоду. Адже ця цифра істотно впливає на 
сукупний валовий дохід, що встановлюється за допомогою методу оцінки приросту 
активів. 

Матеріалами справи США проти Каррігера (1979 р.) було встановлено, що сума 
готівки, яка перебувала у розпорядженні платника податків і на початку, і в кінці 
інкримінованого йому періоду, складала 500 дол. Таким чином, приріст саме 
готівкових активів не відбувся [7]. 

Безготівкові кошти на банківських рахунках також є активом, приріст якого 
оцінюється за допомогою розглядуваного методу. Встановлення цих сум, як правило, 
не викликає труднощів, оскільки банк на запит правоохоронних органів може надати 
річний баланс по рахунку вкладника. Проблеми виникають тоді, коли платник 
податків відкриває декілька банківських рахунків на ім’я членів своєї сім’ї або третіх 
осіб, а потім заявляє, що сам ніякого відношення до них не має. У таких випадках 
обвинувачення має точно встановити, чи перевела особа власноруч кошти на ці 
рахунки і чи використовувала їх надалі для своїх потреб. Якщо відповідь на ці 
питання позитивна, залишки на рахунках будуть включені до сукупного доходу 
обвинуваченого. 

Ще однією специфічною рисою методу оцінки приросту активів є те, що все 
майно оцінюється за ціною придбання, а не за ринковими цінами, що діяли на 
момент пред’явлення обвинувачення у скоєнні податкового злочину. Адже даний 
метод встановлює не ринкову вартість активів платника, а лише фактичну вартість 
майна і фактично понесені витрати протягом періоду кримінального 
переслідування [8]. 

Метод аналізу витрат є логічним продовженням методу оцінки приросту 
активів. Якщо останній покликаний відстежувати динаміку приросту активів 
протягом певного періоду, то перший використовується для встановлення витрат, 
здійснених платником саме за цей період. І якщо загальна сума витрат перевищує 
задекларований дохід, це може свідчити про умисне заниження такого прибутку з 
метою ухилення від оподаткування. Крім того, метод оцінки приросту активів 
визначає збільшення лише довгострокових та капітальних активів, що істотно 
впливають на розмір сукупного доходу. Він є абсолютно неефективним, наприклад, у 
тих випадках, коли платник протягом року витрачає свої приховані від 
оподаткування долари на дрібні потреби. Натомість метод аналізу витрат 
спрямований на встановлення тих витрат, що пов’язані з придбанням різноманітних 
товарів широкого вжитку (продукти харчування, одяг, прикраси, подарунки іншим 
особам тощо), а також послуг (різноманітні розваги, подорожі, навчальні курси 
тощо). Такі придбання на відміну від, скажімо, придбання акцій, цінних паперів або 
нерухомості, не збільшують вартість сукупних активів платника на кінець 
фіскального періоду. Але визначення сукупної вартості таких покупок та послуг 
дозволяє порівняти її із наявними грошовими ресурсами платника податків на 
початок конкретного періоду, а також із сумами неоподатковуваних витрат, 
понесених протягом року і відображених у декларації. За допомогою такого 
співставлення обвинувачення може зробити висновок про витрачання особою 
„незадекларованих” доларів, а отже і про умисне заниження бази оподаткування.  

Використовуючи метод аналізу витрат під час судового розгляду справи, сторона 
обвинувачення повинна обов’язково вчинити такі дії: 1) встановити загальну вартість 
активів платника на початок певного періоду; 2) продемонструвати, що витрати 



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
ЗЛОЧИННОГО ПРИХОВУВАННЯ ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ У США 

 

299 

здійснені платником не із накопичених готівкових коштів, а також не із коштів, 
отриманих внаслідок продажу активів на початку періоду; 3) спираючись на 
податкові стандарти, надати об’єктивні докази того, що дані витрати повинні бути 
включені до бази оподаткування; 4) приблизно встановити джерело доходу, 
внаслідок отримання якого були здійснені такі витрати; 5) перевірити усю необхідну 
додаткову інформацію і документи, що підтверджують джерела і напрямки 
витрачання коштів [9]. 

Ще одним непрямим методом, який використовується у разі приховування 
платником безготівкових коштів від оподаткування, є метод оцінки банківських 
внесків. Однією з перших відомих кримінальних справ, де було застосовано цей 
метод, стала справа проти Ральфа Капоне, брата сумнозвісного американського 
гангстера Аль Капоне. Було встановлено, що він вкладав гроші в різні банки під 
фіктивними іменами, приховуючи таким чином свої переважно злочинні доходи від 
оподаткування [10]. Сутність методу полягає у тому, що залишки на усіх поточних і 
депозитних рахунках за рік сумуються, а потім із цієї суми віднімаються 
неоподатковувані суми та витрати, наприклад такі, як пожертвування, грошові 
трансферти між декількома рахунками, сплата відсотків за кредитами. Отриманий 
результат має назву сукупного оподатковуваного банківського внеску. Специфіка 
цього методу полягає у тому, що він зазвичай використовується у поєднанні з 
іншими непрямими методами, оскільки дозволяє встановити лише частину 
заниженого доходу – його безготівкову складову. 

Метод оцінки банківських вкладів передбачає встановлення таких обставин: 
1) чи був платник податків зайнятий у певній сфері прибуткової діяльності, що й 
стала джерелом прихованих від оподаткування доходів; 2) чи вносились періодично 
або регулярно грошові суми на власні або підконтрольні платнику банківські 
рахунки; 3) чи була проведена ретельна перевірка цих рахунків з метою встановити 
джерело внесків – від здійснення певної діяльності, пов’язаної з отриманням 
прибутку, чи ні (благодійні внески, спадщина, подарунки тощо); 4) чи мають 
банківські внески із невстановленим джерелом походження всі ознаки 
оподатковуваного доходу [11]. 

Поєднання декількох непрямих методів, розглянутих у цій статті, в одній 
кримінальній справі є досить поширеним явищем під час судового розгляду справ 
про податкові злочини у США. Наприклад, коли в обсяг обвинувачення входять три 
епізоди заниження доходу протягом трьох фінансових років, дозволяється 
використовувати метод встановлення джерел доходу – щодо першого року і, 
скажімо, метод оцінки приросту активів (встановлює річний дохід платника за 
вирахуванням усіх обов’язкових платежів) – щодо двох наступних років.  

Проведене дослідження дозволяє сформулювати ряд висновків. 
По-перше, непрямі методи є дієвим процесуальним знаряддям обвинувачення у 

США у кримінальних справах про федеральні податкові злочини. Водночас 
застосування цих специфічних прийомів є трудомістким, копітким процесом, що 
передбачає подання різноманітних документів, свідчень, розрахунків тощо. І 
державні обвинувачі, і суди в США усвідомлюють, що необхідно виважено та 
відповідально ставитись до використання непрямих методів під час встановлення 
ознак податкового злочину, адже фактично від цього залежить подальше правове 
становище платника податків.  
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По-друге, однією із серйозних рис і, можна сказати, вад непрямих методів 
вважаємо відносність, а не точність отриманих за їх допомогою показників. 
Відсутність точних даних є серйозною проблемою у тому плані, що за умови 
матеріальної конструкції складів податкових злочинів залишається певна вірогідність 
притягнення до кримінальної відповідальності невинуватих осіб. Приблизність 
встановленої суми податкового зобов’язання при кримінальному переслідувані 
податкових злочинів, що є цілком нормальним явищем для американської судової 
практики (у Кодексі внутрішніх доходів США склади податкових злочинів визначені 
як формальні), водночас неприпустима для застосування ст. 212 КК України 
(матеріальний склад злочину), адже ст. 62 Конституції України і ст. 327 КПК прямо 
забороняє обвинуваченню ґрунтуватись на припущеннях. 

По-третє, слід із великою долею скептицизму ставитись до можливості 
запозичення в Україні американського досвіду використання непрямих методів у 
сфері кримінального переслідування за податкові злочини на сучасному етапі. Адже 
загальновідомо, що кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство США 
кардинально відрізняється від вітчизняного. Використання проаналізованих методів, 
побудованих переважно на припущеннях, приблизних показниках і непрямих 
доказах, надає обвинуваченому своєрідний статус „завідомо винного”, що, на наш 
погляд, прямо суперечить конституційним положенням про презумпцію 
невинуватості.  

–––––––––––––––––––– 
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American experience of the indirect methods application for the purposes of criminal 
prosecution of the tax law violations is researched. Four main indirect methods of tax 
obligations settling, namely – determination of the incomes’ sources, assets estimation, 
costs analysis and bank deposit evaluation have been studied. Some cases from the US 
judicial practice on this issue are presented. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА РЕСТИТУЦІЯ 
(ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ) 

М. Хавронюк1 
Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України 

У статті розглядаються окремі проблеми інституту кримінально-правової реституції 
за законодавством України та окремих зарубіжних країн 

Ключові слова: реституція, злочин, позивач. 
Кримінально-правова реституція (лат. rеstitutіо – поновлення) – це поновлення 

прав і законних інтересів потерпілого від злочину шляхом відшкодування 
обвинуваченим, підсудним чи засудженим завданої потерпілому матеріальної та 
моральної шкоди. 

Основою кримінально-правової реституції є restitutio іп іпtergrит – поновлення у 
початковому становищі як форма захисту порушених прав у римському цивільному 
праві, що застосовували у випадках, коли угоду було укладено внаслідок, зокрема, 
обману чи погрози. На відміну від цивільно-правової реституції кримінально-правова 
реституція не може бути двосторонньою. Проте, в цивільному праві України 
одностороння реституція також застосовується, зокрема, у разі визнання недійсною 
угоди, укладеної внаслідок обману, насильства, погрози, у зобов’язаннях, що 
виникають через заподіяння шкоди або із безпідставного набуття майна тощо [5]. 

В Україні та інших постсоціалістичних державах питання цивільної 
відповідальності у разі вчинення злочину традиційно належить до сфери 
кримінально-процесуального, цивільного і цивільного процесуального права, а тому 
у кримінальних законах майже не відображене, і фахівці з кримінального права цих 
питань, як правило, уникають.  

Практично єдиним фахівцем саме з кримінального права, хто досліджував це 
питання, є А.М. Бойко. Він звертався і до досвіду зарубіжних держав, що, між іншим, 
дало йому змогу сформулювати слушні висновки про те, що кримінально-правовий 
обов’язок відшкодування заподіяної злочином шкоди: 

1) за кримінальним законодавством різних держав використовують як вид 
покарання (основного чи додаткового), як умову для застосування умовного 
засудження та відстрочки виконання вироку (і в цій якості є найефективнішим 
засобом досягнення цілей ресоціалізації та спеціального попередження), у разі 
дострокового зняття судимості, а добровільне здійснення такого відшкодування 
оцінюють як позитивну посткримінальну поведінку підсудного під час призначення 
йому покарання; 

2) є кримінально-правовим засобом впливу на засудженого; 
3) може бути ефективним засобом покарання, але тільки щодо неповнолітніх; 
4) пов’язаний з виконанням, насамперед, пенальних і лише, у другу чергу, 

компенсаційних функцій; 
5) у разі покладення його на засудженого має узгоджуватися судом з накладеним 

покаранням у вигляді штрафу, щоб не погіршувати можливостей здійснення 

                                                           
1© Хавронюк М., 2006 
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відшкодування; при цьому можливе застосування штрафу на пільгових умовах 
(зокрема частинами); 

6) може бути виконаний засудженим за допомогою інших осіб тощо [1, с. 8, 14]. 
Ці висновки є справедливими і на сьогодні, за винятком того, що насправді 

обов’язок відшкодувати заподіяну злочином шкоду як вид покарання не 
застосовується. Він застосовується як вид, так званого, „заходу” („заходу безпеки”), 
але покарання і „захід” – не одне й те саме [12, c. 368-389, 599-605]. Як окремий вид 
покарання примусова кримінально-правова реституція застосовується хіба що в 
Англії. Відповідно до ст. 104 Закону про кримінальне судочинство суд може наказати 
правопорушникові сплатити відшкодування потерпілому за образу його особи або 
втрачене майно. Місцеві (магістратські) суди можуть призначити відшкодування до 
2 тис. фунтів стерлінгів за будь-яке одиничне правопорушення [3, с. 155]. 

У кримінальному законодавстві відшкодування заподіяної злочином шкоди 
розглядають в двох аспектах – як добровільне і як примусове. З цього випливають і 
різні правові наслідки такого відшкодування. 

Добровільна кримінально-правова реституція може полягати у відверненні 
винним шкідливих наслідків вчиненого злочину (наприклад, повернення викраденого 
майна) та/або відшкодуванні завданих збитків (відшкодування вартості поховання 
або лікування потерпілого – витрати на медикаменти, лікувальне харчування, 
відшкодування вартості знищеного чи викраденого майна тощо) чи усуненні 
заподіяної шкоди (заміна пошкодженої речі на аналогічну, її ремонт тощо). 

У новому КК України передбачене розширення стимулюючої функції добровільної 
кримінально-правової реституції. Так, добровільна кримінально-правова реституція 
визнається обставиною, що пом’якшує покарання (п. 2 ч. 1 ст. 66), а також однією з 
умов, необхідних для прийняття рішення про: звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям (ст. 45); та у зв’язку з примиренням 
винного з потерпілим (ст. 46); звільнення від кримінальної відповідальності за 
ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212) або за 
незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289); призначення більш м’якого 
покарання, ніж передбачено законом (п. 2 ч. 1 ст. 66 і ст. 69). Аналогічні положення 
існують у кримінальних законах більшості інших держав Європи. 

Що стосується примусової кримінально-правової реституції, то в Україні вона 
передбачена ст. 105 КК. Згідно з цією статтею неповнолітній, який вчинив злочин 
невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо 
буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки 
він на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання. У цьому 
разі суд може застосувати до неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і 
має майно, кошти або заробіток, такий примусовий захід виховного характеру, як 
покладення обов’язку відшкодувати заподіяні майнові збитки. 

У решті випадків, коли треба було б застосувати примусову кримінально-правову 
реституцію, застосовуються широкі можливості, передбачені Цивільним кодексом 
України (ЦК). Якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є 
неплатоспроможною, то завдана внаслідок злочину майнова шкода майну фізичної 
особи або шкода, заподіяна каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я чи смертю, 
відшкодовується потерпілому та відповідним іншим особам (дитині потерпілого, 
його дружині тощо) державою (ст.ст. 1177, 1207 ЦК). Умови та порядок такого 
відшкодування встановлюються законом [4]. 
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Проектом Кримінального кодексу України, підготовленим робочою групою 
Комісії Верховної Ради України з питань правопорядку та боротьби із злочинністю 
під керівництвом доктора юридичних наук, професора В.М. Смітієнка, було 
запропоновано передбачити примусову кримінально-правову реституцію як вид 
покарання (ст. 52). Таке покарання мало застосовуватись до фізичних та юридичних 
осіб і полягати у примусовому та обов’язковому відшкодуванні засудженим завданої 
потерпілому матеріальної і моральної шкоди. При цьому питання про застосування 
кримінально-правової реституції за проектом підлягало обов’язковому розглядові 
судом у будь-якій кримінальній справі, навіть незалежно від наявності у ній 
потерпілого, а незастосування її мало бути мотивованим у вироку. Пропонувалось 
виділяти повну і неповну кримінально-правову реституцію, а також встановити, що 
кримінально-правова реституція щодо неповнолітнього, якого визнано винним, має 
проводитися за рахунок наявних його коштів та коштів батьків або осіб, які їх 
замінюють [2, с. 24]. 

Так само, як і в КК України, в кримінальних законах більшості інших держав 
кримінально-правова реституція прямо зазвичай не згадується і присвячених їй 
спеціальних розділів чи глав у цих КК, як правило, немає. Проте існують і винятки. 

У КК Польщі обов’язок відшкодувати шкоду віднесено до кримінально-правових 
заходів. Він покладається на засудженого за заявою потерпілого чи іншої 
уповноваженої особи у разі засудження за злочини: які викликали смерть, тяжкий 
розлад здоров’я, порушення діяльності органів чи розлад здоров’я; проти безпеки 
руху; проти довкілля; проти власності; господарські. При цьому положення 
цивільного права щодо позовної давності не застосовуються (ст. 46) [8]. 

Іспанський законодавець вважав за необхідне включити питання про 
кримінально-правову реституцію саме до кримінального закону. У КК Іспанії 
встановлено, що кожна особа, яка підлягає кримінальній відповідальності за 
вчинення злочину чи проступку, також притягується і до цивільної відповідальності, 
якщо заподіяно збитки; розгляд справи про відшкодування збитків окремо від 
розгляду кримінальної справи – у порядку цивільної юрисдикції – є можливим лише 
за бажанням потерпілого (ст.ст. 116, 126). Виняток з цього правила зроблено у ст. 272 
лише стосовно злочинів проти інтелектуальної власності: похідна від них цивільна 
відповідальність настає за Законом про інтелектуальну власність. У КК Іспанії 
ретельно визначено: 1) межі цивільної відповідальності у разі вчинення злочину чи 
проступку (ст. 116); 2) можливість заміни її суб’єкта, зокрема страхувальником (ст. 
117); 3) випадки, за яких особу, яка не підлягає кримінальній відповідальності, не 
звільняють від цивільної відповідальності (ст. 118); 4) випадки, коли цивільна 
відповідальність, у т. ч. додаткова, покладається на фізичних чи юридичних осіб, 
зокрема тих, діями яких створено умови для вчинення злочинного діяння (ст.ст. 118, 
120, 122) (йдеться, наприклад, про: батьків неповнолітніх; юридичних осіб, які 
займаються виробництвом чи комерцією, за злочини чи проступки, вчинені їхніми 
працівниками під час виконання своїх обов’язків; фізичних чи юридичних осіб, які 
володіють засобами підвищеної небезпеки, з використанням яких були вчинені 
злочини чи проступки; осіб, які налякали людину, внаслідок чого вона вчинила 
злочин чи проступок у стані сильного страху); 5) випадки субсидіарної цивільної 
відповідальності держави, провінції тощо за шкоду, заподіяну їхніми 
представниками, агентами, посадовими особами під час виконання своїх обов’язків 
(ст. 121). 
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Ст. 124 цього КК встановлює, що особа, яка підлягає кримінальній 
відповідальності, сплачує також судові витрати, котрі охоплюють, серед інших, і 
гонорари „приватних обвинувачів” за участь в процесі у справах, порушених за 
скаргою потерпілого. 

Відповідно до ст. 126 КК Іспанії, у випадках, коли засуджений зобов’язаний 
сплатити штраф як призначене йому покарання, відшкодувати збитки і судові 
витрати, а також сплатити гонорар власному адвокату, усі стягнення з його майна 
здійснюються у такому порядку: 

у першу чергу – відшкодовуються збитки; 
у другу чергу – відшкодовуються витрати на гонорар приватному обвинувачу; 
у третю чергу – відшкодовуються витрати на гонорар власному адвокату; 
у четверту чергу – стягується штраф. 
Такий порядок є яскравим свідченням намагання держави захистити права і 

законні інтереси потерпілих від злочинних діянь. Ст. 378, що передбачає відповідні 
стягнення у разі засудження особи за злочини, пов’язані з наркотичними та 
подібними засобами, є єдиною у КК Іспанії, яка дещо змінює цей порядок: збитки і 
штраф відшкодовується першочергово. 

Цікаво також, що згідно з КК Іспанії (ст. 136), судимість не може бути знята, 
якщо особа не „виконала цивільної відповідальності”, що випливала із злочинного 
діяння (крім випадків визнаної судом неплатоспроможності). 

Деякі статті Книги 2 КК Іспанії містять санкції цивільно-правового характеру. 
Наприклад, у разі вчинення відповідних злочинів, пов’язаних з управлінням 
територіями і захистом історичної спадщини (ст.ст. 319, 321, 323), суд, як зазначено у 
цих статтях, може призначити за рахунок винного, наприклад, руйнування 
незаконної будівлі або реконструкцію чи реставрацію незаконно зруйнованої 
споруди, або поновлення пошкодженої споруди. Отже, у нормах цього КК зазначені 
санкції набувають кримінально-правового характеру [7]. 

У Загальній частині КК Сан-Марино міститься спеціальний розділ 6 „Цивільні 
зобов’язання” та інші дії, що випливають із злочину. Ним передбачено, зокрема, таке: 

1) засуджений відповідає особистим майном за виконання таких зобов’язань: 
а) сплата на користь потерпілого видатків на лікування і харчування, понесених за 
час хвороби; б) відшкодування збитків, фізичної і моральної шкоди, повернення 
майна, яким він незаконно заволодів чи яке незаконно привласнив; в) сплата 
потерпілому видатків, пов’язаних з наданням йому юридичної допомоги; г) сплата 
власному захисникові видатків і гонорару; д) сплата судових витрат. Погашення 
злочину погашає лише останнє з цих зобов’язань. Пособники злочину несуть 
солідарну з виконавцем відповідальність (ст.ст. 140, 142, 143); 

2) засуджений зобов’язаний за свій рахунок опублікувати у друкованих засобах 
масової інформації обвинувальний вирок, якщо є відповідне прохання потерпілого і 
таке опублікування є засобом відшкодування моральної шкоди (ст. 141); 

3) злочин тягне конфіскацію речей, належних обвинуваченому, які: а) слугували 
чи були призначені для вчинення злочину; б) були доходом від злочинної діяльності; 
в) були прибутком, одержаним в результаті злочину; г) заборонені до виготовлення, 
використання, носіння, зберігання, відчуження чи торгівлі (ст. 147) [9]. 

Відповідно до глави III Книги 1 КК Бельгії (ст.ст. 44-50), засудження до покарань 
не виключає стягнення шкоди і відшкодування збитків, завданих потерпілому. При 
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цьому, якщо майна засудженого недостатньо, щоб покрити засудження до штрафу, 
стягнення шкоди і відшкодування збитків, то штраф застосовують в останню чергу 
(проте, судові витрати стягують першочергово). Усі особи, засуджені за вчинення 
одного правопорушення, несуть солідарну відповідальність за заподіяні шкоду і 
збитки, якщо тільки суддя мотивовано не визначить інше. 

У ст. 123 – decies цього КК зазначено, що компанії, комерційні товариства несуть 
цивільну відповідальність у вигляді засудження їх до відшкодування шкоди і збитків, 
штрафу, витрат, конфіскації за вчинення їхніми органами або службовцями (членами 
товариств) злочинів чи проступків проти зовнішньої безпеки держави [6]. 

У КК Швеції як вид спеціальних заходів виділяється покладення обов’язку 
відшкодувати шкоду (ст. 8 гл. 1) [10]. 

Книга 1 КК Італії містить окремий розділ VII „Про цивільні санкції”. В цьому 
розділі є чіткі приписи щодо зобов’язань особи яка вчинила злочинне діяння. Будь-
яке злочинне діяння зобов’язує винного: 1) поновити порушений стан за правилами 
цивільних законів, а злочинне діяння, яке заподіяло майнову чи немайнову шкоду, 
відшкодувати шкоду (ст. 185). Відповідальність є солідарною (ст. 187); 
2) опублікувати за свій рахунок обвинувальний вирок, коли таке опублікування є 
засобом відшкодування немайнової шкоди (ст. 186). Крім того, засуджений 
зобов’язаний відшкодувати державі витрати на його утримання у каральних 
установах (ст. 188). 

Окремі цивільні зобов’язання можуть переходити на інших осіб. Так, шкода, 
заподіяна злочинним діянням, може бути відшкодована особами, які відповідальні за 
діяння винного згідно з цивільними законами (ст.ст. 185, 196). Підприємства і 
установи, які мають права юридичних осіб, за винятком держави, провінцій і комун у 
разі засудження їхнього представника, адміністратора чи особи яка перебуває у стані 
залежності, за проступок, який є порушенням обов’язків, пов’язаних із правовим 
статусом винного, зобов’язані сплатити у випадку неплатоспроможності засудженого 
суму, що дорівнює призначеному штрафу (ст. 197) [11]. 

Для того, щоб забезпечити надійний захист прав потерпілих у КК України, 
потрібно регламентувати усі необхідні питання щодо застосування кримінально-
правової реституції. Для цього слід використати багатий і апробований досвід 
європейських держав, передусім Іспанії, Сан-Марино та Італії. Втім, ці питання 
потребують ґрунтовної і комплексної розробки. Тому, наразі, ми обмежимось лише 
узагальненням необхідного для цього матеріалу стосовно добровільної та примусової 
реституції, як вона регламентується законодавством України та держав 
континентальної Європи. 

Однією із специфічних рис кримінально-правової реституції має бути 
непоширення на неї строків позовної давності, встановлених цивільним 
законодавством (строки позовної давності, на нашу думку, мають відповідати 
строкам давності кримінального переслідування). 

Кримінально-правова реституція (у формі примусового відшкодування завданої 
злочином майнової шкоди потерпілому, а також примусового відшкодування 
моральної шкоди), на нашу думку, не повинна відноситися ні до покарань, ні до 
заходів безпеки, оскільки є особливим кримінально-правовим інститутом. 
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У статті з’ясовано таку загальну ознаку службової особи, як вік, після досягнення 
якого ця особа несе кримінальну відповідальність. Проаналізовано основні положення 
стосовно цього питання у доктрині кримінального права.  

Ключові слова: службова особа, представник влади, вік. 
Дослідження проблеми віку, після досягнення якого особа може бути визнана 

службовою, надзвичайно важливе, і сьогодні залишається одним із най 
дискусійніших при аналізі поняття службової особи. У доктрині кримінального права 
воно може сприяти зменшенню існуючих суперечок, а на практиці – прийняттю 
законного рішення при розслідуванні кримінальної справи, адже однією з головних 
цілей діяльності науковців є полегшення роботи для працівників правоохоронних і 
судових органів. 

Питання визначення віку як загальної ознаки службової особи в різний час 
вивчали такі вчені як: Л.П. Брич, Н.О. Гуторова, Ш.Г. Папіашвілі, О.Я. Свєтлов, 
В.О. Навроцький, Т.К. Щеглова та ін. Проте, наявність деяких змін у законодавстві, і 
привернення уваги до не врахованих раніше аспектів дають змогу по-новому підійти 
до його вирішення. Саме тому, метою цієї публікації є висвітлення різних поглядів 
науковців стосовно того, з якого віку особа може бути визнана службовою, а також 
наведення деяких додаткових аргументів на користь однієї з них. 

Досягнення встановленого законом віку є однією з обов’язкових умов 
притягнення особи до кримінальної відповідальності та обов’язковою ознакою 
суб’єкта злочину. Під віком людини розуміють певний період її розвитку, якісно 
своєрідний ступінь формування її особистості [1, c. 75], певний етап її розвитку, який 
характеризує ступінь формування її особистості [2, c. 102], період часу від 
народження людини до будь-якого моменту відліку, певного періоду її життя, що 
відображає анатомо-фізіологічний стан організму людини та ступінь формування її 
особистості [3, c. 76]. На думку Р.І. Міхеєва, про вік можна говорити в широкому у 
вузькому значенні. У першому випадку дослідник під віком розуміє календарний 
період часу, який минув від народження до якого-небудь хронологічного моменту в 
житті людини, а в другому випадку – вказаний період психофізичного стану в життя 
тієї чи іншої особи, з яким пов’язані як медико-біологічні, соціально-психологічні, 
так і правові зміни [4, c. 17]. Загалом можна говорити про чотири підходи щодо 
визначення віку. За хронологічним підходом вік – це кількість прожитих років тією 
чи іншою людиною, за біологічним (медичним) – рівень фізичного розвитку, за 
психологічним – рівень інтелектуального (розумового) розвитку, соціальним – рівень 
соціальної адаптації у суспільстві. 

Відповідно до загального правила кримінальній відповідальності підлягають 
особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. Особи, що 
вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають 
кримінальній відповідальності лише за вчинення злочинів, вичерпний перелік яких 
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міститься у ч. 2 ст. 22 Кримінального Кодексу України (далі – КК). У понятті 
службової особи, яке міститься у п. 1 примітки до ст. 364 КК України, нічого не 
сказано про її мінімальний вік. Тобто, якщо формально тлумачити букву закону, то 
можна зробити висновок, що службовою особою може бути і неповнолітній, який 
досяг 16–17 років. Водночас кримінальний закон чітко вказує, що службова особа 
повинна бути або представником влади, або ж займати посаду, яка пов’язана з 
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків 
[5, c. 60]. Відповідно до чинного законодавства України неповнолітній не може бути 
представником влади [6; 7; 8; 9; 10]. Проте не існує якихось прямих заборон щодо 
того, щоб особи у віці до вісімнадцяти років займали посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків. У зв’язку з 
цим серед науковців немає єдності стосовно віку, після досягнення якого можна 
набути статусу службової особи. Одна група дослідників вважає, що особа може бути 
службовою тільки з настанням повноліття.  

Зокрема Т.К. Щеглова стверджує, що для зайняття відповідної посади особа має 
досягнути вісімнадцяти років [11, c. 75-76]. О.Я. Свєтлов пише, що на практиці 
(особливо в сільській місцевості) трапляються випадки, коли неповнолітніх 
призначають завідувачами магазинів (часто “штат” такої торговельної установи 
складається із одного завідувача, який є і продавцем), клубів і т. ін. На його думку, 
службова особа, крім формального заняття якої-небудь посади, повинна володіти 
певними знаннями, життєвим досвідом, відповідною освітою, щоб завдяки своїм 
суб’єктивним якостям мати змогу виконувати покладені на неї функції [12, c. 130]. 
Тому, на думку О.Я. Свєтлова, потрібно шляхом удосконалення закону 
унеможливити визнання службовою особою неповнолітніх, оскільки це суперечить 
змісту нашого законодавства. З цією метою він пропонує доповнити визначення 
службової особи вказівкою на те, що до них належать повнолітні особи [12, c. 131]. 

Цього автора підтримують і деякі інші вчені. Наприклад Л.П. Брич та 
В.О. Навроцький зауважують, що саме такі якості, на які звернув увагу О.Я. Свєтлов, 
дають змогу усвідомлювати протиправність дій, які виходять за межі простих 
моральних принципів ,,Не убий”, ,,Не вкради”. Оцінка дій, що входять в об’єктивну 
сторону посадових злочинів, як протиправних і кримінально караних не завжди 
доступна розумінню неповнолітньої особи [5, c. 60].  

Проте, найвагомішим аргументом на користь того, що службовою особою може 
бути лише повнолітній, Л.П. Брич і В.О. Навроцький називають те, що виконання 
відповідних обов’язків полягає у здійсненні функцій представника, оскільки 
адміністративно-господарська чи організаційно-розпорядча діяльність виконується 
від імені і за відповідним дорученням власника підприємства, установи, організації. 
Цивільне ж законодавство передбачає, що представником може бути лише 
повнолітня особа [5, c. 60]. 

Також ці науковці звертають увагу на те, що особи, які не досягли повноліття, не 
можуть виступати суб’єктами законної підприємницької діяльності, виконувати 
організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки. Хоча в 
законодавстві жодних прямих обмежень з приводу віку суб’єктів підприємництва 
немає, але на них у повному обсязі поширюються вимоги цивільного законодавства 
про дієздатність і представництво, які можуть мати місце після досягнення особою 
повноліття. Крім того, виконання цими особами своїх функцій часто пов’язане з 
укладенням договору про повну матеріальну відповідальність. Такий договір 
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відповідно до норм трудового законодавства може бути укладений тільки з особою, 
яка досягла вісімнадцятирічного віку. І на їхню думку, слушною є пропозиція 
О.Я. Свєтлова щодо вдосконалення законодавства в частині визначення поняття 
службової особи [5, c.60].  

І.І. Карпець пише, що за деякі види злочинів, наприклад за зловживання владою 
чи службовим становищем, особи, які досягли шістнадцятирічного віку, не можуть 
нести відповідальності, оскільки практично вони не займають посади, на якій вони б 
могли ,,зловжити’’ своїм становищем. Якщо б така людина і була призначена на таку 
посаду (уявимо собі це), то притягати її до відповідальності недоцільно, оскільки 
вона ні життя, ні виробництва не знає. І „розпочинати” своє життя й трудову 
діяльність з притягування до кримінальної відповідальності не повинна [13, c.177]. 

Низка інших авторів також вважають можливим визнати особу службовою тільки 
після досягнення нею вісімнадцяти років, не зазначаючи при цьому жодних 
аргументів [14, c. 97; 15, c. 49]. 

Зокрема, на думку В.М. Бурдіна, потрібно саме в КК передбачити, що 
неповнолітні не можуть бути суб’єктами злочинів, де виконавцем зазначено 
службову особу. Він пропонує включити в КК окрему статтю чи її частину, де 
зазначити, що особи, які не досягли 18-річного віку, не можуть бути суб’єктами тих 
злочинів, виконавцем яких є лише службова особа [15, c. 49]. 

Не зовсім чітким і послідовним є, на нашу думку, погляд Ш.Г. Папіашвілі. 
Спочатку цей автор вказує, що суб’єктом службових злочинів може бути тільки 
осудна службова особа, яка досягла шістнадцятирічного віку [16, c. 94]. Згодом він 
піддає критиці пропозицію О.Я. Свєтлова щодо внесення відповідних змін у 
визначення поняття цього спеціального суб’єкта злочину, оскільки, по-перше, воно 
суперечить загальноприйнятому правилу – ,,кримінальній відповідальності 
підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років”; по-
друге, неповнолітня особа не може бути призначена чи обрана на таку посаду, про 
яку йдеться у відповідній статті КК [16, c. 139]. 

Н.О. Гуторова спочатку пропонувала передбачити в законодавстві можливість 
призначення на посади керівників та головних (старших) бухгалтерів суб’єктів 
господарської діяльності лише осіб, які досягли вісімнадцятирічного віку. У 
випадках призначення неповнолітніх на зазначені посади відповідальність за їх 
протиправні (у тому числі й злочинні) діяння мають нести особи, які прийняли 
рішення про це призначення [17, c. 289]. Видається, що така думка є хибною, 
оскільки не відповідає загальновизнаному принципу кримінального права – 
особистої (індивідуальної) відповідальності особи за вчинений злочин. Згодом, в 
іншій своїй праці, Н.О. Гуторова визнала службовою особу, яка досягла 
шістнадцятирічного віку [18, c. 107, 111, 127, 164, 168, 171, 177, 184, 239]. 

Друга група науковців допускає можливість того, що службовою може бути 
особа і з шістнадцятирічного віку, проте не обґрунтовують цього, мабуть вважаючи, 
що цей спеціальний суб’єкт злочину не наділений особливостями порівняно із 
загальним [19, с. 540; 20, с. 55]. 

Видається, що погляди першої групи криміналістів є цілком прийнятними щодо 
внесення відповідних змін і доповнень у визначення поняття спеціального суб’єкта 
злочину, але, вважаємо, що можна визнати особу службовою і з шістнадцятирічного 
віку на таких підставах. По-перше, в житті можлива ситуація, коли молода людина 
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значно випереджає своїх однолітків як у фізичному, так і в розумовому розвитку 
(наприклад, всім відомо, що інколи особа достроково закінчує школу, або ж вступає 
до вищого навчального закладу раніше за своїх ровесників). Майбутні розумові, 
моральні, фізичні та інші якості людини не запрограмовані однаковою мірою для 
всіх. Кожна із цих якостей становить собою новоутворення, єдність природженого і 
набутого. Особа значною мірою сама себе створює в результаті власної діяльності, 
роботи над собою, яка зумовлена обраними інтересами, ідеалами, життєвими цілями 
і, звичайно ж, під впливом умов життя і виховання. Зокрема, З.А. Астеміров 
стверджує про те, що визнання неповнолітніх раннього юнацького віку (16–17 р.) 
осудними і кримінально відповідальними узгоджується з їх соціально-психологічною 
характеристикою (під осудністю автор має на увазі зрілість – Р.М.) [21, c. 45]. По-
друге, певною мірою на користь цієї позиції свідчить і роз’яснення п. 20 постанови 
Пленуму Верховного Суду України ,,Про судову практику у справах про 
зґвалтування та інші статеві злочини” від 27 березня 1992 р., де зазначено, що за 
примушування жінки до статевого зв’язку, що передбачено ст. 119 КК 1960 р. 
(ст. 154 чинного КК) відповідальність можуть нести особи, яким на момент вчинення 
злочину виповнилося шістнадцять років. Це положення відображене і в кримінально-
правовій літературі [22, c. 101; 1, с. 368; 23, с. 25]. Як відомо, суб’єктом злочину є 
особа, від якої жінка або чоловік матеріально чи службово залежні. Тобто, одним із 
можливих суб’єктів цього злочину є службова особа. Безперечно, що це має 
стосуватися також і інших злочинів, суб’єктами яких є службові особи. По-третє, 
виконання обов’язків службовою особою не завжди пов’язане із укладенням 
договору про повну матеріальну відповідальність. Коли такий договір навіть 
укладено, то це, згідно із чинним законодавством, не є підставою для визнання особи 
службовою. По-четверте, в цивільному законодавстві немає вимоги з приводу того, 
що представником може бути тільки повнолітня особа, а головне, щоб вона була 
наділена повною цивільною дієздатністю. По-п’яте, відповідно до ч. 1 ст. 35 
Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (далі – ЦК) повна цивільна 
дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і 
працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю 
або батьком дитини. Згідно із ч. 3 ст. 35 ЦК повна цивільна дієздатність може бути 
надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися 
підприємницькою діяльністю. Відповідно до ч. 2 ст. 34 ЦК у разі реєстрації шлюбу 
фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності 
з моменту реєстрації шлюбу [24]. Питання реєстрації шлюбу регулюються Сімейним 
кодексом України від 10 січня 2002 р. (далі – СК), у ст. 22 якого йдеться про те, що 
особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день 
реєстрації шлюбу. Шлюбний вік для жінки встановлено з сімнадцяти, а для чоловіка 
– з вісімнадцяти років [25]. Визначення різного шлюбного віку для жінки та чоловіка 
не є відступленням від конституційного принципу рівностей статей: це – результат 
відмінності жіночого та чоловічого організмів, тих фізіологічних процесів, які 
відбуваються в них [26]. У ст. 23 СК передбачено, що за заявою особи, яка досягла 
чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо 
буде встановлено, що це відповідає її інтересам [25]. На підставі останнього 
положення теоретично можна уявити ситуацію, коли вже в чотирнадцять років особа 
може набути повної цивільної дієздатності. Проте, в цьому віці особа ще не може 
відповідати за злочини, суб’єктом яких є службова особа, оскільки в ч. 2 ст. 22 КК 
міститься вичерпний перелік злочинів, за вчинення яких кримінальна 
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відповідальність настає з чотирнадцятирічного віку. Видається, через ці обставини 
особа може бути визнана службовою з шістнадцятирічного віку. 

В літературі також висловлено думку про те, що на практиці, як виняток, 
неповнолітній може бути визнаний службовою особою, якщо він є членом 
молодіжної громадської організації [27, c. 52]. Відповідно до ст. 4 Закону України 
,,Про молодіжні та дитячі громадські організації’’ від 1 грудня 1998 р. засновниками 
молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути особи, які досягли 
15-річного віку [28]. Може видатися, що коли після створення цих організацій 
зазначені особи займають посаду, пов’язану із виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, як того вимагає 
кримінальний закон, то є всі підстави для визнання їх вже в цьому віці службовими. 
Проте, ми поділяємо думку Л.П. Брич і В.О. Навроцького стосовно того, що 
підприємства, засновані на приватній формі власності, не можуть бути віднесені до 
громадських, оскільки в останніх не персоніфікована і не виділена частка, що 
належить кожному. Таке розуміння, на їхню думку, ґрунтується на семантичному 
значенні слова ,,громадський” [29]. Навряд чи може трапитись таке, коли відповідна 
громадська організація створена на державній чи комунальній формі власності. На 
основі цього ми не вбачаємо підстав для визнання осіб, які досягли 15-річного віку і є 
засновниками молодіжних чи дитячих громадських організацій службовими особами. 

Підсумовуючи вищенаведене, вважаємо, що питання про вік, з якого особа може 
бути визнана службовою, має вирішуватися залежно від того, за якою ознакою вона 
визнається цим спеціальним суб’єктом злочину. Виконувати функції представника 
влади вона може лише з настанням повноліття, а займати посаду, пов’язану з 
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 
обов’язків – після досягнення шістнадцятирічного віку. 
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В статті піднімаються проблемні питання забезпечення безпеки свідків і потерпілих 
в кримінальному процесі. Висловлюються пропозиції стосовно реалізації в Україні 
зарубіжноого досвіду та практики захисту свідків. 

Ключові слова: безпека свідків; безпека потерпілих; кримінальний процес. 
Протягом останніх 10-15 років проблема захисту свідків є центром уваги судових 

систем у багатьох європейських державах. Нині дедалі частіше доводиться стикатися 
з тим, що не тільки свідки, а й нерідко і потерпілі не бажають проінформувати про 
відомі їм дані щодо злочину. Тут і “небажання зв’язуватися з правоохоронними 
органами”, особиста зацікавленість (у тому числі й підкуп), а головне – 
боягузництво – як потенційне, так і реальне (наслідок вже вчиненого впливу). Тому 
особливого значення набувають питання забезпечення недоторканності осіб, які 
можуть надати допомогу слідству у виявленні злочинців, тобто захисту їх від погроз 
та посягань. Про актуальність наведеного свідчать, зокрема, дані опитування 
працівників правоохоронних органів, які зазначили, що у кожній другій кримінальній 
справі простежено вплив на потерпілих і свідків [9, с. 13]. Стан незахищеності 
потерпілого зумовлює і неможливість здійснення правосуддя на основі принципу 
змагальності сторін, оскільки не можна очікувати від потерпілого активності у 
використанні кримінально-процесуальних прав (природної умови змагальності), 
якщо така активність тягне за собою посткримінальний вплив, в тому числі його 
найжорсткіші форми – побиття, вбивства. Тому захист цих осіб, членів їх сімей та 
близьких родичів став нагальною необхідністю. Це обов’язок державних органів, 
який має реалізовуватися з метою забезпечення цілісності та ефективності 
кримінального правосуддя [3, с. 99]. 

Матеріали справ, які розглядають суди України, свідчать про те, що потерпілі, 
свідки та інші учасники кримінального процесу звертаються із заявами про 
забезпечення безпеки лише в поодиноких випадках. Проте факти погроз на адресу 
потерпілих і свідків значно поширені. 

За повідомленням Київського міського суду, у райсудах м. Києва траплялися 
випадки ухилення потерпілих і свідків від явки до суду внаслідок впливу на них 
шляхом погроз та інших протиправних дій з боку родичів підсудних, про що вони 
усно повідомляли суддям, але з заявами про застосування до них заходів 
забезпечення безпеки не зверталися [1, с. 63]. 

Справа В., К., П., обвинувачених у крадіжці в особливо великих розмірах, розбої 
при обтяжуючих обставинах, грабежі та інших злочинах не розглядалися більше ніж 
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півроку у зв’язку з неявкою потерпілих і свідків. Відповідно до отриманої 
оперативної інформації, неявка цих осіб була зумовлена погрозами розправою з боку 
зацікавлених осіб. Але заяв про забезпечення безпеки не було. 

У Радянському райсуді м. Києва через неявку потерпілого і свідків понад 
5 місяців не вирішувалася справа П. та С., обвинувачених за ч. 3 ст. 141, ч. 2 ст. 140, 
ч. 1 ст. 145, ст. 191 КК України 1960 року [1, с. 64]. 

Особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, нерідко потрапляють під 
вплив родичів та знайомих обвинувачених, особливо в справах про тяжкі 
насильницькі злочини. Вони побоюються давати правдиві свідчення, а після 
закінчення досудового слідства взагалі ухиляються від явки в судові засідання. 

Через погрози потерпілі чи свідки нерідко під різними приводами від’їжджають 
на час розгляду справи за межі м. Києва або навіть і держави, залишаючи при цьому 
заяви, в яких підтверджують показання, що давали на досудовому слідстві, та 
просять розглянути справу за їх відсутності. 

Під час розгляду Дарницьким райсудом м. Києва справи Д., обвинуваченого за 
ч. 3 ст. 142 КК України 1960 року, потерпіла Б. не з’являлася в судове засідання через 
погрози на її адресу. За розпорядженням начальника Дарницького райвідділу міліції 
потерпілу по дорозі до суду і додому супроводжували працівники міліції [1, с. 63]. 

Пленум Верховного Суду України у п. 6 постанови № 10 акцентував увагу судів 
на тому, що з метою запобігання розголошенню показань потерпілих і свідків, які 
викривають злочинців, за наявності пов’язаної з цим реальної загрози посягання на 
їхнє життя, здоров’я, житло чи майно, суди мають розглядати кримінальні справи 
(особливо про злочини, вчинені організованими групами) в закритому судовому 
засіданні. Такої практики, зокрема, дотримується місцевий суд м. Києва [1, с. 63-64]. 

З заявою до Кролевецького райсуду Сумської області про застосування заходів 
безпеки у лютому 1998 року звернувся потерпілий Д. (справа Л. і О., обвинувачених 
за ч. 3 ст. 144 КК України 1960 року), посилаючись на те, що невідомі особи 
вимагають від нього змінити свої показання, просив розглянути справу в закритому 
судовому засіданні. У цій же справі до районного прокурора звернулася мати 
потерпілого у зв’язку з погрозами по телефону вчинити розправу над її сином, 
невісткою, онукою та просила вирішити питання щодо здійснення прослуховування 
телефонних переговорів для встановлення осіб, які погрожували. З огляду на це 
застосовувалося прослуховування телефону потерпілого, у його квартирі 
встановлено пристрій для визначення номера телефонного абонента. Справу 
розглянуто у закритому судовому засіданні [1, с. 63-64]. 

Пленум Верховного Суду України також визнав правильною у зазначених вище 
випадках практику допиту судом потерпілих і свідків за відсутності підсудного чи 
інших свідків із таким оголошенням їхніх показань. 

Під час судового провадження справ з метою забезпечення безпеки потерпілих і 
свідків суди застосовували також інші заходи безпеки потерпілих і свідків, 
передбачені ст. 15 Закону. Зокрема, під час розгляду справи щодо К., обвинуваченого 
в умисному вбивстві, свідка Н. у зв’язку із погрозами викликали до суду через 
прокуратуру Ленінградського району м. Києва за іншою адресою, ніж зазначено в 
обвинувальному висновку[6, с. 22]. 

Доцільно було б під час досудового слідства з метою забезпечення прав осіб, які 
беруть участь у кримінальному судочинстві, роз’яснювати їм зміст названого Закону 
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і повідомляти про можливість звернення до правоохоронних органів з приводу 
застосування заходів забезпечення безпеки. 

Активну роботу по захисту учасників кримінального процесу проводять в США і 
в країнах Західної Європи з 80-х років. З 1971 року в США діє федеральна Програма 
захисту свідків. У тому році за її допомогою були захищені 92 свідки. У період з 1975 
по 1977 рік в середньому 450 свідків щорічно “включались” в Програму, у першій 
половині 90-х років – близько 200 свідків у рік. До 1996 року кількість захищених 
становила близько 15 000 осіб. Однією з основних умов є те, що жоден свідок не 
може бути прийнятий в Програму, якщо він не є “дуже важливим свідком по справі, 
яка стосується значного злочину, вчиненого організованою злочинною групою, чи 
іншого тяжкого злочину, і якщо тільки цей свідок підлягає небезпеці в результаті 
дачі показань”. У додаток до цього критерію рекомендується, щоб щорічно в 
Програму приймалось не більше 360 свідків, оскільки лише такій кількості свідків 
може бути забезпечений захист. 

Перш, ніж свідку надається можливість скористатися послугами Програми, 
Міністерство Юстиції та свідок підписують меморандум, в якому зазначаються 
обов’язки свідка, виконання яких є передумовою для прийняття в члени Програми. 

Так, зміна місця проживання в системі заходів захисту необхідна, але слід 
враховувати і її критику: заступник федерального атторнея по федеральному округу 
Колумбія Дж. Рамсей Джонсон звертає увагу на те, що програми захисту свідків (як 
федеральна, так і Короткострокова) “не володіють достатньою гнучкістю та ставлять 
надто високі вимоги в плані самодисципліни по відношенню до свідків та членів 
сімей (нагадаємо, суть американських програм полягає в переселенні та тимчасовому 
поміщенні в безпечне місце). Ми потребуємо більш гнучких методів, які, як правило, 
не потребують великих фінансових витрат. Наприклад, покупка квитка на автобус 
для свідка, щоб він поїхав в інше місто та провів там деякий час у родичів. Інший 
випадок – оплата перебування свідка в готелі протягом декількох днів, що дало б 
йому можливість подолати страх удалечі від тих, хто йому погрожує в тому місці, де 
він живе. Застосування програм захисту свідків повинно відрізнятися гнучкістю 
залежно від конкретної ситуації, процесу розслідування та потреб кожного 
конкретного свідка”. 

Конгресом у 1982 році в США був прийнятий Закон “Про захист жертв і свідків 
злочинів”, а 12 жовтня 1984 року – Закон “Про посилення безпеки свідка”. Згідно з 
цим законом захищаються не тільки родичі свідка, але й особи, які тісно пов’язані зі 
свідком, якщо вони піддаються небезпеці через його участь у судочинстві. Ці особи 
належать до кола захищуваних і в Німеччині (відповідно з прийнятим у 1998 році 
Законом “Про регулювання питань забезпечення захисту свідків, яким загрожує 
небезпека”). В Молдові при розробці закону про захист осіб, які сприяють 
здійсненню правосуддя, також передбачили захист не тільки родичів, але й інших 
осіб, “через яких здійснюється тиск на учасників кримінального судочинства” 
[7, с. 52-53]. 

Відповідно до § 52 КПК ФРН свідоцьким імунітетом наділені заручені, колишнє 
подружжя, всі родичі по прямій лінії, до третього коліна – по непрямій лінії; за КПК 
Франції – свояки, колишнє подружжя; відповідно до КПК Польщі – свояки, особи, 
які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, при цьому розлучення та 
скасування усиновлення не припиняють дії свідоцького імунітету. 

Протягом останніх 15 років питання захисту свідка та потерпілого розглядаються 
на Конгресах ООН з питань попередження злочинності та поводження з 
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правопорушниками. Результатом їхньої роботи є вироблення принципів правосуддя, 
зокрема, справедливого поводження з жертвами та свідками злочинів; забезпечення 
учасникам процесу доступу до механізмів правового й адміністративного захисту; 
забезпечення права на реституцію, компенсацію та соціальну допомогу тощо. Ці 
принципи та шляхи їхньої реалізації знайшли своє відображення в міжнародних 
правових актах і в національному законодавстві США та європейських країн. 

Як вже зазначалося, у 1998 році в ФРН був розроблений і прийнятий Закон “Про 
регулювання питань забезпечення захисту свідків, яким загрожує небезпека”. 
Обґрунтовуючи необхідність прийняття цього нормативного акту, німецькі 
кримінологи відзначили такі риси національної злочинності, як професіоналізм і 
організованість. Злочинці, які володіють високим кримінальним потенціалом, 
вчиняють злочини на планомірній основі, дотримуючись високого рівня конспірації. 
Тому органам досудового слідства стає щораз важче одержувати докази. Масштаби 
поширення організованої злочинності Німеччини містять реальну загрозу безпеки 
країни. 

Успішна боротьба зі злочинністю загалом, і зокрема з організованою, як правило, 
можлива лише з допомогою свідоцьких показань. 

Водночас зміст такої інформації дає змогу злочинцям виявити тих осіб, які 
співпрацюють з органами кримінального переслідування для того, щоб на 
відповідного свідка чинити тиск безпосередньо чи в опосередкованій формі шляхом 
погроз розправи з його родичами чи близькими. Німецькій практиці відомі як 
символічні, так і реальні погрози різноманітної тяжкості, наприклад, присилання 
трупів вбитих тварин, попереджувальна стрілянина, заподіяння майнової шкоди, 
насильницькі діяння аж до вчинення вбивства. Такі дії можуть проводитися по 
відношенню до свідка і після винесення вироку судом через помсту за дані 
показання. Це свідчить про високий ступінь небезпеки для свідків, які заявили про 
свою готовність давати показання стосовно винних, пов’язаних з організованою 
злочинністю, а також для членів їхніх сімей. 

Незважаючи на відсутність відповідного закону, практика ФРН пішла шляхом 
надання можливих заходів захисту свідкам. Так, у 1995–1996 рр. на розгляді 
федеральних органів і органів федеральних земель було 480 справ, у межах яких 
застосовувались заходи безпеки до свідків. Їх переселяли в інший населений пункт. 
Такий захід потребував суттєвих витрат. Однак через зростання обсягу та 
різностороннього характеру злочинності, а також внаслідок її впливу на права третіх 
осіб німецькі спеціалісти дійшли висновку про те, що наявна нормативна база не 
охоплює всіх проблем. Це спричинило до розробки проекту комплексного 
міжгалузевого нормативного акту. В основу законопроекту покладено деякі 
принципові положення та ключові завдання, спрямовані на вирішення проблеми 
захисту свідків. До них належать: 

− створення при федеральних і земельних органах підрозділів із захисту 
свідків; 

− забезпечення захисту як безпосередньо для свідка та для його родичів, членів 
сім’ї та інших близьких йому осіб; 

− ефективне забезпечення зберігання анкетних даних особи, яка підлягає 
захисту, від можливого прослідковування зі сторони злочинців; 

− блокування передачі даних, які зберігаються в інформаційній базі, та 
стосуються осіб, взятих під захист; 
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− тимчасове надання документів, які посвідчують особу, на основі змінених 
анкетних даних; 

− надання іноземцям, які підлягають захисту, громадянства ФРН; 
− організація можливих контактів тільки через підрозділ із захисту свідків; 
− забезпечення особам, взятим під захист, можливості реалізації своїх 

громадянських прав; 
− захист свідка в процесі судового розгляду; 
− захист свідка, який перебуває в місцях позбавлення чи обмеження волі; 
− караність за несанкціоноване розголошення заходів захисту свідка. 
Заходи, вжиті щодо захисту свідка, не повинні впливати на зміст його показань. 

Тому принципово важливо, що у ФРН підрозділ із захисту свідків організаційно 
незалежний від підрозділу, який займається розслідуванням. 

Підрозділу із захисту свідків при забезпеченні відповідних заходів відводиться 
основна роль. Він покликаний систематично захищати особу від небезпеки та 
відстоювати її інтереси. Тільки він володіє анкетними даними, які використовуються 
як прикриття, і місцезнаходження особи; доступ до інформації для третіх осіб 
можливий тільки через підрозділ із захисту свідків. Тому до рівня надійності 
співробітників підрозділів із захисту свідків ставляться високі вимоги. Початок 
процедури реалізації програми із захисту свідка потребує дотримання низки умов: 
1. Відповідно до норм кримінально-процесуального законодавства вчинене діяння є 

тяжким. Насамперед йдеться про злочини терористичного характеру та в цілому 
організовану злочинність. Програма по захисту свідків може бути застосована 
також і в розслідуванні інших злочинів, якщо вони заподіюють серйозну шкоду 
громадському порядку. 

2. Встановлення обставин справи чи місця знаходження свідка без показань 
неможливо чи суттєво ускладнено. Конфіденційна інформація за кримінальною 
справою, у якій певні особи взяті під захист, повинна бути достатньою для 
здійснення кримінального процесу. Інформація незначного характеру не є 
достатньою для реалізації програми захисту свідка. Перед її початком слід 
перевірити, чи можна досягнути бажаної мети, тобто розслідування обставин 
справи чи встановлення місцезнаходження підозрюваного і т.д. без показань 
свідка. 

3. Готовність особи давати показання створює небезпеку для життя, здоров’я або 
благополуччя свідка чи його близьких. Припущення про ступінь небезпеки, 
зроблене виключно на основі власного досвіду, не є достатнім. Процедура 
прийому особи в програму захисту свідка передбачає аналіз погроз і визначає 
ступінь погрози. 

4. Готовність свідка давати показання повинна бути виражена добровільно; 
необхідна також згода особи, взятої під захист, на вступ до цієї програми захисту 
свідка. 
Захист свідка може бути зупинений, якщо особа досягнула свого захисту як 

свідка шляхом обману, погрози та підкупу чи шляхом надання недостовірних чи 
неповних даних умисно або внаслідок грубої необережності. 

Рішення про початок і закінчення захисту свідка приймає керівник органу 
поліції, якому підпорядковується підрозділ із захисту свідків. 

На державні та недержавні установи відповідно до закону покладається обов’язок 
по дотриманню конфіденційності. 
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При розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами, особливо в 
транснаціональній сфері, щораз більшого значення набуває робота зі свідками-
іноземцями. Програма захисту свідка поширюється також на подружжя та малолітніх 
дітей іноземних громадян, а також на членів їхніх сімей. Однак іноземець не може 
отримати нову ідентифікацію на довгостроковий термін, оскільки це розлядають як 
втручання німецьких державних органів у суверенні права іншої держави. 

Однією з умов надання громадянства є проживання в Німеччині постійно на 
законних підставах не менше трьох років. Встановлення цього терміну для особи, яка 
підлягає захисту та яка подала відповідне клопотання про надання громадянства, 
важливе, щоб забезпечити надійний прогноз його адаптації до умов життя в 
Німеччині та визначити його відношення до цієї країни. За загальним правилом, 
надання громадянства виключається у випадку судимості. Однак особи, які 
підлягають захисту, часто самі є вихідцями з кримінального середовища і нерідко 
брали участь у вчиненні розслідуваних злочинів. Нині у таких випадках може бути 
надано громадянство, якщо інші заходи захисту недостатні. Члени сім’ї свідків-
іноземців, взятих під захист (подружжя та малолітні діти), а також інші члени сім’ї, 
які проживають з ними тривалий час, можуть отримати громадянство, навіть у тому 
випадку, коли вони на законних підставах проживають у ФРН менше трьох років. 

Особа, взята під захист, яка не в стані матеріально забезпечити себе та своїх 
близьких, згідно закону на початковому етапі має право скористатися соціальними 
фондами. Однак, реалізація програми захисту свідків в жодному разі не повинна 
зачіпати інтереси третіх осіб. 

Слід підтримати думку О.І. Рогового, що в умовах, де не гарантують безпеку у 
зв’язку з даванням показань, свідку має бути надано право вибрати – давати 
показання чи ж відмовлятися від їх давання [8, с. 176]. На цьому також наголошено у 
працях деяких німецьких вчених-правознавців [2, с. 42-43]. М.П. Шешуков (Латвія) 
вважає, що у випадках, коли можливість забезпечення безпеки особи, яка бере участь 
у судочинстві, поставлена під сумнів, цій особі має надаватися право відмовитися від 
давання показань [8, с. 103]. 

У справі про масові безпорядки, які відбулися у червні 1995 року в Автономній 
Республіці Крим, слідчі органи змінили кільком свідкам анкетні дані, передбачаючи, 
що в умовах невеликого міста дані про осіб, котрі викривають винних у злочинних 
діях, стануть відомі зацікавленим особам і це може призвести до залякування свідків-
очевидців, погрози їм фізичною розправою тощо з метою схилити їх до відмови від 
уже даних показань. 

За епізодами обвинувачення, в яких суд вважав доведеним факт активної участі у 
масових безпорядках конкретних осіб, він обмежувався оголошенням показань цих 
свідків, які були дані на досудовому слідстві, а також їхніми письмовими заявами про 
те, що вони ці показання підтверджують. Водночас, вважаючи за необхідне допитати 
кількох свідків за одним з епізодів, головуючий у справі викликав у судове засідання 
через слідчого свідків-очевидців, котрі викривали одного з підсудних, який 
заперечував свою активну участь у масових безпорядках у м. Феодосії. 

Оскільки ст. 16 Закону дозволяє допитувати осіб, щодо яких було вжито заходів 
до приховування дійсних анкетних даних, за відсутності підсудних (що, як відомо, не 
усуває можливості розголошення цих даних через інших осіб, зокрема, захисників 
підсудних), за пропозицією суду свідки були заслухані в умовах, які 
унеможливлювали візуальний контакт із ними учасників процесу (свідки були 
відгороджені від останніх шторою). Відсутність на закритому засіданні підсудних 
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виключила можливість впізнання свідків за голосом (у деяких випадках 
рекомендують використання апаратури для його зміни). При цьому захисникам було 
надано змогу одержувати відповіді на запитання, що їх цікавлять, завдяки чому не 
було порушено право підсудних на захист [4, с. 37]. 

З огляду на це, постає й таке питання: наскільки наше законодавство відповідає 
вимогам європейського законодавства і рекомендацій Ради Європи, зокрема, в 
частині застосування такого, передбаченого підпунктом “ж” п. 1 ст. 7 Закону заходу 
безпеки як конфіденційність відомостей про свідка (про його анонімність), тобто 
створення умов, за яких відомості, які ідентифікують цю особу, мають бути 
невідомими обвинуваченому (підсудному). 

Рішення щодо забезпечення конфіденційності відомостей про свідка може бути 
прийняте лише у тих випадках, коли встановлено, що життя та свобода цієї особи (у 
зв’язку з її допомогою слідству чи суду) піддаються серйозному ризику. Питання 
застосування як доказів свідчень анонімних свідків є спірним. Як свідчить практика 
Європейського суду з прав людини, існують три базові умови, які повинні бути 
вивчені органом досудового слідства або судом перед ухваленням рішення про 
надання свідку анонімності: 1) життя та свобода свідка піддаються серйозному 
ризику (загрозі); 2) докази свідків мають суттєве значення для встановлення істини у 
справі; 3) довіра до свідка не викликає сумнівів [5, с. 440-454]. 

Згідно з рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи серйозний ризик 
насамперед передбачає тиск на свідка. Під цим розуміється будь-яка пряма чи 
непряма або потенційна загроза, що може завадити свідку давати показання. Це 
поняття включає і залякування, яке стає можливим в результаті факту існування 
злочинної організації, що має репутацію такої, яка вчиняє насильницькі злочини і 
здатна помститися, або факту належності свідка до обмеженої соціальної групи, 
через що він перебуває в уразливому становищі. 

Тиск може вчинятися різними способами. Найчастіше він здійснюється у 
ситуаціях, коли: 1) свідок є підлеглим особи, проти якої він дає показання; 2) злочин 
вчинено організованою групою чи злочинною організацією; 3) злочин вчинено в 
одній родині як соціально відокремленій групі. 

Наскільки ж збігаються поняття “реальна загроза”, передбачене у Законі, та 
“серйозний ризик”? Вважаємо, що поняття „серйозного ризику” є ширшим. Воно 
передбачає і потенційну загрозу. 

Оперування ж терміном “реальна загроза” нерідко призводить до зволікання із 
застосуванням заходів безпеки в умовах, коли є загроза життю свідків. Слідчий 
(суддя), одержавши заяву (повідомлення) про таку загрозу, зобов’язаний перевірити 
її та прийняти рішення про застосування або відмову в застосуванні заходів безпеки 
(ч. 3 ст. 52-1 КПК України). Адже нерідко йдеться про випадки, коли злочинцям 
нічого невідомо про особу як носія певної інформації. І конкретній людині, виходячи 
з формальних ознак, у такому разі нічого не загрожує. Загроза з’явиться лише тоді, 
коли про свідчення стане відомо зацікавленим у них особам. Отож, фактично 
забезпечення конфіденційності відомостей про особу можна розглядати як 
запобіжний захід. Однак воно необхідне з самого початку розслідування справ. 
Вживання ж у законодавстві України терміна “реальна загроза” інколи робить це 
неможливим. 

Щоб позбутися сумнівів та невизначеності, які зумовлені фактом використання 
анонімних свідків у змагальному процесі, необхідне застосування процедури 
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перевірки, результатом якої має бути встановлення ступеня надійності свідка. 
Надання свідку права давати показання анонімно само по собі є ризикованим, 
оскільки у такому разі захист не може пересвідчитися в їхній достовірності. За таких 
умов може бути відсутній справедливий баланс між сторонами. 

Основний же ризик полягає у такому: 1) анонімний свідок може виявитися 
ненадійним через причини, пов’язані з його минулим (наприклад, раніше у нього 
спостерігались випадки розладу психіки, галюцинацій або просто схильність до 
брехні); 2) він міг мати невиявлені контакти з обвинуваченим (підсудним), у разі 
встановлення яких стала б зрозумілою причина його упередженого ставлення до 
останнього; 3) свідок може обмовити обвинуваченого (підсудного). 

Доводиться констатувати, що законодавство України зазначеної вище процедури 
не передбачає. Проте й за нинішніх умов слідчий (суддя), наприклад, під час допиту 
свідка, фактично встановлює його надійність. При цьому свідок може, зокрема, 
пояснити, чому він знаходився у тому місці, де було вчинено злочин, і ці відомості 
залишаться поза справою (на них поширюється режим таємності), оскільки їхнє 
оприлюднення може дати можливість встановити дані про свідка зацікавленим у 
цьому особам. 

У проекті КПК України міститься цілий розділ, присвячений цій проблемі, але 
він фактично повторює Закон, а не деталізує його. Зокрема, в цьому розділі немає 
чітких відповідей на такі запитання: 
1. Як провадиться впізнання за участю зазначених осіб? Звичайно, це запитання не 

виникає при впізнанні осіб за фотознімками, за відеотекою. Коли ж впізнання 
провадиться за участю обвинувачених (підозрюваних, підсудних), то постає 
запитання про понятих: де вони мають бути за відсутності візуального контакту – 
біля того, хто впізнає, чи біля осіб, що підлягають впізнанню?  
У проекті КПК України (ст. 203) запропоновано в таких випадках провадити 

впізнання в умовах, коли особа, яка пред’явлена для впізнання, не бачить і не чує 
того, хто впізнає (ч. 4). Ця слідча дія провадиться в присутності двох понятих, які 
повинні пересвідчитись у можливості впізнання за умов, у яких воно провадилось, 
про що зазначається в протоколі (ч. 6). На практиці проблема унеможливлення 
візуального контакту вирішується шляхом залучення чотирьох понятих, двоє з яких 
перебувають у приміщенні біля осіб, що їх упізнають, а ще двоє – поруч із тим, хто 
впізнає. 
2. Як технічно унеможливити під час заслуховування в закритому судовому 

засіданні показань свідків (потерпілих), щодо яких прийнято рішення про 
забезпечення конфіденційності відомостей про них, їх візуальний контакт з 
іншими учасниками процесу? 

3. Чи може суддя перевірити дані про таких “таємничих” свідків?  
Наприклад, у Росії в проекті згаданого вище аналогічного законодавчого акта 

передбачалося одержання зразка підпису такої особи, що давало суду змогу за 
наявності сумнівів перевірити відповідність йому підпису в процесуальному 
документі. 

Це лише частина запитань, що виникли у процесі розслідування та судового 
розгляду кількох кримінальних справ. 

Поставлені практикою запитання потребують якнайшвидшого вирішення шляхом 
деталізації у відповідних нормативних актах порядку здійснення заходів безпеки 
учасників кримінального судочинства, що суттєво зачіпають права інших його 
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учасників. Це сприятиме додержанню законності як на досудовому слідстві, так і під 
час судового розгляду кримінальних справ та встановленню істини. 
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У статті проаналізовано існуючу проблематику щодо розуміння сутності стадії 
виконання вироку. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки про правову 
природу аналізованої стадії, що дасть змогу чітко визначити предмет процесуальної 
діяльності з виконання вироку. 

Ключові слова: виконання вироку, сумніви і супечності які виникають під час 
виконання вироку. 

Стадія виконання вироку є завершальною стадією кримінального процесу, яка 
починається від часу набрання чинності вироку. Під час цієї стадії реалізуються 
рішення суду, сформульовані у вироку щодо винуватості підсудного, призначення 
винній особі покарання, відшкодування шкоди, завданої злочином тощо. 

У тих випадках, коли в процесі виконання вироку змінюється обстановка, особа 
засудженого, виникає необхідність вирішення низки питань, пов’язаних з подальшим 
виконанням вироку. Ці питання мають важливе значення і вирішує їх лише суд на 
стадії виконання вироку та на підставі кримінально-процесуальних норм. 

Покарання, яке призначають винній особі має бути співрозмірним із злочинним 
діянням та особою злочинця, оскільки вирок за своєю природою є явищем політико-
правовим. 

Розуміння сутності, правової природи процесуальної діяльності суду з виконання 
вироку дасть змогу зрозуміти та сформулювати предмет стадії виконання вироку та 
визначити його межі, своєю чергою уможливить чітке розмежування провадження з 
виконання вироку від інших стадій кримінального процесу та від фактичної 
діяльності з виконання вироку.  

Окрім того, з’ясування сутності зазначеної стадії дасть змогу сформулювати нові 
та удосконалити існуючі правові норми, які регулюють відносини з приводу 
виконання вироку. 

Мета нашого дослідження полягає у розробленні теоретичних аспектів стадії 
виконання вироку, а також у постановці та вирішенні таких головних завдань: аналіз 
наявних наукових, зокрема, монографічних досліджень з цієї проблематики та їх 
узагальнення; з’ясування сутності, правової природи стадії виконання вирок. 

Зазначимо, що в сучасній українській доктрині кримінального процесу приділено 
недостатню увагу дослідженню стадії виконання вироку. У радянській науці 
кримінального процесу проблематику сутності стадії виконання вироку розглянено у 
кількох працях, авторами яких є В.Я. Бібіло, Є.Л. Матвієнко („Уголовное 
судопроизводство по исполнению приговора”), М.К. Свірідов („Сущность и предмет 
стадии исполнения приговора”), А.І. Мінєнок („Стадия исполнения приговора 
(проблемы повышения эффективности)”), И.Д. Перлов („Исполнение приговора”). 

Виконання вироку як частини кримінального процесу безумовно пов’язане з 
іншими стадіями. Водночас діяльність з виконання вироку має притаманну тільки їй 
особливість – вона тісно пов’язана з фактичною діяльністю з виконання покарання. 

                                                           
1© Діткун І., 2006 
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Проте як самостійна частина кримінального процесу, виконання вироку відрізняється 
як від інших стадій процесу так і від фактичної діяльності з виконання покарання.  

У науковій літературі питання сутності аналізованої стадії є дискусійним. Як 
правило, автори, визначаючи сутність стадії виконання вироку перелічують лише 
питання, правові явища, які виникають в процесі виконання вироку [2, с. 16]. 

Як і будь-яка стадія кримінального процесу, стадія виконання вироку вирішує 
завдання, які постають із загальних завдань кримінального судочинства. Завдання 
стадії виконання вироку полягають у тому, щоб звернути вирок до виконання і 
вирішити всі питання, які виникнуть в процесі його виконання. Створення 
необхідних процесуальних умов для успішної реалізації вироку – таке навантаження 
стадії виконання вироку [1, с. 10]. Зв’язок цих завдань із загальними завданнями 
кримінального судочинства полягає в забезпеченні на цій стадії невідворотності 
відповідальності за вчинений злочин. Стадія виконання вироку на підставі 
правильного рішення суду завдяки стадіям судового розгляду та провадженням з 
перевірки рішень, слугує для забезпечення умови його успішної реалізації. Тобто, 
певною мірою, судовий розгляд та діяльність суду з перевірки рішень нижчестоящих 
судів створюють базу для стадії виконання вироку. Стадія виконання вироку не може 
функціонувати, не отримавши певну базу, основу, якою виступають раніше прийняті 
судові рішення. Як вірно зазначає М.К. Свиридов: „Виконання вироку є своєрідною 
виконавчою надбудовою над уже існуючим рішенням – це головне, що повинно 
характеризувати сутність стадії виконання вироку” [4, с. 13]. 

Отож, сутність стадії виконання вироку пов’язана з реалізацією рішень 
попередніх стадій і її зміст, очевидно, має виконавче спрямування. 

З метою усвідомлення сутності стадії виконання вироку потрібно з’ясувати 
функціональне призначення аналізованої стадії. Коли суд виносить вирок і вирок 
набирає законної сили, він підлягає виконанню уповноваженими органами1. Але для 
того, щоб такий вирок був виконаний, органи, які відають виконанням покарань 
повинні отримати своєрідний наказ від органу, який постановив вирок про його 
виконання. Очевидно, що до початку фактичного виконання вироку необхідна певна 
діяльність із скерування розпорядження про виконання вироку та направлення 
самого вироку до органів виконання покарань. Таку діяльність називають „звернення 
вироку до виконання”. Дії по зверненню вироку до виконання повинні вчинятись 
безпосередньо тим судом, який постановив вирок. Очевидно, що звернення вироку 
до виконання не входить до завдань стадії судового розгляду, а тому виникає потреба 
у новій стадії, яка суттєво відрізняється від інших стадій кримінально-процесуальній 
діяльності. 

Постановляючи обвинувальний вирок з призначенням покарання, суд вирішує 
основні питання справи: про наявність складу злочину, про винуватість підсудного у 
вчиненні злочину та про міру покарання, яку йому призначають. Вирішення перших 
двох питань є констатацією і юридичною оцінкою того, що відбулося в минулому. 
Тому, рішення про наявність складу злочину та винуватість, за умови, що воно було 

                                                           
1 У цьому випадку йдеться про виконання обвинувального вироку без звільнення засудженого 
від відбування покарання. Щодо виконання виправдувального вироку та обвинувального 
вироку із звільненням від відбування покарання, то, видається, що у зазначених випадках 
виконання вироку безпосередньо судом, по суті полягає лише в реалізації рішення про відміну 
раніше обраного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. 
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правильним під час його ухвалення, не може в майбутньому бути ані уточненим, ані 
доповненим порівняно з тим, як воно сформульовано у вироку. 

По-іншому виглядає рішення щодо міри покарання, яку призначаєть 
засудженому. Спробуємо змоделювати в загальних рисах дії суду з прийняття 
рішення про вид та міру покарання підсудному. Вважаємо за доцільне в такому 
випадку використати запропоновану англійським теоретиком права, позитивістом 
Х. Хартом концепцію „відкритої структури права” [5, с. 125]. Відповідно до згаданої 
концепції, законодавець або приймає закон, що діє на суспільні відносини, які вже 
виникли та виникнуть в подальшому (чого досягти на практиці дуже важко), або 
законодавчі акти, які щодо існуючих відносин застосовуються однозначно. У 
випадку, якщо застосування до законодавчих актів діючих норм є спірним, 
уповноважений орган приймає рішення на роз’яснення цих норм. До причин такої 
відкритої структури права Х. Харт відносить нездатність людей передбачати 
майбутнє, а відповідно і ті відносини, які або можна, або не можна врегулювати 
певною нормою. 

Схожа ситуація виникає і в разі обрання покарання судом при постановленні 
вироку. Згідно зі ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й 
виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як 
засудженими, так і іншими особами. Отож, суд, постановляючи рішення і обираючи 
міру покарання для підсудного, бере до уваги особу підсудного, враховуючи ступінь 
його суспільної небезпеки та інші досліджені та оцінені обставини справи. Але 
зазначимо, що суд це робить лише на момент винесення вироку. Проте, в ході 
виконання покарання, визначеного вироком, можуть виникнути обставини, які 
стримують чи прискорюють виправлення засудженого. Під дією таких обставин 
відбувається зміна ступеня суспільної небезпеки засудженого, і мета покарання, 
передбаченого вироком, в такому випадку не може бути досягнута.  

Суд під час винесення вироку не може передбачити появи таких обставин в 
майбутньому, оскільки вони виникають під час та у зв’язку з реалізацією вироку. 
Тобто вирок суду в частині призначеного покарання, до певної міри, має 
прогностичний характер, і якщо провести паралелі із вищезгаданою правовою 
концепцією, то вирок в частині призначеного покарання, так би мовити, має 
“відкриту структуру”. Звідси робимо висновок, що по мірі виникнення тих чи інших 
чинників, появу яких не передбачив суд під час винесення вироку, вирок має бути 
скореговано відповідно до умов. Такі чинники зумовлені самою реалізацією вироку, 
їх поява не може залишати рішення про покарання без змін, інакше досягнення мети 
покарання буде ускладненим.  

Потрібно зазначити, що на стадії виконання вироку під час корегування міри 
покарання, суд не має права уточняти факти чи давати їм юридичну кваліфікацію, 
розглядати питання про доведеність чи недоведеність вини, переглянути по суті 
призначене судом першої інстанції покарання, визнавши його несправедливим.  

Саме особливість рішення про покарання, яка виявляється в його 
прогностичному характері, поряд із необхідністю звернення вироку до виконання, 
зумовлює необхідність стадії виконання вироку в кримінальному процесі. 

Зазначимо, що окрім питань, пов’язаних із зверненням вироку до виконання та 
питань щодо коректування покарання, передбаченого вироком, законодавець до 
компетенції суду в аналізованій стадії кримінального процесу зачислює і вирішення 
питань про різного роду сумніви і суперечності, що виникають під час виконання 
вироку. Кримінально-процесуальний закон не дає визначення питань, які має 
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розглянути суд. Однак у постанові Пленуму Верховного Суду України від 
21.12.1990 р. № 11 „Про практику застосування судами України процесуального 
законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків” здійснено 
спробу дати орієнтовний перелік таких питань. За своєю суттю це питання, які суд 
повинен був вирішити на стадії судового розгляду, – при постановленні вироку1. На 
думку М.К. Свиридова, віднесення таких питань до компетенції суду на стадії 
виконання вироку зумовлена відсутністю в кримінальному процесі інституту 
часткової відміни вироку й такі питання не можуть вирішуватись на стадії виконання 
вироку, оскільки в такому випадку стирається межа між стадією судового розгляду та 
виконанням вироку [4, с. 18, 22-24]. А тому, автор пропонує на стадії судового 
розгляду вирішувати зазначені питання. 

Проте, видається, що з’ясування таких питань є доцільнішим на стадії виконання 
вироку. На думку М.К. Свиридова, коли суд не вирішив, наприклад, питання про 
застосування акту амністії, то він знову повинен розглядати справу лише щоб 
з’ясувати це питання. У такому випадку суд лише даремно витратить час, доведеться 
знову розглядати питання, які вже були правильно вирішені. І.Д. Перлов, 
підкреслюючи те, що в стадії виконання вироку можуть бути виправлені деякі 
помилки вироків, пояснював це не тим, що виправлення таких помилок відповідає 
стадії виконання вироку, а тим, що для цього не потрібно витребувати справу, 
скасовувати вирок і проводити новий судовий розгляд, завжди пов’язаний з 
викликом всіх учасників судового розгляду і повторним судовим слідством [3, с. 14]. 

Вирішення судом питань про сумніви і суперечності, які виникають під час 
виконання вироку не потребує скасування вироку й такого процесуального режиму, в 
якому проходить розгляд кримінальної справи. Вказані питання не пов’язані з 
обставинами вчиненого злочину, їх вирішення не потребує від суду дослідження 
нових доказів, і тому для з’ясування таких питань на стадії виконання вироку є всі 
необхідні умови . 

Видається, що суд на стадії виконання вироку може вирішувати питання про 
сумніви і недоліки, які виникають в процесі виконання вироку. Під час роз’яснення 
вищезазначених питань суд не змінює вироку, а лише роз’яснює та тлумачить суть 
вироку для органів, які здійснюють фактичне виконання вироку. 

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що стадія виконання 
вироку за своєю правовою природою має вирішувати не лише питання щодо 
звернення вироку до виконання та подальшого його корегування в частині 
призначеного покарання. Вирішення судом інших питань, пов’язаних із виконанням 
вироку завдяки правовій природі таких питань є цілком закономірним і правильним 
на аналізованій стадії кримінального процесу. 

Дослідження суті стадії виконання вироку дасть змогу в майбутньому визначити 
предмет зазначеної стадії, ознаки питань, які суд має право розглядати під час 
кримінально-процесуальної діяльності з виконання вироку та детальніше з’ясувати 
які ж питання можуть бути розглянуті судом в ході усунення сумнівів і 
суперечностей, що виникають під час виконання вироку. 

                                                           
1 Саме формулювання питань, які можуть бути вирішені судом під час виконання вироку, у 
згаданій Постанові Пленуму Верховного Суду України дає змогу зробити висновок про те, що 
такі питання повинні вирішуватись на стадії судового розгляду. Зокрема, майже у кожному 
пункті зазначено „... якщо суд не вирішив це питання у вироку...”. 
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У статті проаналізовано реалізації завдань прокурора по доказуванню в стадії 
дізнання та досудового слідства, розкриттю технології організації цієї діяльності. 
Досліджуючи правові позиції вчених та практиків, норми чинного кримінально-
процесуального законодавства України, проект Кримінально-процесуального кодексу 
України автор пропонує бачення моделі діяльності прокурора по доказуванню в стадії 
дізнання та досудового слідства. Розглянено доцільність зміни структури та 
повноважень органів прокуратури. 

Ключові слова: прокурор, доказування, органи дізнання та досудового слідства, 
повноваження, нагляд, керівництво, контроль, координація. 

В основу реалізації завдань, які стоять перед стадією дізнання та досудового 
слідства покладено кримінально-процесуальне доказування. На цій стадії 
проводиться розгорнуте кримінально-процесуальне доказування, в якому найбільш 
повно реалізуються всі його елементи, використовуються всі слідчі дії, 
застосовуються науково-технічні засоби для збирання, закріплення, перевірки і 
оцінки доказів та їхніх джерел. Крім того, деякі слідчі та інші процесуальні дії по 
збиранню доказів виконують лише або переважно на цій стадії (обшук, виїмка, 
контроль і запис переговорів, затримання особи в якості підозрюваного та ін.). 

Попереднє розслідування загалом потрібно розглядати як складний інститут 
кримінально-процесуального права, який об’єднує всі ті юридичні норми, які 
регламентують процесуальні умови, форми і засоби розкриття злочину, притягнення 
до кримінальної відповідальності винного у скоєнні злочину і створення необхідних 
передумов для скерування справи до суду [1, с. 30]. 

О. Десятков вважає, що в основу роботи оперативних та слідчих органів у цій 
стадії процесу має бути покладений постулат про те, що діяльність із виявлення, 
розкриття та розслідування злочинів – єдина й неподільна і цей процес неможливий 
без участі прокурора як координатора та гаранта законності [2, с. 86]. З такою 
думкою важко не погодитись, однак, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом 
України, правом участі у доказуванні в стадії дізнання та досудового слідства 
володіють не лише державні органи й особи, які ведуть процес, але й підозрюваний, 
обвинувачений, його захисник і законний представник, а також потерпілий, 
цивільний позивач, цивільний відповідач і їхні представники [3]. 

Проте, основне навантаження по встановленню обставин, що мають значення для 
справи в цілях досягнення істини, звичайно несе слідчий або особа, яка проводить 
дізнання. На них покладається основний тягар збирання доказів, і в цьому розумінні 
їх положення відрізняється від положення прокурора і суду, які оперують головно 
вже наперед зібраними доказами. 

Під органом дізнання в юридичній літературі розуміють установу або посадову 
особу, на яку законом покладений обов’язок (надане право) провадити спрямовану на 
забезпечення розслідування кримінально-процесуальну та іншу діяльність в зв’язку з 
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наявністю у неї інформації щодо можливості скоєння злочину [4, с. 54]. Досудове 
слідство визначається як основна форма досудового (попереднього) розслідування, 
тобто врегульована нормами кримінально-процесуального закону діяльність 
слідчого, спрямована на перевірку, здобуття, аналіз та оцінку доказів з метою 
всебічного, повного і об’єктивного визначення події злочину, його розкриття, 
викриття конкретних винних осіб з тією метою, щоб кожен, хто вчинив злочин, був 
притягнутий до відповідальності й жоден невинуватий не був покараний [5, с. 76]. 

Відповідно до статті 103 КПК України, на органи дізнання покладається вжиття 
необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, 
що його вчинили. Варто зазначити, що перелік органів, які визначені в 
статті 101 КПК України як органи дізнання, майже збігається із переліком 
оперативних підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
визначеним статтею 5 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” [6]. 
При цьому слушно зазначає І. Козьяков, що на прокуратуру покладається виявлення 
й усунення порушень законів під час здійснення оперативно-розшукової діяльності 
[7, с. 65]. Фактично прокуратура – єдиний орган, уповноважений законом вести 
нагляд за точним виконанням законодавства органами внутрішніх справ, Служби 
безпеки, митної служби, інших державних контролюючих систем [8, с. 54]. 
М. Курочка наголошує, що прокурорський нагляд повинен охоплювати значно 
більший спектр діяльності оперативних підрозділів, ніж регламентований 
кримінально-процесуальним законодавством України [9, с. 56]. 

З іншого боку О.В. Горбачов стверджує, що оперативно-розшукова діяльність не 
є складовою частиною кримінально-процесуального доказування, проте докази, 
одержані за допомогою оперативно-розшукових заходів, підлягають неупередженій 
оцінці на рівні з усіма іншими доказами в кримінальній справі [10, с. 64] 
С.М. Сівочек відстоює погляд згідно з яким матеріали, одержані в результаті 
проведення оперативно-розшукової діяльності, можуть використовуватись в 
доказуванні у кримінальних справах лише у випадку, коли відоме джерело та спосіб 
їх одержання [11, с. 5]. З огляду на вищезазначене та певну невизначеність щодо 
участі органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність у кримінальному 
процесі (в діючому КПК України про це нічого не зазначено) й відповідну 
теоретичну неузгодженість із визначенням поняття органів дізнання, гадаємо в 
новому КПК України можна передбачити, що органи, які здійснюють оперативно-
розшукову діяльність в кримінальному процесі виступають органами дізнання, за 
діяльністю яких прокурор веде нагляд в досудових стадіях кримінального процесу. 

До особливостей доказування, яке чинять в стадії дізнання та досудового 
слідства, можна також віднести те, що, збираючи докази, слідчий і особа, яка 
проводить дізнання, сприймають їх особисто, а прокурор досліджує переважно лише 
докази, які вже опрацьовані органами дізнання та досудового слідства. Доказова 
діяльність цих органів здійснюється під наглядом прокурора, що тим не менше не 
позбавляє їх самостійності у прийнятті головних рішень. 

Можна погодитись із думкою вчених, які вважають, що повноваження прокурора 
щодо процесу доказування в стадії попереднього розслідування виражаються на сам в 
тому, що він слідкує за точним дотриманням органами дізнання і слідства всіх вимог 
закону, що регламентують доказування [12, с. 530]. Це підтверджується і характером 
повноважень прокурора, наданих йому в цій стадії (ст. 227 КПК України). 

Отже, прокурор в даній стадії не обвинувач, а орган, що наглядає за виконанням 
законів органами дізнання і досудового слідства, який повинен перевірити, чи 
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встановлені обставини, що підлягають доказуванню, а у випадку, якщо це не 
зроблено, вжити заходів для встановлення їх слідчим і органом дізнання. Інакше 
виглядає на те, ніби слідчий всього на всього виконавець рішень прокурора, що 
далеко не так. 

Якщо ми заперечуємо керівні обов’язки прокурора в цій стадії, то це означає що 
ми заперечуємо і керівництво ним здійснюваного тут доказування. В доказуванні, яке 
проводиться під час дізнання та досудового слідства прокурор лише бере участь, 
виконуючи функцію нагляду. Як зазначає М. Мичко нагляд здійснюється 
прокурором в конкретній кримінальній справі з моменту її порушення і до закінчення 
розслідування [13, с. 54]. І саме як орган нагляду за виконанням закону в розгляненій 
стадії прокурор має достатньо повноважень, які дають змогу йому брати участь або 
впливати на процес збирання доказів та їх перевірку. Всі повноваження прокурора, 
що становлять виконувані ним функції, так чи інакше пов’язані з доказуванням. 

Переважно прокурор бере участь у доказуванні опосередковано, порівняно із 
діяльністю слідчого, який особисто займається збиранням і перевіркою доказів. 
Однак, це не виключає безпосередньої участі прокурора у доказуванні під час участі 
у слідчих діях, що проводяться органами дізнання і досудового слідства, особистому 
здійсненні прокурором окремих слідчих дій або розслідування в повному обсязі. 
Зокрема деякі науковці вважають, що у разі особистого провадження розслідування 
по справі в повному обсязі або особистого провадження окремих слідчих дій, 
прокурор фактично бере на себе всі функції слідчого і діє відповідно до правил, 
встановлених кримінально-процесуальним законом для слідчого [14, с. 37-38]. Інші 
вчені переконані, що провадження прокурором окремих слідчих дій по кримінальних 
справах не потребує прийняття ним справи до свого провадження і не перетворює 
його в орган попереднього розслідування [15, с. 11]. На їхню думку, участь 
прокурора в слідчих діях – це елемент безперервності наглядового процесу, засіб 
своєчасного виявлення і попередження порушень закону, а також захист прав та 
інтересів учасників процесу та інших громадян [15, с. 10]. Можна цілком погодитись 
із поглядом, що поєднуючи здійснення нагляду з активною участю в самому 
розслідуванні, прокурор має реальну можливість для своєчасного попередження 
порушень закону в діяльності органів дізнання та досудового слідства [15, с. 7]. 

Коли прокурор бере участь у доказуванні безпосередньо для реалізації 
законоохоронної функції в кримінальному процесі, керуючись законом, він повинен 
використовувати, зазначає Ю.А. Грішин, визнані в теорії і вироблені практикою 
способи і заходи, не пов’язані з керівництвом слідством [16, с. 86]. В.Г. Даєв та 
М.Н. Маршунов висловлюють застереження, що право прокурора скасовувати 
постанови слідчих органів, які суперечать закону, не слід вважати ознакою 
“керівництва” цими органами [17, с. 93]. Г.К. Кожевніков вважає, що якщо 
співвідносити поняття “процесуальне керівництво прокурором попереднім 
розслідуванням” і “нагляд прокурора за дотриманням законів під час провадження 
попереднього розслідування”, то процесуальне керівництво попереднім 
розслідуванням правомірно розглядати як один із засобів реалізації прокурором його 
функції нагляду за дотриманням законів органами дізнання і досудового 
слідства [18, с. 17]. 

В юридичних джерелах трапляються думки, що прокурор контролює проведення 
дізнання та досудового слідства [19, с. 72]. Проте, вважає, що наглядова функція 
охоплює здійснення контролю за діяльністю відповідних органів. 
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Беручи участь у доказуванні в стадії дізнання та досудового слідства, прокурор 
також повинен з’ясувати, чи є у розпорядженні органу дізнання, слідчого та чи 
встановлені у визначеному законом порядку дані, свідчать про наявність ознак 
злочину, вчиненого підозрюваним чи обвинуваченим. Такими даними можуть бути 
документи, які складені за результатами оперативно-розшукової діяльності, 
протоколи слідчих дій, висновки експертиз тощо [20, с. 45]. Однак, прокурорський 
нагляд за законністю в цій стадії, як слушно зауважив Н.В. Жогін, не має суперечити 
принципові оцінки доказів за внутрішнім переконанням слідчого, оскільки слідчий – 
самостійний суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності, який приймає рішення 
по справі від свого імені і несе за них особисту відповідальність [21, с. 78]. 

Здійснюючи нагляд за слідством у визначених законом процесуальних формах, 
прокурор повинен сприяти підняттю авторитету слідчого, виявленню ним ініціативи, 
підвищенню його професійної майстерності, принциповості та уникати зайвої опіки 
над ним [21, с. 80]. Крім того, ми погоджуємось із Н.В. Жогіним, який стверджує, що 
недолік чи прогалина в роботі слідчого повинні бути виявлені прокурором ще тоді, 
коли вони не зможуть серйозно вплинути на результат розслідування [21, с. 206]. 

Хоч слідчий і за власною ініціативою повинен звертатись до прокурора, що разу, 
коли орган дізнання несвоєчасно або неякісно виконує його доручення і вказівки або 
коли органами дізнання допущені порушення законних прав та інтересів громадян в 
процесі виконання його завдань. Відповідно, працівники органу дізнання, вважаючи, 
що отримані ними від слідчого доручення і вказівки не базуються на законі, також 
мають право звернутися до прокурора з пропозицією про їх скасування чи зміну. 
Надані прокурору законом повноваження дають йому змогу рішуче покласти край 
будь-яким порушенням законності незалежно від того, хто є порушником 
[22, с. 134-135]. 

Р.Д. Рахунов заперечує необхідність проведення прокурором попереднього 
розслідування в повному обсязі, оскільки, на його думку, таке повноваження не 
входить в його наглядову функцію [23, с. 154]. Напевно з точки зору змісту функції 
нагляду такий погляд можна визнати правильним. Але доцільність надання 
прокурору можливості особисто вести розслідування також не викликає сумнівів, 
оскільки в практичній діяльності імовірні ситуації (особливо в деяких районних 
прокуратурах, де всього один слідчий), коли прокурору доводиться самому 
розслідувати справу. Є випадки, коли при очевидній складності майбутнього 
розслідування прокурор також може розпочати проведення. На гострій потребі в 
кількісному забезпеченні органів прокуратури професійними кадрами наголошується 
в літературі досить часто [24, с. 9], однак проблема і надалі залишається актуальною. 

Проте виконання прокурором розслідування в повному обсязі не повинно стати 
нормою, оскільки прокурор виконувати функції, обов’язки органів дізнання та 
досудового слідства. 

В проекті Кримінально-процесуального кодексу України передбачено, що 
прокуратура крім функції нагляду здійснює і кримінальне переслідування [25]. В 
юридичних джерелах трапляються різні погляди щодо здійснення прокурором 
кримінального переслідування в стадії дізнання та досудового слідства. Одні доводять, 
що і досудове слідство, і нагляд прокурора за додержанням вимог закону органами, які 
провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство є за своєю 
суттю складовими основної функції прокуратури – здійснення кримінального 
переслідування [26, с. 58-59]. Інші обґрунтовують висновок, що функція кримінального 
переслідування на досудовому слідстві не сумісна з наглядовою функцією і має 
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тимчасовий характер [27, с. 4], або, що між прокурором і слідчим повинен діяти 
принцип розподілу функцій переслідування і розслідування [28, с. 54]. 

До най актуальніших питань опосередкованої участі прокурора в доказуванні 
можна віднести можливість прокурора ознайомлюватися з матеріалами справи, а 
також подання ним вказівок органам слідства і дізнання під час розслідування 
кримінальних справ. 

Згідно із ст. 227 КПК України прокурор має право: вимагати від органів дізнання 
і досудового слідства для перевірки кримінальні справи, документи, матеріали та 
інші відомості про вчинені злочини, хід дізнання, досудового слідства і встановлення 
осіб, які вчинили злочини; скасовувати незаконні і необґрунтовані постанови слідчих 
та осіб, які провадять дізнання; давати письмові вказівки про розслідування злочинів, 
про обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, 
проведення окремих слідчих дій та розшук осіб, які вчинили злочини. Зазначені 
повноваження прокурора є важливою гарантією досягнення завдань кримінального 
судочинства і доказування в стадії дізнання та досудового слідства. 

У статті 1141 КПК України закріплено також право начальника слідчого відділу 
перевіряти кримінальні справи, давати вказівки слідчому про провадження 
досудового слідства, про притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину 
та обсяг обвинувачення, про скерування справи, про окремих слідчих дій, передавати 
справу від одного слідчого іншому, доручати розслідування справи декільком 
слідчим, а також брати участь у провадженні досудового слідства та особисто 
провадити його, користуючись повноваженнями слідчого. Оскарження цих вказівок 
прокурором не припиняє їхнього виконання, за винятком випадків, передбачених 
частиною другою ст. 114 КПК України. 

Однак, треба зазначити, що повноваження прокурора щодо слідчого значно 
ширші від повноважень начальника слідчого відділу. Крім того, вказівки прокурора 
обов’язкові не лише для слідчого, а й для начальник, і оскарження не зупиняє їх 
виконання [29, с. 113]. 

Зокрема 79 % опитаних працівників прокуратури стверджують, що прокурор 
часто дає вказівки слідчому, дізнавачу про збір, перевірку доказів і про прийняття на 
їх підставі рішень. Решта 21 % вважають такі вказівки прокурора не частим. Однак в 
процесі вивчення кримінальних справ було виявлено всього 17 вказівок прокурора. 
Причиною цього слугує та обставина, що вказівки прокурора не завжди даються у 
письмовій формі, оскільки чомусь вимога давати вказівки в кримінальних справах 
слідчим у такій формі передбачена лише стосовно начальника слідчого відділу (ч. 3 
ст. 1141 КПК України). Вважаємо, що така вимога повинна бути передбачена в КПК 
України і стосовно вказівок прокурора. Н.В. Жогін, вважає за потрібне, щоб всі 
письмові вказівки прокурора долучали до кримінальної справи [21, с. 80], з чим ми 
цілком погоджуємось. На його думку, за таких обставин, з матеріалів справи, з 
одного боку, буде видно, чи є вказівки прокурора обґрунтованими і доцільними, а з 
іншого – чи достатньо серйозно поставився слідчий до виконання цих вказівок та чи 
в повній мірі він їх виконав [21, с. 81]. 

В науці кримінального процесу панує усталена думка, що вказівки прокурора 
можуть бути дані: будь-якому слідчому і органу дізнання; з будь-якої справи; в будь-
який момент провадження розслідування; стосовно будь-якої процесуальної або 
слідчої дії [30, с. 179]. Вказівки прокурора можуть носити різний характер. 
В.М. Савицький пропонує їх класифікувати залежно від того, чи стосуються вони 
найважливіших моментів розслідування, в яких вирішальну роль відіграє внутрішнє 
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переконання слідчого, чи мають допоміжний, приватний характер [30, с. 181]. 
Загалом вказівки, які становлять обидві групи, безпосередньо пов’язані з 
доказуванням. 

Потрібно додати, що крім втручання прокурора в процес розслідування за 
наявності скарг, які надходять від зацікавлених осіб на незаконні дії органів дізнання 
та досудового слідства в порядку, визначеному статтями 110 та 234 КПК України, 
важливою умовою для можливого прокурорського втручання в розслідування 
кримінальної справи, в доказування, здійснюване слідчим, слугує перевірка 
прокурором постанови про притягнення як обвинуваченого, оскільки притягнення 
особи в якості обвинуваченого є важливим моментом попереднього розслідування 
[31, с. 74]. Саме в цьому рішенні органів слідства вперше вирішуються основні 
питання, які підлягають доказуванню, зазначені в ст. 64 КПК України. Винесення 
постанови про притягнення як обвинуваченого можливе за наявності достатніх 
доказів, які дають підстави для пред’явлення обвинувачення в скоєнні злочину 
(ст. 131 КПК України). На цей момент повинна бути встановлена лише частина, але 
досить суттєва, предмету доказування – подія злочину і винність особи у скоєнні 
злочину [32, с. 56]. 

Діючим КПК України передбачено, що копія постанови про притягнення як 
обвинуваченого негайно надсилається прокуророві (ч. 3 ст. 132 КПК України). Це, 
однак, не виключає можливості її перевірки і при розгляді скарги на незаконне 
притягнення в якості обвинуваченого або при перевірці всієї кримінальної справи, 
коли прокурор затверджує обвинувальний висновок. 

Перевіряючи законність притягнення в якості обвинуваченого, прокурор, 
насамперед, обмежується вивченням постанови і переважно лише у разі виникнення 
у нього сумнівів в законності й обґрунтованості пред’явленого обвинувачення він 
становить вимогу для перевірки кримінальної справи. 

Другим, мабуть, най важливішим і складним ключовим моментом участі 
прокурора в доказуванні є завершальний етап стадії дізнання та досудового слідства, 
коли до нього надходять матеріали кримінальної справи для затвердження 
обвинувального висновку. Тут усі рішення прокурор приймає самостійно. Для цього 
він повинен вирішити низку питань, зазначених у ст. 228 КПК України. 

Перелік таких питань дає змогу прокурору безпосередньо, на основі вивчення 
матеріалів кримінальної справи, проходити весь той шлях, який пройшов слідчий, а 
встановлюючи обставини предмет доказування. Н.В. Жогін звертає увагу, що кожне 
положення обвинувального висновку, кожна обґрунтована думка слідчого має бути 
підкріплена посиланням на конкретні докази [21, с. 189]. 

Існує декілька способів проведення прокурором перевірки: коли перевірка 
починається з вивчення обвинувального висновку і коли перевірка починається з 
розгляду матеріалів порушення кримінальної справи. Найбільш правильним, на наш 
погляд, є метод, коли перевірка починається з розгляду матеріалів порушення 
кримінальної справи. У цьому випадку прокурор не обмежений доводами і рамками 
обвинувального висновку. Він вільно формує своє внутрішнє переконання, вивчаючи 
матеріали справи. 

Висновок, до якого прийде прокурор, дасть змогу йому об’єктивно прийняти 
одне з рішень, передбачених ст. 229 КПК України, а саме: затвердити або скласти 
новий обвинувальний висновок; повернути справу органові дізнання або слідчому 
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своїми письмовими вказівками для провадження додаткового розслідування; закрити 
справу, склавши про це постанову з додержанням вимог ст. 214 КПК України. 

Головне місце у зазначений діяльності прокурора займає оцінка доказів, яка 
складається із окремих елементів. Кожний доказ оцінюють з погляду відносності, 
допустимості і достовірності, а всі зібрані докази разом – з погляду достатності для 
визнання доведеними всіх обставин, що розслідуються. 

Можна погодитись із вченими, які вважають, що в обвинувальному висновку 
підводяться підсумки кримінально-процесуального доказування всієї сукупності 
обставин, що входять в предмет доказування по справі [33, с. 97], і що коли прокурор 
затверджує обвинувальний висновок, самим порушує проти винної особи державне 
обвинувачення, яке є підставою скерування справи до суду і предметом судового 
розгляду [34, с. 16]. Наказом Генерального прокурора України № 4/1 гн від 20 квітня 
2004 р. “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, 
які проводять дізнання та досудове слідство” передбачено, що прокурори при 
затвердженні обвинувального висновку повинні ретельно вивчати: відповідність 
висновків органів досудового слідства до фактичних обставин справи; додержання 
кримінально-процесуальних норм під час виконання слідчих дій; відповідність 
складених під час слідства документів до вимог КПК України (п. 8 ч. 1 Наказу) [35]. 

З огляду на вище зазначене, хочемо висловити свої міркування з приводу 
вдосконалення кримінального процесу в розгляненій стадії. Як бачимо, з аналізу 
юридичної літератури, з аналізу кримінально-процесуального законодавства України 
і прокурорської практики, існують різні підходи до вирішення проблемних питань. З 
одного боку тривають суперечки про доцільність виконання прокуратурою функції 
досудового слідства, висловлюються думки про негайне усунення прокуратури від 
виконання повноважень з провадження досудового слідства [36, с. 53], з іншого – 
звертаєють увагу на проблеми впровадження поняття дослідчого кримінального 
процесу [37, с. 4-5]. Хоч ми думаємо, що обидві пропозиції можуть призвести лише 
до негативних наслідків. 

Вважаємо одним з варіантів вирішення поставлених питань запровадження в 
новому КПК України положення про це, що право порушення публічного 
обвинувачення належить виключно прокуратурі, тобто лише прокурори різних рівнів 
мають право порушувати кримінальні справи, а органи дізнання та досудового 
слідства виконують весь обсяг роботи пов’язаний з підготовкою матеріалів справи, 
оскільки покладений ст. 4 КПК України обов’язок порушувати кримінальну справу 
на суд, слідчого та орган дізнання є недоцільним. Така практика зумовлює існування 
не єдиного структурованого і логічно-виваженого кримінального процесу, а різних 
процесів з різною тривалістю в часі, адже вони починаються на різних етапах, 
залежно від того, хто порушує справу – суд, прокурор, слідчий чи орган дізнання. Це 
дисбалансує діяльність суб’єктів кримінального процесу, який відображається на 
кримінальному процесі в цілому і заважає вирішенню кримінальної справи. Важко 
простежити законність порушення кримінальної справи чотирма різними суб’єктами 
кримінального процесу. 

Вважаємо за доцільне зазначити в КПК України, що прокурор, здійснюючи 
нагляд за діяльністю органів досудового слідства та дізнання, одночасно керує їх 
процесуальною діяльністю. Відповідно органи, які провадять оперативно-розшукову 
діяльність в кримінальному процесі є органами дізнання, за діяльністю яких 
прокурор здійснює нагляд в досудових стадіях кримінального процесу. 
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Отже, модель діяльності прокурора по доказуванню в стадії дізнання та 
досудового слідства могла б виглядати так: 1) прокуратура – єдиний орган, наділений 
правом порушувати кримінальну справу; 2) відмовитись від практики існування 
посади помічника прокурора, натомість збільшення кількості прокурорів і їх 
заступників. Оскільки, за змістом (смисловим навантаженням) поняття “помічник 
прокурора” сприймається як технічний працівник, а не процесуальна фігура (за 
аналогією з судами). 3) запровадження замість посади прокурора району, міста, 
області в структурі прокуратури ієрархії: Генеральний прокурор України, його 
заступники, головні прокурори Автономної Республіки Крим, головні прокурори 
областей, міст, районів та прирівняні до них та їхні заступники; 4) прокурор наглядає 
за діяльністю органів досудового слідства та дізнання, керуючи, контролюючи та 
координуючи їх кримінально-процесуальну діяльність; 5) органи, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність є органами дізнання; 6) розслідувати кримінальні 
справи мають лише слідчі спеціально створеного слідчого органу, або галузеві слідчі 
правоохоронних органів; 7) слідчі повинні бути наділені правом оскарження дій та 
рішень органу дізнання та прокурора; 8) органи дізнання повинні мати право 
оскаржувати дії слідчого та прокурора. 

Якщо правильно визначити структуру та повноваження то з’являється 
можливість забезпечити таку практику, коли кожну конкретну кримінальну справу 
веде один прокурор чи його заступник – від порушення кримінальної справи до 
підтримання державного обвинувачення в суді, виключивши слідство в органах 
прокуратури. 

Весь кримінальний процес має бути розписаний від початку до кінця. Не можна 
різні органи чи різних посадових осіб наділяти ідентичними повноваженнями. 
Кожний розділ, а не глава КПК України повинен відповідати окремій стадії 
кримінального процесу. Своє чергою, в Законі України “Про прокуратуру” не 
потрібно дублювати норми КПК України щодо процесуального статусу прокурора в 
кримінальному процесі, а визначати лише ті його функції, які не позв’язані з 
кримінальним судочинством, зокрема що стосуються структури органів прокуратури, 
кадрових питань, здійснення інших повноважень прокурором. 
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У статті проаналізовано межі свободи потерпілого і винного у визначенні порядку 
та розмірів відшкодування заподіяної злочином шкоди як однієї з умов звільнення від 
кримінальної відповідальності відповідно до ст. 46 КК України. 

Ключові слова: відшкодування шкоди, прощення боргу, відмова від здійснення 
права, поступове відшкодування шкоди. 

Каральний підхід до вирішення проблем злочинності не завжди ефективний. 
Останнім часом деякі науковці дедалі частіше говорять про “кризу покарання”, про 
необхідність ширшого застосування так званого “відновлюваного правосуддя”, суттю 
якого є не лише примирення правопорушника і жертви, але і компенсація заподіяних 
злочином негативних наслідків. 

Диспозитивність як можливість вільного розпорядження правами, що впливають 
на хід процесу, яскраво проявляє свою дію в праві сторін визначати, як спричинені 
збитки будуть відшкодовані, а шкода – усунута. Ці питання частково досліджували в 
своїх працях Х.Д. Алікперов, В.В. Воронін, Х. Зер, С.А. Касаткіна, С.І. Катькало, 
А.В. Ленський, В.З. Лукашевич, Л.Н. Лянго, В.Т. Нор, Т.П. Підюкова, О.І. Рогова, 
О.А. Седаш, А.В. Сумачов, В.В. Ценеєва, Ю.К. Якимович та ін. 

Проте деякі проблеми, що існують в зазначеній сфері (зокрема, щодо 
допустимості домовленостей сторін про відстрочку відшкодування збитків (усунення 
шкоди), про можливість компенсації упущеної вигоди, про долю цивільно-правових 
відносин у разі відмови потерпілого від права вимагати виконання винним 
деліктного зобов’язання, про ймовірні способи відшкодування заподіяних злочином 
збитків чи усунення спричиненої шкоди тощо) вчені або взагалі не трактуються, або 
ж їх вирішення є сумнівним. 

З огляду на вищезазначене, існує потреба звернути більшу увагу на ці проблеми, 
які проаналізовано у цій статі. 

Однією з умов звільнення винного від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
його примиренням із потерпілим відповідно до ст. 46 КК України є відшкодування 
завданих ним збитків чи усунення заподіяної шкоди.  

Відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди має відбуватися 
на засаді диспозитивності. Потерпілий, чиї суб’єктивні права порушені, повинен сам 
розпоряджатися ними на власний розсуд, в тому числі він може навіть звільнити 
винного від деліктного зобов’язання. Наявність такого права можна пояснити тим, 
що заподіяна злочином моральна, фізична чи майнова шкода формує не тільки 
кримінально-правові, а й цивільно-правові відносини. У них винний є боржником 
(який зобов’язаний спричинені ним збитки відшкодувати, а шкоду – усунути), 
потерпілий натомість кредитором, якому належить право вимагати виконання такого 
обов’язку. 
                                                           
1© Навроцька В., 2006 
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Особа, чиї суб’єктивні права порушені, має право розпоряджатися ними на 
власний розсуд. Тому потерпілий (кредитор) може повністю чи частково звільнити 
боржника (особу, яка вчинила злочин) від обов’язків, що покладені на нього. 

Дія принципу диспозитивності при застосуванні інституту звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим 
виявляється і в тому, що сторонам в такому разі надано право самостійно визначати і 
можливі способи відшкодування збитків чи усунення заподіяної злочином шкоди. 
Зміст домовленостей сторін з цього приводу може бути найрізноманітнішим, однак 
він, звичайно, залежить від того, яку ж все-таки шкоду було завдано потерпілому. 
Моральна шкода може бути усунута кількома способами: по-перше, через вчинення 
дій, які спрямовані на примирення з потерпілим. Найпростіший приклад – це 
вибачення винного (в тому числі й публічне), яке прийняв потерпілий. В цьому 
випадку, як зазначає Головко Л.В., “поняття “усунення шкоди” поглинається 
поняттям “примирення”, тобто, вони зливаються настільки, що юридично їх не 
можна відрізнити” [5, с. 463]. Моральну шкоду також можна усунути, спростувавши 
неправдиві відомості про особу (зокрема, і у ЗМІ). Крім того, її можна також 
компенсувати і в матеріальній (найчастіше у грошовій) формі. 

Загладжування фізичної шкоди переважно виражається у відшкодуванні 
потерпілому матеріальних витрат на лікування, відновлення здоров’я. Проте це не 
означає, що таке загладжування допускається тільки в майновій формі. Протилежна 
ситуація можлива, наприклад, у випадку вчинення злочину спеціалістом відповідного 
профілю в галузі медицини, який має ліцензію на провадження такої діяльності (за 
наявності домовленості сторін, що таку шкоду усуне саме він). 

Усунення майнової шкоди чи відшкодування спричинених збитків можливе через 
грошову компенсацію втрат; повернення потерпілому замість викраденого, 
пошкодженого чи знищеного майна аналогічної або рівноцінної (а можливо, і більш 
цінної) речі; ремонту і відновлення понищеного майна тощо. Допустимими є і 
нетрадиційні способи усунення шкоди (відшкодування збитків). Так, деякі 
процесуалісти говорять про можливість надання потерпілому майна (наприклад, 
квартири, автомобіля) в безоплатне користування на певний строк; про надання 
безоплатних послуг, які не обов’язково пов’язані з відновленням чи виправленням 
майна, знищеного чи пошкодженого в результаті злочину [17, с. 80; 5, с. 492; 6, с. 47]. 

Одним з положень, що розкриває зміст принципу диспозитивності, є правило про 
те, що під час провадження кримінальної справи учасники мають право вільно, в 
межах, встановлених кримінально-процесуальним законом, визначати способи 
захисту своїх прав і свобод, порушених злочином, а також способи реалізації прав, 
передбачених процесуальним законом [16, с. 39]. 

Положенням, що також розкриває зміст засади диспозитивноті, є те, що 
стосується не тільки зацікавлених суб’єктів кримінального процесу, але і посадових 
осіб державних органів, які його ведуть.  

Серед них, зокрема, слід виділити встановлений кримінально-процесуальним 
законом обов’язок судді, прокурора, слідчого і особи, яка проводить дізнання, 
роз’яснити особам, які беруть участь у справі, їхні права. Адже для того, щоб мати 
свободу вільно розпоряджатися своїми правами, суб’єкти кримінального процесу 
повинні їх знати. Причому законодавець зобов’язує роз’яснити права, а не 
оголосити їх [16, с. 45]. 
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Таке роз’яснення, на нашу думку, означає ознайомлення не тільки з правами, але 
й з наслідками їх можливої реалізації. Адже усвідомлення учасником процесу того, 
що у випадку здійснення права будуть досягнуті бажані для нього результати, якраз і 
спонукатиме його до максимального використання наданих законом можливостей; 
якщо ж майбутні наслідки будуть несприятливими, то, навпаки, це буде стримуючим 
чинником. Тому, в цьому випадку потрібно пояснити потерпілому, якими будуть 
цивільно-правові відносини у разі його відмови від відшкодування збитків або 
усунення шкоди, заподіяної злочином. Зокрема, чи може він уже після закриття 
кримінальної справи вимагати від боржника (обвинуваченого) виконання його 
обов’язку, в тому числі шляхом судового захисту своїх прав, але вже в порядку 
цивільного судочинства? 

В юридичній літературі з цього приводу існують два погляди. За одним із них, 
такої можливості потерпілий не має [19, с. 255; 20, с. 165]. Інший погляд полягає в 
тому, що у випадку, коли перед закриттям кримінальної справи обвинувачений 
повністю відшкодує шкоду, то, відповідно, припиняються всі цивільно-правові 
відносини між учасниками конфлікту. У разі ж відмови кредитора (потерпілого) від 
свого права, цивільні правовідносини можуть розвиватися і після завершення 
кримінального судочинства [5, с. 470-471; 17, с. 87, 172]. 

На перший погляд видається, що оскільки наведені варіанти є взаємовиключними, 
то правильним і таким, що може бути застосований на практиці, є лише один з них. 
Проте це не так. Головко Л.В. звертає увагу на те, що в такій ситуації обов’язково треба 
з’ясувати, що ж відбулося: власне прощення боргу чи проста відмова від здійснення 
права, оскільки це два різні правові інститути [5, с. 470]. 

Прощення боргу – це одностороння угода, яка припиняє зобов’язання, тобто 
позбавляє кредитора права вимагати надалі (в тому числі і в порядку цивільного 
судочинства) виконання боржником його зобов’язань. 

Одно час зумовлена свободою розпорядження цивільними правами відмова від 
їхнього здійснення (на певному етапі) не припиняє зобов’язання. Тобто відмова від 
реалізації права вимагати виконання деліктного зобов’язання угодою не є, отже, в 
цьому випадку не відбувається зміна чи припинення цивільних правовідносин. Тому 
потерпілий має право просто не наполягати на виконанні зобов’язань боржником, 
відмовляючись від пред’явлення вимоги про відшкодування збитків або усунення 
шкоди, але зберігаючи при цьому можливість її заявлення в порядку цивільного 
судочинства (в межах трирічного строку загальної позовної давності (ст. 257 ЦК 
України), крім випадку, коли позовна давність, встановлена законом, не збільшена за 
домовленістю сторін (ст. 259 ЦК України)) [23]. 

Такий спосіб вирішення ситуації доцільно використовувати тоді, коли винний під 
час провадження у кримінальній справі з певних причин не може виконати 
відповідної умови кримінального закону і, як наслідок, бути звільненим від 
кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК України (звісно, за наявності 
інших умов, передбачених цією статтею), а потерпілий з певних мотивів (наприклад, 
через жаль до винного чи з метою збереження з ним дружніх стосунків тощо) бажає, 
щоб винний був негайно звільнений від кримінальної відповідальності, але в той же 
час прагне й того, щоб заподіяні йому збитки були відшкодовані, а спричинена 
шкода усунута в майбутньому. 

В аналізованій ситуації, враховуючи волевиявлення потерпілого, нема перепон 
для застосування інститутів звільнення від кримінальної відповідальності і закриття 
кримінальної справи. Уразі закриття кримінальної справи потрібно обов’язково 



 
В. Навроцька 

 

342 

зазначити цивілістичні підстави того, чому шкода не була реально загладжена 
[5, с. 471]. При цьому слід послатися на конкретну норму Цивільного кодексу, 
вказавши, чи йдеться про застосування ст. 12 ЦК України (“Здійснення цивільних 
прав”), чи ст. 605 ЦК України (“Припинення зобов’язання прощенням боргу”). У 
першому випадку потерпілий може в подальшому пред’явити позов в порядку 
цивільного судочинства, а у другому – він таке право втрачає. 

Зазначимо, що інститути прощення боргу та відмови від права на відшкодування 
збитків або усунення заподіяної злочином шкоди можуть застосовуватися як окремо 
один від одного, так і разом, одночасно (у випадку, коли певну частину завданих 
збитків чи шкоди потерпілий прощає, а від компенсації решти він відмовляється 
тільки на час розгляду справи). 

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК України 
можливе не тільки у разі відшкодування завданих злочином збитків (або усунення 
заподіяної шкоди), але за умови примирення сторін. 

Деякі науковці заперечують можливість того, що примирення може бути такою 
домовленістю, відповідно до якої потерпілий отримує матеріальну винагороду 
[11, с. 40]. Що правда, вони ведуть мову не про примирення винного з потерпілим як 
одну з умов звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 46 КК України, а про 
примирення сторін у справах приватного обвинувачення, проте це суті справи не 
змінює. Однак оскільки такі випадки все ж таки траплялися, ці вчені вважали 
правильними дії тих суддів, які не вносили до протоколу судового засідання 
відповідні умови примирення. Така практика (коли, по-суті, визнавалося, що мотиви 
примирення можуть бути меркантильними, і, водночас це ніяк процесуально не 
фіксувалося) є неприйнятною. В юридичній літературі справедливо зазначається, що 
“потрібно враховувати приватні інтереси конкретної особи, для якої матеріальне 
задоволення може бути більш значним і цінним, ніж її внутрішній стан прощення 
образи” [10, с. 126-127]. Тому розділяємо думку тих, хто припускає, що матеріальна 
компенсація може бути однією з умов примирення сторін [10, с. 126-127; 21, с. 25; 
15, с. 21; 17, с. 80-85; 9, с. 188, 333]. 

З огляду на вищезазначене викає запитання: а чи є необхідність, аналізуючи 
ст. 46 КК України, з’ясовувати, чи можливо, щоб відшкодування збитків (або 
усунення шкоди) було такою домовленістю, у разі дотримання якої примирення б 
вважалося досягнутим, адже зазначена стаття згадує і примирення винного з 
потерпілим, і відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди як 
окремі, самостійні умови звільнення від кримінальної відповідальності? 

Така необхідність, як видається. Адже завжди, коли у Кримінальному кодексі 
йдеться про відшкодування збитків (усунення шкоди), то мають на увазі пряму 
дійсну шкоду. Однак цілком можливо, що злочином заподіяна ще й упущена вигода, 
яку потерпілий хоче відшкодувати. Звісно, він може це зробити, пред’явивши позов в 
порядку цивільного судочинства. Однак, цивільно-процесуальний спосіб захисту 
прав є не найкращим варіантом подолання негативних наслідків злочину. А ситуація, 
коли для того, аби повністю отримати відшкодування збитків чи компенсацію шкоди, 
завданих злочином, потерпілому потрібно ще й пред’явити цивільний позов у 
кримінальній справі, є, звичайно, не зовсім зручною для нього. З огляду на 
вищезазначене, цілком допустимою видається така домовленість сторін, за якої 
примирення буде досягнуте тоді, коли винний компенсує потерпілому також і 
неотримані прибутки. 
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Як уже зазначалося, ст. 46 КК України передбачає, що однією з умов звільнення 
від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є 
відшкодування завданих збитків чи усунення заподіяної шкоди. Реальною є ситуація, 
коли особа готова виконати таку умову кримінального закону, але не в змозі зробити 
це відразу. Вона пропонує виконати її поступово, наприклад, певними частинами 
протягом наперед обумовленого строку. Потерпілий же не заперечує і пристає на 
таку пропозицію. В літературі зазначається, що у разі звільнення від кримінальної 
відповідальності, усунення спричиненої шкоди (відшкодування збитків) може бути 
як одномоментним, так і в декілька прийомів [3, с. 13; 19, с. 163; 1, с. 12-13; 
14, с. 167; 17, с. 87; 12, с. 159; 2, с. 141; 22, с. 9, 191]. Адже інше вирішення питання 
може призвести до того, що далеко не всі обвинувачені і підозрювані будуть 
поставлені в однакові умови: одні здатні легко відшкодувати шкоду одразу і не 
понести, відповідно, кримінальної відповідальності, інші ж, маючи досить скромні 
прибутки, незважаючи на свою готовність до гнучкішої форми відшкодування 
шкоди, опиняться на лаві підсудних [5, с. 488]. 

Крім того, одномоментне усунення шкоди чи відшкодування збитків може бути 
неможливим не лише через матеріальне становище винного, але й з інших причин, 
наприклад, у тому разі, коли для усунення шкоди, заподіяної здоров’ю, потрібно 
провести низку операцій, між якими за медичними критеріями повинен бути певний 
проміжок або, наприклад, у випадку, коли потрібен тривалий час для розблокування, 
відновлення зміненої (знищеної) інформації, яка обробляється в комп’ютерах тощо. 

Якими ж можуть бути шляхи вирішення такої ситуації ? 
В юридичній літературі зазначено, що, враховуючи необхідність реального 

загладжування спричиненої шкоди, тут може бути використаний інститут 
призупинення провадження по справі [4, с. 202]. Однак така пропозиція була піддана 
критиці як неперспективна, оскільки призупинення кримінальної справи (тобто 
збільшення строків провадження по ній) не відповідає вимогам елементарної 
процесуальної економії [5, с. 507]. 

Таке вирішення проблеми суперечитиме § 1 ст. 6 Конвенції про захист прав і 
основних свобод людини, яка гарантує “при ... встановленні обґрунтованості будь-
якого кримінального обвинувачення право на справедливий судовий розгляд 
упродовж розумного строку” [13]. 

На жаль, у Конвенції не визначено, у якому випадку тривалість розгляду справ у 
судах загальної юрисдикції визнається такою, що перевищує “розумний строк”, тобто 
є надмірною. Український законодавець також не передбачає, протягом якого 
максимально можливого часу з моменту надходження справи до суду за нею має 
бути постановлений вирок. Для з’ясування цього питання слід звернутися до 
практики Європейського суду з прав людини. Розглядаючи скарги на недотримання 
ст. 6 згадуваної уже Конвенції (зокрема, в справі “Кудла проти Польщі”), він 
ствердив, що право на судовий розгляд упродовж розумного строку буде порушене у 
разі, коли провадження у ній тривало довше, ніж це потрібно для встановлення всіх 
юридичних та фактичних обставин справи. До речі, 17 червня 2004 р. Польща 
прийняла закон “Про порушення права сторони необґрунтованою затримкою 
судового розгляду”, де закріплено таке саме положення [7, с. 8]. 

Отже, якщо у справі з’ясовані всі обставини, які необхідні для її вирішення, то 
постановлення вироку не повинно відкладатися. У протилежному випадку це слід 
тлумачити як порушення права сторін на розумний строк судового розгляду 
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(оскільки винесення вироку є його кінцевим моментом). Відповідно, відстрочка 
постановлення вироку автоматично впливає на надмірну тривалість провадження по 
справі. 

Тому, звісно, зазначене розв’язання проблеми не може бути застосоване на 
практиці (як таке, що опосередковано суперечить нормам міжнародного права). 

Крім того, аналізуючи цю проблему, виникає запитання: а чи слід розуміти 
вжитий законодавцем у ст. 46 КК України минулий час (“відшкодувала завдані нею 
збитки або усунула заподіяну шкоду”) буквально, чи можливе якесь інше тлумачення 
цієї норми? Підходити до цього питання формально, спираючись лише на 
граматичний спосіб тлумачення закону, є неправильно. Набуття потерпілим як 
кредитором юридично закріпленого, в тому числі із доказової точки зору, права 
вимоги до особи, яку звільняють від кримінальної відповідальності, цілком можна 
розуміти як спосіб відшкодування збитків чи усунення шкоди (за умови погодження 
на такий спосіб потерпілого, який є вільним у здійсненні належних йому прав). 

Тому деякі вчені зазначають, що в такому випадку не повинно виникати жодних 
проблем, оскільки відшкодування збитків чи усунення завданої шкоди можливе як 
до, так і після закриття кримінальної справи (у разі надання достатніх гарантій 
виконання цих домовленостей в обумовлений строк) [12, с. 159; 5, с. 487; 22, с. 9]. 

Що ж слід розуміти під наданням “достатніх гарантій” відшкодування шкоди чи 
усунення збитків в обумовлений строк? Єдине, що може на момент вирішення 
питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності додатково 
“гарантувати” потерпілому відшкодування шкоди чи усунення збитків – це 
укладення відповідної цивільно-правової угоди [5, с. 488]. 

Однак навіть після укладення сторонами такої угоди, в майбутньому можуть 
з’являтися ще й інші питання, зокрема, у випадку ухилення обвинуваченого від 
взятих на себе зобов’язань. Як у разі їхнього невиконання чи неналежного виконання 
можна захистити права потерпілого? Нині у нього існує єдина можливість – 
пред’явити позов в порядку цивільного судочинства. “Однак, ідучи назустріч не 
лише власним інтересам, але і інтересам обвинуваченого (підозрюваного), 
потерпілий позбавляється можливості використати ті пільги і переваги, які йому дає 
розгляд цивільного позову в кримінальній справі” [6, с. 51; 5, с. 502]. 

Варіантом вирішення ситуації, коли обвинувачений відмовляється виконувати 
взяті на себе зобов’язання, є пропозиція про те, що потерпілий в такому разі може 
звернутися за судовим захистом своїх прав і наполягати на їх здійсненні в порядку 
виконавчого провадження [17, с. 147]. 

Однак сьогодні цей шлях неможливий з урахуванням того, що немає 
передбачених законом підстав, які дозволяють порушити виконавче провадження. 
Адже серед рішень, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою 
(ст. 3 Закону України “Про виконавче провадження”), згадувана домовленість сторін 
не згадується [8]. 

Як зазначає Л.В. Головко це не повинно бути проблемою, оскільки в 
кримінально-процесуальне законодавство, можна внести корективи закріпивши, що 
такі домовленості набували б, у разі затвердження їх суддею, виконавчої сили (тобто, 
забезпечувався б примусом в межах виконавчого провадження) в тому варіанті, який 
буде копією мирової угоди в цивільному процесі [5, с. 507-511]. 
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Проте якщо умовою звільнення від кримінальної відповідальності є 
відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди, то, очевидно, що воно може 
здійснюватися лише добровільно. В протилежному випадку нема підстав 
застосовувати до обвинуваченого позитивні кримінально-правові наслідки цього 
інституту. 

Крім того, навіть якщо й припустити, що запропоноване вирішення проблеми є 
правильним, то, зрозуміло, що воно все-одно не може бути застосоване в усіх 
випадках, зокрема, тоді, коли сторони домовилися, що способом загладжування 
моральної шкоди стане вибачення обвинуваченого. Звичайно, це можна зробити без 
зволікань, і на основі вибачення, що відбулося, прийняти відповідне процесуальне 
рішення. Проте потерпілий може вимагати, щоб протилежна сторона принесла 
вибачення не віч-на-віч, а в присутності тих, хто був свідком злочину. Можливо, що 
дехто з них перебуває за межами України або взагалі їх місцезнаходження невідоме, 
і, відповідно, виконати таку домовленість одразу складно. 

У разі недотримання обвинуваченим цієї умови, не зрозуміло, як її може 
виконати державний виконавець, адже вибачення (як спосіб усунення шкоди, що 
тісно пов’язаний з особою винного) може бути принесене або ним безпосередньо, 
або, принаймні, від його імені та за його ініціативою. 

Примусове виконання зобов’язань є не найкращим виходом і з огляду на те, що в 
цьому разі умови досягнутої домовленості не будуть виконані у визначений термін. 
Водночас одним із аргументів на користь ширшого застосування інституту 
звільнення від кримінальної відповідальності є не тільки те, що він має певні 
позитивні наслідки для винного, а й те, що таким чином будуть краще захищені 
права потерпілого, зокрема, він буде швидко і вчасно отримувати компенсацію 
заподіяної йому шкоди. 

Ще однією пропозицією щодо вирішення ситуації, коли винний відмовляється 
виконувати зобов’язання щодо відшкодування шкоди чи усунення збитків є положення 
про те, що в такому випадку потрібно відмінити вирок суду про застосування до особи 
позитивних наслідків примирення винного з потерпілим [3, с. 13]. 

Висловлена думка є неприйнятною з кількох міркувань. По-перше, не зрозуміло, 
як суд може брати до уваги ймовірну подію (адже остаточне загладжування шкоди чи 
усунення збитків повністю може відбутися лише в майбутньому), тобто таку, про яку 
достеменно не відомо, чи відбудеться вона взагалі і потім враховувати її при 
постановленні (ухваленні) остаточного вироку. По-друге, не зрозуміло, хто повинен 
скасовувати такий вирок. Адже суд, що його постановив, не має права його змінити. 
Також відсутні і підстави для цього як при розгляді справи в апеляційному порядку 
(п.п. 1-5 ч. 1 ст. 367 КПК України), так і судом касаційної інстанції (ч. 1 ст. 398 КПК 
України). Немає підстав для перегляду зазначеного вироку і в порядку виключного 
провадження (ч. 1 ст. 400 КПК України). По-третє, сподівання потерпілого про 
загладжування завданої йому шкоди чи усунення збитків так і залишаться марними. 

Тому слід передбачити такі заходи, які б попереджали неправомірну поведінку 
обвинуваченого, яка виявлялася б у невиконанні чи неналежному виконанні 
зобов’язань, передбачених примирювальним договором. Зокрема в юридичній 
літературі пропонують увести положення про те, що якщо сторони домовляються про 
поетапну форму відшкодування шкоди, відповідне рішення суду може бути умовним 
аж до повного виконання боржником (обвинуваченим) своїх зобов’язань чи 
прощення боргу кредитором (потерпілим) [5, с. 511]. При цьому, відновлення 
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провадження можливе лише в межах строку давності притягнення до кримінальної 
відповідальності за злочин [17, с. 169-170]. 

Зазначають, що потрібно внести доповнення до КПК про те, що закриття 
кримінальної справи підлягає скасуванню за скаргою потерпілого у разі ухилення 
обвинуваченого, підсудного від належного виконання обов’язків по відшкодуванню 
шкоди, а також у разі вчинення цією особою нового умисного злочину [17, с. 176]. 

Загалом погоджуючись з наведеними міркуваннями, вважаємо, що пропозиція 
щодо скасування саме за скаргою потерпілого рішення суду про закриття 
кримінальної справи з огляду на невиконання винним узятих на себе зобов’язань, є 
навряд чи прийнятною з урахуванням того, що на потерпілого може чинитися тиск з 
метою, щоби він не звертався з такими скаргами до правоохоронних органів. Також 
потерпілий не завжди мати можливість звернутися із зазначеною скаргою через свій 
фізичний стан – хворобу, каліцтво, старість чи з будь-яких інших причин, що 
заслуговують уваги. 

Крім того, не варто забувати про те, що контроль за забезпеченням публічного 
інтересу не можна покладати на приватну особу, якою є потерпілий. Це повинні 
робити відповідні правоохоронні органи. 

Водночас необхідно передбачити в КПК положення про те, що надавати докази, 
які б свідчили про повне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди, 
повинен сам винний. На підтвердження виконання ним зазначених дій, він міг би 
надати суду заяву потерпілого чи розписку, де було б підтверджено цей факт або, 
наприклад, пред’явити квитанцію, яка б засвідчувала переказ грошей на рахунок 
потерпілого тощо. 

У випадку, коли потерпілий отримав компенсацію заподіяних злочином 
негативних наслідків, але через недобросовісність відмовляється це підтвердити, 
винний має право звернутися до суду з клопотанням у сприянні щодо витребування 
такого доказу. 

З огляду на те, що в чинному законодавстві чітко не визначено межі свободи 
сторін у визначенні порядку, способів та інших умов відшкодування заподіяних 
збитків та усунення спричиненої шкоди, на практиці при застосуванні аналізованого 
інституту можуть виникати деякі складнощі. Тому існує потреба законодавчого 
врегулювання цих питань. 

Шляхами подальшого розвитку засади диспозитивності може бути закріплення 
можливості сторін домовлятися про компенсацію негативних наслідків злочину не 
лише самим винним, але й третіми особами; допустимості угоди про визначення 
альтернативних способів відшкодування шкоди (усунення збитків). 
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, 
ЗАПОДІЯНОЇ ЗЛОЧИНОМ, ЩО ПІДЛЯГАЄ 

ВІДШКОДУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
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Здійснено аналіз законодавства та практики його застосування з питань визначення 
розміру матеріальної шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному судочинстві 
на підставі цивільного позову. На його основі автори приходять до висновку, що питання 
про розмір заподіяної шкоди повинно вирішуватися, виходячи з вартості майна, яка була 
встановлена на момент вчинення злочину. Наголошується, що розмір матеріальної 
шкоди охоплює як реальні збитки, так і неодержані доходи. Визначено важливі питання 
матеріальної відповідальності, які нормативно не врегульовані. 

Ключові слова: відшкодування, майнова шкода, неодержані доходи, цивільний 
позов у кримінальному процесі. 

Сьогодні у науковій літературі більшою мірою увага акцентується на проблемах 
визначення розміру моральної шкоди, заподіяної злочином, що підлягає компенсації 
у кримінальному судочинстві. Що торкається визначення розміру шкоди 
матеріальної, то цьому питанню уваги приділяється менше. І на перший погляд може 
навіть видатися, що актуальних питань, пов’язаних з обрахунком заподіяної 
суспільно-небезпечним діянням матеріальної шкоди та, відповідно, визначенням 
розміру її відшкодування у результаті пред’явлення цивільного позову у 
кримінальному процесі, не має. У деяких ситуаціях це справді так. Проте існує ціла 
низка обставин, за яких визначення обсягу матеріальної шкоди, яка підлягає 
відшкодуванню, насправді є не легким завданням та викликає на практиці певні 
труднощі. Окремі аспекти відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному 
судочинстві, зокрема, визначення її розміру, розглядалися у роботах таких науковців, 
як М.І. Гошовський, П.П. Гурєєв, З.З. Зінатуллін, О.П. Кучинська, А.Г. Мазалов, 
В.Т. Нор, В.Я. Понарін, В.С. Шадрін та ін. І хоча шляхи розв’язання значної кількості 
проблем як теоретичного, так і практичного плану у цій сфері було окреслено в 
працях перелічених та ряду інших вчених, деякі з них все ж залишаються не 
достатньо дослідженими і по даний час. Це обумовлено насамперед тим, що 
переважна більшість робіт, які торкаються питань відшкодування матеріальної 
шкоди у кримінальному процесі та визначення її розміру ґрунтується на основі 
Цивільного кодексу 1963 р., який втратив чинність, та інших нормах цивільного 
права, які останнім часом зазнали суттєвих змін. Прийняття нового Цивільного 
кодексу (далі – ЦК), а також інші новели цивільного законодавства та існуюче коло 
дискусійних питань у літературі в цій площині потребує нового наукового 
осмислення окремих аспектів відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному 
провадженні, що й ставить своїм завданням дана стаття. 

Між розміром заподіяної матеріальної шкоди і обсягом суми, що стягується з 
винного та необхідна для її відшкодування, існує прямо пропорційна залежність. 
Постановляючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру 
цивільного позову задовольняє його повністю або частково чи відмовляє в ньому 
(ч. 1 ст. 328 КПК). 
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Одним з завдань цивільного позову у кримінальному судочинстві є відновлення 
порушених злочином майнових та особистих немайнових інтересів потерпілих. Тому 
з економічної точки зору розмір шкоди, яка відшкодовується, фактично повинен бути 
адекватним розміру матеріальної шкоди, заподіяної злочином. Іншими словами, 
відшкодувати потерпілому повинні таку суму грошей, щоб він міг придбати на 
момент виконання рішення про таке відшкодування, аналогічне майно до того, яке 
вибуло з його володіння внаслідок вчинення злочину чи відновити його, якщо воно 
було втрачено чи пошкоджено через вчинення злочину. Від моменту вчинення 
злочину та заподіяння ним шкоди до моменту, коли визначається у судовому рішенні 
розмір такого відшкодування проходить більший чи менший проміжок часу. 
Оскільки за цей період в економіці державі можуть відбутися зміни то, відповідно, 
кількісно розмір такого відшкодування відрізнятиметься від розміру заподіяної 
шкоди. Стосовно вирішення цих питань цілком виправдану позицію займає Пленум 
Верховного Суду України. Відповідно до його постанови від 25 грудня 1992 р. № 12 
з наступними змінами та доповненнями «Про судову практику в справах про 
корисливі злочини проти приватної власності», вирішуючи питання про кваліфікацію 
дій винної особи за ознакою заподіяння потерпілому значної шкоди, судам належить 
виходити із вартості викраденого на час вчинення злочину, його кількості і 
значущості для потерпілого, а також із матеріального становища останнього, 
наявності у нього утриманців тощо. Критерії, що не мають матеріального змісту 
(дефіцитність викраденої речі, престижність володіння нею тощо), при цьому 
враховуватися не повинні. Розмір заподіяних потерпілому збитків належить 
визначати, виходячи з вартості майна на момент вчинення злочину за роздрібними 
(закупівельними) цінами. Це стосується і тих випадків, коли вилучені у потерпілого 
предмети були створені ним у результаті трудової діяльності. За відсутності цін на 
майно його вартість може бути визначена шляхом проведення експертизи. Якщо 
потерпілий придбав майно за ринковими чи комісійними цінами, вартість повинна 
визначатися виходячи із цін на час вчинення злочину. Коли відшкодування в натурі 
неможливе, потерпілому відшкодовуються у повному обсязі збитки відповідно до 
реальної вартості майна (тобто за цінами, які дають можливість вільно придбати 
майно того ж роду і якості на час розгляду справи), а також неодержані доходи 
(курсив авторський) [1, с. 98-99, 101]. Такі ж позиції викладені і в абз. 2 п. 9 
постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року № 6 з 
наступними змінами та доповненнями «Про практику розгляду судами цивільних 
справ за позовами про відшкодування шкоди» [2, с. 97], а також у постанові від 31 
березня 1989 р. № 3 з наступними змінами та доповненнями «Про практику 
застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, 
заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна», в п. 11, 12 якої 
зокрема зазначається, що при визначенні розміру шкоди суд має виходити з цін на 
майно, що діють у даній місцевості на час розгляду справи, і застосовувати 
встановлені нормативно-правовими актами для даних випадків кратність, 
коефіцієнти, індекси, податок на добавлену вартість, акцизний збір тощо. На 
підприємствах громадського харчування (на виробництві і в буфетах) та в комісійній 
торгівлі розмір шкоди, заподіяної розкраданням або нестачею продукції і товарів, 
визначається за цінами, встановленими для продажу (реалізації) цієї продукції і 
товарів. Розмір шкоди, заподіяної робітниками та службовцями знищенням або 
псуванням державного і громадського майна внаслідок необережних дій 
(бездіяльності), визначається за фактичними втратами на підставі даних 
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бухгалтерського обліку виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних 
цінностей за вирахуванням зносу за встановленими нормами. При визначенні розміру 
шкоди необхідно застосовувати ціни (роздрібні, оптові, закупівельні, ціни реалізації 
та ін.) і відповідні коефіцієнти (поправочні, кратності), чинні на момент прийняття 
рішення про відшкодування шкоди (курсив авторський) [3, с. 279-280]. Аналогічна 
норма міститься і в ст. 1192 ЦК, відповідно до якої розмір збитків, що підлягають 
відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості 
втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для 
відновлення пошкодженої речі. 

Отож, з наведеного можна зробити цілком правильний висновок, що питання про 
розмір заподіяної шкоди повинно вирішуватися, виходячи з вартості майна, яка була 
для нього встановлена на момент вчинення злочину. А розмір матеріальної шкоди, 
яка підлягає відшкодуванню, повинен обчислюватися, виходячи з цін на аналогічне 
майно, що діють на момент розгляду кримінальної справи по суті у суді. 

Тривалий час одним з дискусійних у теорії кримінального процесу було питання 
щодо можливості чи неможливості відшкодування не лише заподіяної злочином 
прямої позитивної шкоди у майні, але й неодержаних доходів. І хоча на сьогодні діє 
ряд нових нормативних актів, у тому числі і законів, які регулюють відносини 
цивільно-правового характеру, таке питання все ж не втрачає актуальності. І 
обумовлено це, насамперед тим, що у них прямо не зазначено про відшкодування 
доходів, які потерпілий не одержав внаслідок вчинення злочину. У літературі ж одна 
група науковців заперечує можливість відшкодування неодержаних доходів 
(упущеної вигоди) у кримінальному процесі у тому числі і засобами цивільного 
позову [4, с. 6; 5, с. 15-16; 6, с. 13; 7, с. 38], інша вважає не лише можливе, але й 
необхідне їх відшкодування [8, с. 13-14; 9, с. 25-30; 10, с. 40, 44-45; 11, с. 54-55; 
12, с. 193-194]. Не вдаючись у детальне обговорення наведених аргументів за і проти, 
вважаємо за необхідне приєднатися до останньої позиції. При цьому, як видається, 
необхідно керуватися наступними міркуваннями. 

Відповідно до ст. 22 ЦК збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо 
договором або законом не передбачено відшкодування у меншому чи більшому 
розмірі. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або 
пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для 
відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які б особа могла 
реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена 
вигода). Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв’язку з цим доходи, то 
розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не 
може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила це право. Частина 
перша ст. 1166 ЦК встановлює аналогічне правило, яке полягає у тому, що майнова 
шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим 
немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну 
фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її 
завдала. Під час провадження та вирішення по суті цивільного позову у 
кримінальному процесі підлягають застосуванню норми матеріального цивільного 
права, а вони, як не важко побачити з цитованих норм ЦК, встановлюють 
матеріальну відповідальність у повному обсязі. З цього, відповідно, слідує, що 
положення цивільного права про необхідність відшкодування шкоди у повному 
обсязі, тобто включення у неї неодержаних доходів, повною мірою слід 
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застосовувати і при вирішенні цивільного позову у кримінальній справі. У 
протилежному випадку при вирішенні цивільного позову буде порушена норма 
матеріального (цивільного) права, яка підлягає безумовному та точному 
застосуванню відповідного до свого прямого змісту у таких випадках. 

Тривалий час одним із аргументів проти включення в обсяг відшкодування у 
кримінальному процесі неодержаних доходів (упущеної вигоди) у літературі 
слугувало те, що відповідні норми цивільного законодавства встановлюють 
матеріальну відповідальність у повному обсязі лише у сфері договірних відносин 
[6, с. 13; 7, с. 38]. Проте на сьогодні законодавець чітко й однозначно вирішив це 
питання, позбавивши перспективи будь-якої дискусії з даного питання. З наведених 
раніше норм однозначно вбачається, що мова йде не лише про договірну 
відповідальність, а про майнову відповідальність загалом, яка реалізується, в тому 
числі, і засобом кримінального судочинства. Більше того, навіть до прийняття 
чинного ЦК, який безпосередньо вирішує це питання, названий вище аргумент, поза 
всяким сумнівом, не містив ґрунтовних підстав для заперечення можливості 
відшкодування неодержаних доходів. Варто погодитися з думкою В.Т. Нора у тому, 
що точка зору про недопустимість пред’явлення та задоволення цивільних позовів у 
частині вимоги відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) 
необґрунтована. Вона веде до заперечення можливості реалізації у кримінальному 
процесі цивільно-правового принципу відшкодування заподіяної матеріальної шкоди 
у повному обсязі. А це, своєю чергою, ставить під сумнів узагалі доцільність 
існування інституту цивільного позову у кримінальному судочинстві (з’єднаного 
процесу), оскільки у такому випадку замість зручностей і вигод, пов’язаних з 
економією часу, засобів і оперативністю у повному усуненні шкідливих майнових 
наслідків злочину, він міг би тільки ускладнити це завдання. Оскільки з’єднаний 
процес не в змозі був би забезпечити відшкодування заподіяної злочином шкоди у 
повному обсязі, то особи, які зазнали майнової шкоди або взагалі б ігнорували цей 
процес, віддаючи перевагу цивільному, або замість одного процесу (з’єднаного) 
змушені були б порушувати для відшкодування неодержаних доходів і цивільний 
процес. Нарешті, важко було б зрозуміти логіку законодавця, якщо би він при 
встановленні майнової відповідальності за шкоду, заподіяну деліктом, у тому числі і 
крайнім його проявом – злочином, ставив правопорушника у більш вигідне 
положення, зобов’язуючи його відшкодувати тільки ту частину заподіяної шкоди, 
яку складає позитивна шкода у майні, порівняно з відповідальністю у договірних 
зобов’язаннях, де невиконання або неналежне виконання тягне відшкодування як 
позитивної шкоди, так і неодержаних доходів [10, с. 44-45]. 

Обов’язковою умовою можливості відшкодування неодержаного доходу є 
реальність його одержання. Тобто, у момент заподіяння злочином шкоди 
потерпілому, підприємству, установі, організації останні повинні створити всі умови 
для одержання прибутку (наприклад, розпочати випуск продукції або надати послуги 
чи підготувати всі матеріальні та організаційні умови для випуску продукції чи 
надання послуг). Крім того, неодержані доходи повинні бути пов’язані з фактом 
вчинення злочину причинно-наслідковим зв’язком [9, с. 32]. 

Позиція про включення неодержаних доходів в обсяг заподіяної 
правопорушенням матеріальної шкоди не є абсолютно новою для нашого 
законодавства. Ще у древньому Римі поняття майнової шкоди складалося з двох 
елементів: 1) damnum emergens, позитивна шкода, тобто втрата того, що вже входило 
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у склад майна даної особи; 2) lucrum cessans, упущена вигода, або інакше кажучи, не 
поступлення у майно даної особи тих цінностей, які повинні були поступити при 
нормальному ході обставин [13, с. 185]. 

На позиції відшкодування у кримінальному судочинстві неодержаних доходів 
нині стоїть і вищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. Пленум 
Верховного Суду України у своїх роз’ясненнях неодноразово наголошує на 
необхідності повного відшкодування шкоди, у тому числі і неодержаних потерпілим 
доходів. Такі роз’яснення, що підлягають застосуванню у кримінальних справах 
можна віднайти, зокрема, у п. 36 постанови Пленуму Верховного Суду України від 
25 грудня 1992 р. № 12 з наступними змінами і доповненнями «Про судову практику 
в справах про корисливі злочини проти приватної власності» [1, с. 101], п. 9 
постанови Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 року № 14 з 
наступними змінами та доповненнями «Про судову практику в справах про 
відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх 
працівниками» [14, с. 110-111], п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 
27 березня 1992 року № 6 з наступними змінами та доповненнями «Про практику 
розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» 
[2, с. 96-97], п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 
1989 р. № 3 з наступними змінами і доповненнями «Про практику застосування 
судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної 
злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» [3, с. 280] та ін. 

На вказівку про відшкодування шкоди у повному обсязі, застосування якої 
вважатиметься правомірним у кримінальному процесі, можна натрапити не лише у 
Цивільному кодексі, але й в інших законах цивілістичної сфери, зокрема у ст. 224 
Господарського кодексу України, ст. 17 Закону України «Про захист прав 
споживачів» від 12 травня 1991 року з наступними змінами та доповненнями, ст. 10 
Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року з 
наступними змінами та доповненнями тощо, а також у численних підзаконних 
нормативно-правових актах. 

До прикладу, ст. 156 Земельного кодексу України, передбачаючи відшкодування 
збитків власникам землі та землекористувачам, поряд з іншими підставами вказує, 
що вони можуть бути заподіяні у тому числі внаслідок неодержання доходів за час 
тимчасового невикористання земельної ділянки. Аналогічну позицію займає 
«Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам» від 19 квітня 1993 року № 284, відповідно до ч. 3 якого, 
відшкодуванню підлягають, поряд з іншою шкодою, також і неодержані доходи, 
якщо вони обґрунтовані. Водночас примітка цього Порядку формулює поняття 
неодержаного доходу стосовно таких ситуацій. Ним вважається доход, який міг би 
одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки 
і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, 
обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для 
використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, 
спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян [15]. І хоча 
ні у цьому Порядку, ні у Земельному кодексі чи інших аналогічних нормах, як і у ЦК, 
прямо не зазначено, що неодержання такого доходу (упущеної вигоди) може бути 
обумовлено вчиненням злочину, і тому ця норма підлягає застосовуванню при 
визначенні розміру шкоди, яка відшкодовується у кримінальному процесі, очевидно, 
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що така позиція і не спростовується. Отож, є всі підстави визнати ці законодавчі 
положення такими, що підлягають застосуванню і стосовно цивільного позову. 
Наприклад, роз’яснення про необхідність застосування цих та подібних норм у сфері 
обрахунку шкоди (у тому числі і неодержаних доходів), яка підлягає відшкодуванню, 
обумовленої вчиненням злочину проти довкілля, вміщене у відповідному роз’ясненні 
Пленуму Верховного Суду України. У ньому, зокрема, зазначається, що при 
вирішенні вимог про її відшкодування, у тому числі й при заподіянні шкоди 
злочинними посяганнями, необхідно керуватися нормами природоохоронного 
законодавства, а коли це питання не врегульоване цим законодавством, – 
відповідними положеннями цивільного законодавства та роз’ясненнями, які 
містяться у відповідних постановах Пленуму Верховного Суду України [16, с. 221]. 

Варто вказати, що на сьогодні загалом визначення розміру шкоди, яка підлягає 
відшкодуванню у кримінальному судочинстві, зокрема і шляхом цивільного позову, 
внаслідок вчинення злочинів проти природи, є доволі утрудненим. Це, в першу чергу, 
зумовлено існуванням значної кількості нормативних актів, які встановлюють 
спеціальні правила обрахунків шкоди, заподіяної такими посяганнями. Ці підзаконні 
нормативно-правові акти доволі часто зазнають змін, тому при їх застосуванні у 
конкретних справах слід неухильно слідкувати за останніми змінами у законодавстві. 
У них, зокрема, містяться відповідні формули обрахунку суми шкоди, яка повинна 
бути відшкодована за посягання на конкретні об’єкти з чітко визначеними індексами 
та коефіцієнтами, встановлений порядок обчислення такої шкоди тощо [17]. В ряді 
випадків відшкодування завданої шкоди здійснюється на підставі такс в залежності 
від чітко окреслених умов, наприклад, від речовини, що зумовила забруднення, 
об’єктів, яким заподіяно забруднення, транспорту, виду території (зокрема, точно 
встановлена сума шкоди, яка підлягає відшкодуванню, за забруднення однією 
одиницею виміру конкретної речовини, що спричинила таке забруднення), 
конкретного виду зелених насаджень, об’єктів флори та фауни у відношенні яких 
вчинено протиправне посягання, що заподіяло шкоду тощо [18]. 

У законодавстві поряд з визначенням поняття «неодержані доходи (упущена 
вигода)» можна віднайти і поняття «очікувані збитки», проте воно є не загальним, а 
стосується лише конкретно визначених умов та обставин. Так, відповідно до 
«Тимчасової методики визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля при 
транспортуванні небезпечних речовин та відходів» від 15 травня 2001 року № 181, 
очікувані збитки – це збитки, які потенційно можуть бути завдані фізичній чи 
юридичній особі, а також природним ресурсам небезпечним вантажем (небезпечними 
речовинами та відходами) під час його (їх) перевезення у випадку непередбаченої 
ситуації, наслідком якої є аварійне забруднення довкілля [19, с. 115]. Проте наведене 
положення, на відміну від неодержаних доходів, не матиме безпосереднього 
стосунку до визначення обсягу матеріальної відповідальності у кримінальному 
судочинстві. 

Досить складним і неоднозначно вирішується у практиці питання про 
відшкодування матеріальної шкоди при вчиненні незакінченого злочину. Окремі 
науковці вважають, що при вчиненні замаху на злочин чи готування до нього 
матеріальна шкода підлягає відшкодуванню у будь-якому випадку, навіть незалежно 
від її реального заподіяння. Так, В.С. Шадрін зазначає, що при будь-якій формі 
злочинного посягання, навіть якщо створена лише загроза заподіяння особі 
моральної, фізичної або майнової шкоди, виникають підстави для визнання особи 
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потерпілим [12, с. 165], а відповідно, і право у потерпілого на відшкодування такої 
шкоди. Подібні позиції не поодинокі у науковій літературі. Наприклад, А. Ратінов 
вважав, що потерпілий буде наявним і у тому випадку, коли шкода не наступила з 
незалежних від злочинця обставин, проте могла наступити при звичайному ході 
подій. Невдалий замах не позбавляє можливості визнання потерпілим володільця 
майна, на яке посягав злочинець [20, с. 33]. В.П. Бож’єв також зауважує, що особа, на 
інтереси якої було вчинено замах, повинна визнаватися потерпілим і допускатися до 
кримінально-процесуальної діяльності незалежно від заподіяння їй шкоди 
[21, с. 168]. Проте з наведеними позиціями навряд чи можна погодитися. Справді, 
при замаху чи готуванні може виникнути право на відшкодування матеріальної 
шкоди, проте тільки за умови реального заподіяння такої шкоди. У ситуації 
створення лише загрози її заподіяння навряд чи можна визнати наявність такої 
можливості. Це твердження стосується будь-якого виду шкоди. Не кожним 
злочином, у тому числі і незакінченим, може бути заподіяна матеріальна шкода. 
Фактичне її заподіяння обумовлюється рядом обставин конкретної справи, у тому 
числі, способом вчинення злочину, стадією, на якій він був припинений тощо. У 
літературі на сьогодні загальноприйнятою є позиція: необхідною умовою 
відшкодування шкоди, є те, що вона повинна бути наявною, дійсною та реальною на 
момент розгляду справи (за окремими винятками, передбаченими ЦК). Якщо 
дотримуватися позиції про можливість відшкодування шкоди лише при загрозі її 
заподіяння, незалежно від реального настання, то ці вимоги не будуть дотримані. 
Більше того, якщо визнати прийнятною таку позицію, то виходить, що особі 
матеріальної шкоди по-суті може бути взагалі не заподіяно вчиненим злочином, 
зокрема незакінченим, але відшкодувати її все ж необхідно. Тому виникає цілком 
логічне запитання: що ж відшкодовувати потерпілому, коли йому шкоди взагалі 
насправді не заподіяно? Які критерії визначення розміру можливої матеріальної 
шкоди? Отож, можна зробити висновок, що при вчиненні незакінченого злочину, 
відшкодуванню (компенсації) підлягає лише та шкода, що фактично заподіяна цим 
діянням, а не створена лише загроза такого заподіяння. Протилежне формулювання 
не узгоджується з поняттям потерпілого, формулювання якого чітко визначає, що 
ним визнається особа, якій злочином заподіяно (тобто, заподіяно реально, а не 
створено лише загрозу такого заподіяння) шкоду, а також з вимогами, яким повинна 
відповідати шкода, що може бути відшкодована (компенсована) у правовому полі. 
Таке розуміння шкоди здатне привести, фактично, до збагачення «потерпілого» за 
рахунок обвинуваченого внаслідок «відшкодування» йому шкоди, яка насправді не 
була заподіяна. Тому можливість відшкодування шкоди реально не заподіяної, а 
поставленої лише під загрозу такого заподіяння не можна визнати підставною. 

Виходячи зі змісту ст. 22 ЦК, відшкодування шкоди у меншому чи більшому 
обсязі, ніж повному, дозволене і у кримінальному процесі, але лише за умови, що це 
передбачено законом. На противагу можливості застосування норми про матеріальну 
відповідальність у більшому розмірі, ніж повному, застосування норми про 
матеріальну відповідальність у меншому обсязі, тобто, коли виключається 
можливість відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) внаслідок 
заподіяння шкоди діянням, що містить ознаки злочину, не можливе у кримінальному 
судочинстві. Це обумовлено тим, що чинне законодавство не містить спеціального 
нормативно-правового акта, яким би передбачалося застосування такої 
відповідальності у кримінальній справі. І хоча положення про відшкодування лише 
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прямої дійсної шкоди вміщені, наприклад, у ст. 130, 132, 133 КЗпП, їх застосування є 
неможливим у кримінальному судочинстві, у тому числі і при відшкодуванні 
матеріальної шкоди шляхом цивільного позову. Це обумовлено тим, що однією з 
умов покладення на працівника матеріальної відповідальності у повному розмірі 
шкоди, є заподіяння шкоди підприємству, установі, організації, діями працівника, які 
мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку (п. 3 ст. 134 КЗпП). 
Таку норму варто визнати спеціальною щодо тих, які визначають матеріальну 
відповідальність працівників лише у межах прямої дійсної шкоди (ст. 130, 132, 133 
КЗпП) а, відповідно, й такою, що підлягає застосуванню в рамках кримінального 
судочинства. Більше того, як зазначає Верховний Суд України у своєму роз’ясненні, 
матеріальна відповідальність у повному розмірі шкоди покладається і у тих випадках, 
коли шкода заподіяна діями працівника, що мають ознаки діянь, переслідуваних у 
кримінальному порядку, але він був звільнений від кримінальної відповідальності у 
зв’язку зі спливом строку давності для притягнення до кримінальної 
відповідальності, або з інших підстав, передбачених законом (пункти 4, 8 ст. 6, ст. 7, 
7¹, 7², 8-10 КПК). При винесенні виправдувального вироку (закритті провадження у 
кримінальній справі) за відсутністю складу злочину, суд, розглядаючи справу у 
порядку цивільного судочинства, вправі з інших передбачених законом підстав 
задовольнити позов у межах повного розміру заподіяної працівником шкоди 
[14, с. 111]. Подібне правове регулювання можна віднайти і у «Положенні про 
матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі» від 
23 червня 1995 року № 243 з наступними змінами і доповненнями. У ньому 
передбачено норму, що визначає матеріальну відповідальність осіб, на яких 
розповсюджується дія цього положення, лише в межах прямої дійсної шкоди. 
Водночас п. 13 імперативно визначає, що військовослужбовці і призвані на збори 
військовозобов'язані несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, 
заподіяної з їх вини державі, у разі вчинення дій (бездіяльності), що мають ознаки 
злочину [22]. Таку норму, відповідно, слід вважати спеціальною стосовно до норми 
цього Положення, яка визначає матеріальну відповідальність лише в межах прямої 
дійсної шкоди, а отже, і такою, що підлягає застосуванню у кримінальному 
судочинстві. 

На відміну від неможливості застосування норм про відповідальність у меншому 
обсязі, в силу відсутності прямої нормативної вказівки, варто вказати, що чинне 
законодавство допускає випадки матеріальної відповідальності у кримінальному 
судочинстві у більшому розмірі, порівняно з відповідальністю у повному обсязі, 
тобто, так звану кратну відповідальність. Норми про таку відповідальність у 
передбачених законодавчими актами випадках підлягають застосуванню у 
кримінальному процесі. На це вказує і Верховний Суд України у своїх роз’ясненнях 
(п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 року № 14 з 
наступними змінами та доповненнями «Про судову практику в справах про 
відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх 
працівниками» [14, с. 112]). Не вдаючись у конкретне перелічування умов, за яких у 
кримінальному судочинстві застосовується матеріальна відповідальність у більшому, 
ніж фактично заподіяно, обсязі, зазначимо, що Законом України від 6 червня 
1995 року «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, 
організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою 
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей», залежно від 
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конкретно визначених матеріальних об’єктів, яким заподіяна шкода, у тому числі не 
виключено, що і злочинними посяганнями, вона встановлена у подвійному, або ж 
навіть у потрійному розмірі вартості матеріальних цінностей, що стали об’єктом 
правопорушення, за ринковими цінами, що діють на день виявлення завданих збитків 
або ж навіть у потрійному розмірі. Норми про кратну відповідальність містяться 
також в уже згаданому вище Положенні. Відповідно до його п. 14 
військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані за шкоду, заподіяну 
розкраданням, марнотратством або втратою зброї та боєприпасів, оптичних приладів, 
засобів зв'язку, спеціальної техніки, льотно-технічного, спеціального морського і 
десантного обмундирування, штурманського спорядження, спеціального одягу і 
взуття, інвентарних речей та деяких інших видів військового майна, несуть 
матеріальну відповідальність у 2–10-кратному розмірі вартості цього майна. Перелік 
військового майна, нестача або розкрадання якого відшкодовується винними особами 
у кратному співвідношенні до його вартості, затверджується Кабінетом Міністрів 
України [22]. 

Шляхом цивільного позову у кримінальній справі можливе і відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди внаслідок ушкодження здоров’я, смерті, каліцтва. 
На такій позиції стоїть і Пленум Верховного Суду України, який у п. 29 постанови 
від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя 
та здоров’я особи» зазначає, що при вирішенні цивільного позову у кримінальній 
справі про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, заподіяної внаслідок 
смерті, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я потерпілого (витрат на лікування, 
посилене харчування, протезування, сторонній догляд, поховання тощо), суди 
повинні керуватися відповідним цивільним законодавством [23, с. 82], зокрема 
Положенням, а також роз’ясненнями із цих питань, що містяться у відповідних 
постановах Пленуму Верховного Суду України. 

Отож, як бачимо, не дивлячись на зміни, що були внесені у законодавство 
останнім часом та спрямовані на врегулювання питань у визначенні розміру 
матеріальної шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному судочинстві, до 
сьогодні залишається ряд важливих проблем в цьому аспекті. В першу чергу, це 
обумовлено існуванням значної кількості підзаконних нормативно-правових актів, 
які не завжди дають пряму відповідь на запитання, які диктує практика, а також 
доволі часто зазнають змін, що своєю чергою впливає на доброякісність їх 
застосування. Водночас, ряд актуальних питань взагалі вирішено лише на рівні 
постанов Пленуму Верховного Суду України, що відповідно, варто визнати одним з 
недоліків правового регулювання. 
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В цій роботі автор досліджує нову форму судочинства, його можливості щодо 
превенції та подолання негативних наслідків злочину, задоволення потреб жертви. 
Розглянуто головні форми відновного судочинства у Великобританії, США, Новій 
Зеландії та Канаді, сферу застосування конференцій відновного судочинства та їх 
основні цінності.  
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Новою і актуальною у багатьох країнах світу сьогодні є теорія “Відновного 
судочинства” (далі ВС) (вживають також терміни відновлювальне, поновлююче, 
однак запропонований в цій роботі варіант видається лаконічнішим і максимально 
передає зміст поняття). 

Відновне судочинство, яке переважно відбувається у формі зустрічей і 
конференцій, на відміну від традиційного кримінального судочинства, слугує не 
протиставленій сторони одна одній (що передбачає принцип змагальності сторін), а 
примиренню; закликає не до покарання як відплати за злочин, а до усвідомлення 
злочинцем своєї провини, щирого вибачення та відшкодування завданої злочином 
шкоди. Вважають, що відновне судочинство краще задовільняє жертву та її потреби, 
обіцяє компенсувати матеріальну та моральну шкоди, відновити почуття безпеки, 
зруйновані відносини, гідність та самоповагу [8, c. 101; 9, с. 43]. Головними 
принципами відновного судочинства є визнання своєї вини злочинцем та добровільна 
участь у зустрічах і конференціях обох “сторін”: жертви і злочинця.  

У цій статті спробуємо дати визначення поняття відновного судочинства, 
коротко аналізувати його процесуальні форми, наголосивши на деяких спірних 
питаннях, причини і аргументи актуальності та новизни відновного судочинства у 
деяких країнах світу, зробити висновки і відшукати теми для подальших досліджень, 
а також можливу його цінність для розвитку кримінально-процесуальної науки в 
Україні.  

Поняття “Відновного судочинства” як більш-менш сформованої теорії виникло в 
кінці 70-х – на початку 80-х років 20-го століття, хоча своїм корінням ця теорія 
завдячує досягненням людської думки ще в Стародавній Греції та Римі, германських 
народів та індійських хінді, а також традиціям Буддизму та Конфуціанства. Пік 
популярності відновного судочинства збігся в часі з виникненням і розвитком 
кримінологічних ідей про необхідність звернення до потреб потерпілих від злочину; 
ідей про те, що злочин за своєю суттю є конфліктом особистісним між злочинцем і 
жертвою; що реагуючи на злочин, ми насамперед повинні поставити злочинця у 
відомість про заподіяну ним шкоду, змусити його усвідомити і взяти на себе 
відповідальність за виправлення шкоди жертві [3, с. 27].  
                                                           
1© Федорчук Н., 2006 
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Великою мірою теорія відновного судочинства отримала свій розвиток через 
практику конференцій по виправленню злочинців, кругів по засудженню злочинця, 
зустрічей жертви із злочинцем за посередництвом спеціалістів проведення таких 
засідань тощо. Як результат цього, в теорії немає єдиного визначення щодо 
відповідного судочинства. Тоні Маршал пропонує таке визначення відновного 
судочинства: “це процес, в якому небайдужі до злочину особи (жертва та її сім’я, 
злочинець та його сім’я, члени громади, що постраждала від злочину) за допомогою 
колективних зустрічей вирішують як вчинити з наслідками злочину та роблять 
висновки на майбутнє”.  

Крізь визначення відновного судочинства, запропонованого ООН, чітко 
проглядається те, що саме конференції (про них йтиметься нижче) є ключовим 
елементом ВС: “це процес, у якому жертва, злочинець та/або інші особи чи члени 
громади, що потерпіла від злочину, активно беруть участь у розв’язанні конфлікту, 
що виник в результаті вчинення злочину” [12]. 

Ключовими цінностями відновного судочинства його захисники вважають 
шанобливий і ввічливий діалог, вибачення та пробачення, відповідальність за власні 
дії, зрештою й те, що відновне судочинство намагається виправити, а не завдати 
болю та виправити і загладити завдану шкоду, а не нанести її злочинцю. Отже, 
маючи на увазі відновне судочинство, ми розуміємо “загоєння” жертви, виправлення 
злочинця та загладжування шкоди громаді [1, с. 11]. 

Сферою застосування відновного судочинства є переважно нетяжкі злочини, 
злочини, вчинені неповнолітніми, злочини проти особи (нанесення легких або 
середньої тяжкості тілесних ушкоджень), проти власності (крадіжки, грабежі), також 
рідше – проти статевої свободи особи. Останнім часом спостережено певне 
розширення сфери застосування ВС, зокрема, щодо злочинів, вчинених повнолітніми 
злочинцями, насильницьких злочинів та, деякою мірою, господарських 
злочинів [2, с. 29]. 

Загалом виділяють чотири процесуальні форми відновного судочинства. 
Один з найпоширеніших типів комунікації жертви та злочинця є посередництво 

“жертва-злочинець” (Victim-Offender Mediation (англ.)), який надає змогу жертві 
зустріти злочинця в безпечному та чітко структурованому процесі, обговорити всі 
наслідки злочину для жертви та укласти угоду про відшкодування матеріальної та 
компенсацію моральної шкоди жертві [1, с. 2]. З допомогою спеціалістів-
посередників жертва може висловити злочинцю, який фізичний, моральний та 
матеріальний вплив мав злочин на неї; отримати відповіді на наболілі питання щодо 
злочину і злочинця; взяти безпосередню участь у розробці плану реституції, 
відповідно злочинець покриватиме матеріальний борг перед жертвою.  

Посередництва “жертва-злочинець” найбільше поширені в країнах Північної 
Америки, Великобританії та Європи. Сьогодні в США та Канаді працює близько 
320 програм за цим типом посередництва, у Європі загалом їх налічують більше 
семисот. Так, у США, на приклад, близько тисячі справ передаються судами у 
відання декількох програм щорічно [1, с. 4]. І хоча велика частина справ пов’язана з 
менш серйозними злочинами проти власності, що вчиняються неповнолітніми, 
посередництва застосовуються з кожним роком частіше до справ про тяжкі та 
насильницькі злочини, вчинювані як неповнолітніми, так і дорослими.  
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Сімейні конференції (Family Group Conferencing (англ.)) – ще одна форма 
відновного судочинства – спираються на більш як столітні традиції Маорі (корінна 
нація Нової Зеландії) вжиття санкцій та вирішення конфліктів. Сімейні конференції в 
своїй сучасній формі закріплені в національному законодавстві Нової Зеландії у 
1989 р., а також широко застосовуються на Півдні Австралії та деяких штатах США і 
Канади. Для проведення сімейної конференції посередник – спеціаліст щодо 
вирішення спорів – запрошує жертву та, за, її бажанням, близькі їй особи (члени 
сім’ї, родичі тощо), які можуть надати психологічну підтримку, з одного боку, та 
злочинець та близькі йому особи, з іншого. Під час конференції обговорюється 
шкода, заподіяна жертві та кожному з учасники процесу на його/її стороні, спільно 
всі учасниками вирішують як заподіяна шкода може бути компенсована [1, c. 4]. 

Однією з цінностей конференцій і засідань у відновному судочинстві є власне 
безпосередній контакт та участь жертви у процесі. Згідно з проведеними 
дослідженнями , головними потребами жертви злочину є: менш офіційний процес, 
розкриття інформації про процес та його результат ввічливе і шанобливе 
трактування, покриття матеріальної шкоди, компенсація моральної шкоди та 
вибачення, між ними також ширша участь у розгляді і вирішенні справи [6, с. 8]. 
Саме участь жертв у конференціях дають змогу такі проблеми суттєво вирішити. 
Більше того, суспільні відносини, які завжди найбільше страждають від злочину, 
найефективніше відновлюються під час конференцій і засідань, на яких присутні 
протилежні сторони злочину.  

Ще одним типом конференцій є кругове засудження (Circle Sentencing (англ.)), 
яке також слугує частиною сучасної тенденції ВС і передбачає спільну участь жертв 
та злочинців. Найширше цю процесуальну форму відновного судочинства 
застосовують у декотрих штатах США і Канади. Суть конференцій полягає до 
запрошені злочинця та його групи підтримки, жертви та її групи підтримки, 
вихователя, основних членів групи по засудженню, добровольців від громади, 
представників соціальних служб та судових/правоохоронних органів. На 
початковому етапів колі запрошених осіб обговорюють подію злочину, який вплив 
вона мала на жертву та громаду, подальшим етапом є підготовка розпорядження про 
призначення покарання. До покарання відносять і скерування на консультацію або 
відробіток на громадських роботах. Після того, як вирок вже винесений основне коло 
осіб продовжує зустрічі з злочинцем для обговорення і контролю досягнутого 
прогресу, допомагаючи таким чином злочинцеві у його виправленні. Якщо він/вона 
не в змозі виконати всі умови засудження, до нього застосовують покарання в 
загальному порядку кримінального судочинства [5]. 

Потрібно зазначити, що запропоновані види далеко не є вичерпними і 
відображають лише основні форми відновного судочинства. Деякі з них 
функціонують лише в окремих країнах, максимально пристосовані до менталітету і 
звичаїв етнічних груп чи народів, що проживають на відповідній території, тому 
можливо і розумно було б запозичувати лише принципи проведення тих чи інших 
конференцій, однак бездумне копіювання може не дати бажаного ефекту. У разі 
запровадження певних форм відновного судочинства в Україні варто було б 
враховувати традиції владнання конфліктів (в широкому розумінні), що діяли в 
Україні. Наприклад застосовували зазвичай різні типи колективного вирішення 
спорів трудових колективів – товариськими судами, або інститут батьківських зборів 
в школах, на яких часто обговорювали незадовільну поведінку дітей та її негативний 



ВІДНОВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВА  
КРИМІНАЛЬНОМУ:ОГЛЯД … 

 

363 

вплив на однокласників і навчальний процес загалом. Очевидно, що такі приклади 
при належному науковому аналізі слугують відправною точкою у розробленні і 
впровадженні певних форм відновного судочинства в Україні. 

Важливою передумовою організації конференцій в рамках відновного 
судочинства цілковите визнання підозрюваним своєї вини. У цьому контексті 
відновне судочинство часто критикують, що, мовляв, фокусуючись на кримінальній 
шкоді, воно ігнорує вину обвинуваченого як інститут кримінального права, і яку 
традиційно вважають основою кримінальної відповідальності а, отже, покарання 
[7, с. 81]. Крім цього, в ширшому аспекті пригадується велика кількість злочинів без 
потерпілих (такі як злочини, пов’язані з обігом наркотиків), а також переважна 
більшість злочинів, через якиі злочинці затримані не були. У таких випадках згадані 
конференції видаються недоцільними і повинні замінюватися кардинально іншим 
типом зустрічей, більше зорієнтованих на моральну та матеріальну підтримку жертви 
та близьких їй осіб. В цьому аспекті помічними можуть бути громадські організації, 
що допомагають і надають підтримку жертвам злочинів. 

Ради по виправленню (Reparative Board (англ.)) є одними із моделей відновного 
судочинства, хоча за своїм поширенням досить локалізовані (Штат Вермонт, США). 
Типова рада по виправленню охоплює невелику групу громадян, які пройшли 
інтенсивну підготовку до виконання своїх функцій та проводять особисті з правом 
доступу громадськості зустрічі зі злочинцями, яких на таку зустріч було скеровано за 
розпорядженням суду. Ради розробляють угоди про покарання (покарання містять 
виконання громадських робіт, компенсацію шкоди, проходження необхідних курсів 
або консультацій), здійснюють подальший моніторинг та подають рапорт про 
виконання угоди в суд.  

Покарання за злочин довший час сприймалося і в значною мірою сприймається 
сьогодні як тривіальна реакція на вчинений злочин. Проте таке беззаперечне 
трактування теорії про необхідність покарання як відплати за усі без винятку 
злочини показало, що не завжди ефективно досягаються цілі кримінального 
судочинства, зокрема: покриття шкоди жертві, компенсація їй нанесених моральних і 
психологічних травм, відшкодування шкоди державі, попередження вчинення 
подальших злочинів. Відновне судочинство пропонує ефективніші способи 
досягнення зазначених цілей в кримінальному судочинстві. Наведемо цифри. На 
підставі досліджень у США по декількох програмах, 94 % – жертв проведені 
конференції допомогли, а 98 % – дали змогу висловити свої почуття без повторної 
віктимізації, 96 % опитаних жертв визнали, що конференції відбувалися справедливо 
та 93 % – що злочинець зазнав справедливої адекватної відповіді на вчинений ним 
злочин [2, с. 49]. Дані Міністерства Юстиції Австралії засвідчили більш як 
90-відсоткове задоволення жертв від проведених конференцій. У Великій Британії і 
Канаді згідно з оприлюднених даними 1998 р 62 і 78 % жертв заявили про своє 
задоволення процедурною стороною конференцій. Щодо результатів проведених 
конференцій (компенсація матеріальної шкоди/реституція відповідно до укладених 
угод та загладження моральних травм), то 84 % і 89 % жертв були задоволеними у 
Британії та Канаді відповідно. Потерпілі, натомість, відчували менше страху і 
отримували більше емоційної сатисфакції в результаті проведених конференцій в 
межах програм відновного судочинства [2, с. 50-51]. 

В контексті теорії “реінтегративного сорому” (Reintegrative Shaming Theory 
(англ.)), якого, як стверджують прихильники відновного судочинства, зазнає 
злочинець під час участі у конференціях і тим самим реінтегрується в суспільство, є 



 
Н. Федорчук 

 

364 

вагомі підстави вважати, що повторна злочинність/рецидив знизиться. Зокрема, уже 
на початку і в середині 90-х дані, зібрані низкою кримінологів (Дейн, Паддок, 
Амбрейт, Коутс) свідчать щонайменше про 10 % різницю у рівні рецидиву між 
злочинцями, які пройшли конференції, та злочинцями, які не були залучені до 
програм відновного судочинства. Цікаво, що вже у 2000 році рецидив після 
проведених конференцій різко знизився і є втричі меншим, ніж “судовий 
рецидив” [4, с. 37]. 

Зрештою, най промовистішим аргументом на користь відновного судочинства 
видається запровадження всіма країнами прецедентної системи права та деякими 
країнами Європи (такі як Німеччина, Франція, Швеція, Бельгія) програм, 
спрямованих на втілення концепцій відновного судочинства у життя через 
проведення згаданих конференцій і зустрічей. Така робота відбувається як на рівні 
Міністерств юстиції та Міністерств внутрішніх справ цих країн, так і на рівні 
законодавства. На приклад, у Великій Британії 2003 р. було прийнято Закон “Про 
кримінальне судочинство” [10], який запровадив що відрізняється від попередніх тип 
покарання – умовне попередження (Conditional Cautioning (англ.)). Суть його полягає 
у накладенні попередження замість порушення кримінальної справи, але лише за 
виконання умов, спрямованих на реабілітацію злочинця та відшкодування жертві 
нанесеної шкоди. Якщо умови виконані не будуть, представник правоохоронних 
органів має право порушити кримінальну справу в загальному порядку. На сьогодні 
Міністерство внутрішніх справ Британії розробило проектні принципи ефективного 
здійснення відновного судочинства [11, с. 34]. 

Як свідчить практика, ув’язнення як яскравий приклад “відплатного” покарання 
не завжди має бажаний позитивний вплив на злочинця і його виправлення. Крім того, 
що повністю ігнорує потреби жертви у компенсації і підтримці. У Великобританії 
побутує вислів: “Тюрма це дорогий спосіб, щоб виховати з поганих людей ще 
гірших”, і значною мірою це стосується України. На сьогоднішньому етапі розвитку 
науки кримінального права і процесу та в аспекті підвищення ролі приватного 
інтересу в кримінальному процесі такий підхід – застосування відновлювального 
судочинства як противаги кримінальному судочинству – до розв’язання суспільного 
конфлікту (злочину) видається досить актуальним. Низка питань відносно нової 
теорії відновного судочинства залишаються мало дослідженими, а саме: “наслідки 
далеко” можна зайти, використовуючи ВС, тобто де проводити межу між 
кримінальним та відновним судочинством; який правовий статус матимуть 
обвинувачений та жертва на конференціях ВС; відкритими залишаються дискусії 
щодо заперечення інституту вини обвинуваченого в кримінальному праві (про що 
вже йшлося); недостатня кількість гарантій для обвинуваченого від процесуальних 
порушень та інші питання, вирішення яких дало б змогу вдосконалити інститут 
відновного судочинства та допомогло втілити його позитивні сторони у життя. 
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В статті розглядаються основні проблеми викриття і подолання неправдивих 
показів в процесі розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами. 

Ключові слова: неправдиві показання, злочин, розслідування. 
Проблеми дослідження неправдивих показань стосовно протидії розслідуванню 

не знайшли свого повного розгляду в юридичній літературі. Лише в деяких роботах 
звертається увага на неправдиві показання стосовно приховування злочинів 
[13, c. 55-58; 18, c. 108-116; 23, c. 165-168]. Водночас відсутність таких розробок 
негативно позначається на ефективності розкриття злочинів і зрештою на 
встановленні істини по кримінальній справі. 

Неправда – це завжди свідоме або навмисне перекручування істини. О.О. Закатов 
пише, що неправда – поняття багатоаспектне. Звичайно в юридичній літературі 
дається оцінка психологічному та юридичному боку неправди. Безумовно, 
психологічний бік неправди має важливе значення для з’ясування її природи. Однак 
при цьому не можна ігнорувати і такі її сторони, як філософська (діалектична), 
логічна, соціальна та етична [6, c. 37-38]. О.В. Полстовалов зазначає, що неправдиві 
повідомлення істотно відрізняються від мимовільних помилок за ступенем 
усвідомленості формулювання інформації, яка перекручує об’єктивну істину. У 
випадку з мимовільними помилками ми можемо говорити лише про добросовісну 
оману. Неправда має іншу природу і заснована на свідомому перекручуванні істини. 
Неправда може бути тільки усвідомленою, і тому не слід ототожнювати мимовільні 
помилки з навмисним уведенням в оману [15, c. 101]. Г.Г. Доспулов зазначає, що 
змістовна сторона неправди визначається мотивами (причинами), які породжують 
неправду, здібностями людини, її індивідуальним досвідом, а також ступенем 
поінформованості про факт, щодо якого створюється неправда. Видів неправди дуже 
багато, але вони піддаються класифікації. Залежно від того, якою мірою дійсність, 
що цікавить слідчого, піддається перекручуванню, неправда буває двох видів – 
часткова або повна [4, c. 33].  

Існують особливості формування неправдивих показань. Неправда 
підпорядковується певним закономірностям, той, хто повідомляє неправду, неминуче 
порушує певні психічні закони. Зокрема, порушуються закони пам’яті, тому що в 
пам’яті такої особи одночасно співіснують два варіанти події: дійсна та вигадана. 
Дійсна подія запам’ятовується у свідомості у вигляді «слідів пам’яті», у той час як 
вигадана подія таких слідів не має. Складність становища такої особи полягає в тому, 
що їй постійно доводиться видаляти з пам’яті реальну подію, що становить значні 
труднощі, і прагнути утримати в пам’яті вигаданий варіант події, що ще складніше 
[6, c. 47]. Р.Г. Мартиненко зазначає, що структура неправди уявляється наступним 
чином: 1) в неправдивих показаннях факти умовчуються і (або) повідомляються; 
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2) факти поділяються на справжні та вигадані; 3) умовчуються тільки справжні 
факти; 4) факти стверджуються, заперечуються або спростовуються; 5) справжні 
факти або заперечуються, або спростовуються, якщо стають відомими слідству; 
6) вигадані факти тільки стверджуються [12, c. 16-17]. 

Неправда являє собою знаряддя впливу. М.І. Єнікеєв пише, що неправда – засіб 
управління поведінкою людей шляхом їх дезінформації. Особа, яка протидіє слідству 
та дає свідомо неправдиві показання, вступає зі слідчим у позиційне протиборство, 
прогнозує можливі дії слідчого, намагається рефлексивно керувати його діяльністю. 
Така особа оцінює, як його неправдиві показання будуть сприйматися, оцінюватися 
та використовуватися слідчим [5, c. 238]. 

Формування неправдивих показань досліджувалося в плані теорії мови. Існує 
проблема співвіднесення змісту висловлення з дійсністю. При побудові неправдивого 
висловлення програма останнього будуватиметься на підставі неправдивої 
предикативності. В свідомості того, хто говорить, увесь час буде йти розмежування 
двох картин: дійсної та неправдивої, вони будуть зіставлятися та з них при 
породженні висловлення будуть вибиратися та інтерпретуватися окремі елементи 
[11, c. 36-37]. Більш того, процес неправди пов’язаний із «зіткненням» гальмових та 
збуджувальних процесів, психологічним «роздвоєнням особистості» (що в 
просторіччі називається «нечистою совістю»), формуванням у свідомості особи, що 
повідомляє неправду, системи охоронних «бар’єрів» [5, c. 239]. 

Особливої актуальності набуває формування часткової неправди. Г.Г. Доспулов 
називає прийоми формування часткової неправди: 1) упущення, тобто виключення, 
окремих елементів події; 2) доповнення факту вигаданими елементами; 
3) доповнення факту реальними елементами, які не стосуються досліджуваної події; 
4) заміна окремих елементів події вигаданими деталями; 5) заміна окремих елементів 
реальними, але такими, що не стосуються даної події [4, c. 33]. 

Виокремленню різних способів лжесвідчень сприяє вивчення протоколів допиту. 
Зокрема, за деякими даними, лжесвідчення відбуваються не одним, а багатьма 
способами. За результатами вивчення матеріалів кримінальних справ було 
встановлено, що основними способами лжесвідчень є: 1) ствердження вигаданих 
фактів; 2) перекручення дійсних фактів; 3) приховування дійсних фактів; 
4) заперечення дійсних фактів; 5) підміна фактів [22, c. 182-183]. 

Необхідно розрізняти такі поняття як «неправда», «неправдиві показання», 
«лжесвідчення». Більш широким поняттям є неправда, яка являє собою вольовий і 
свідомий акт людської поведінки, іноді нею називають специфічну форму мислення. 
В психології неправду розглядають як «феномен спілкування, який полягає в 
навмисному перекручуванні дійсного становища речей» [7, c. 195]. Неправдиві 
показання – це результат умисного повідомлення інформації на допиті, яка не 
відповідає дійсності. Лжесвідчення являє собою повідомлення неправди, дачу 
неправдивих показань. Причому у вузькому значенні слова лжесвідчення пов’язують 
з такою процесуальною фігурою, як свідок (потерпілий). 

У деяких літературних джерелах пропонується використання терміна 
«кримінальна неправда», що містить у собі як помилкові показання, дані під час 
слідчих або судових дій, так і іншу помилкову криміналістично значущу інформацію 
[18, c. 109]. Необхідно зазначити, що даний підхід не є новим для криміналістики, 
запропоноване поняття означає більш широке коло інформації, що не відповідає 
дійсності. 
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У криміналістичній літературі неправдиві показання та лжесвідчення 
розглядалися в різних аспектах: 1) з погляду психологічного впливу на 
обвинуваченого та підозрюваного в процесі допиту, безпосередньо спрямованого на 
подолання установки на неправду [2, c. 124-153]; 2) з погляду особливостей тактики 
допиту підозрюваних і обвинувачених [8, c. 118-142]; 3) з погляду досліджень мови з 
метою верифікації повідомлень [11, c. 34-38]; 4) з погляду конфліктної взаємодії 
суб’єктів спілкування («криміналістичної конфліктології») [15, c. 100-125]; 5) з 
погляду тактики боротьби з неправдою [6, c. 49]; 6) з погляду систематизації 
тактичних прийомів, спрямованих на викриття неправди [20, c. 148-156]. 

Найважливіше значення для подолання протидії слідству має робота слідчого по 
викриттю лжесвідчення. Лжесвідчення слід розглядати як гостру соціальну та 
правову проблему. По кримінальних справах допитуються як свідки щорічно 
орієнтовно більше 300 тис. осіб, і майже чверть з них довільно змінює в тому або 
іншому обсязі показання в суді [10, c. 401]. 

Існують певні причини лжесвідчень. На думку І.А. Ніколайчука, є дві категорії 
чинників дачі неправдивих показань, неправдивих повідомлень або заяв: внутрішні, 
які визначають лінію поведінки особи, що дає показання або робить заяву, і зовнішні, 
які спонукають суб’єкта до неправди. 

Результати анкетування слідчих прокуратури та МВС України свідчать, що, на 
думку практичних працівників, причинами повідомлення неправдивих показань 
свідками (потерпілими) при розслідуванні злочинів ОЗГ є: вплив на свідків 
(потерпілих) зацікавлених осіб (зазначили 46 % опитаних); прагнення притягнути тих 
чи інших осіб до відповідальності (указали 18 % респондентів); острах за життя 
рідних та близьких (відмітили 23 % проанкетованих); підкуп з боку членів ОЗГ 
(назвали 16 % слідчих); інше (повідомили 7 % працівників). 

Однією з найбільш розповсюджених причин, які породжують неправдиві 
показання свідків та потерпілих, є вплив на них зацікавлених осіб (46,1 %) [6, c. 53]. 
Так, К., М., В., разом з ще двома невстановленими слідством особами, 
організувавшись у злочинну групу, 30 липня 1998 р., прибули в м. Золочів Львівської 
обл. на зупинку приватних таксі, що по вул. С. Бандери, шляхом погроз вимагали, 
щоб Золочівські приватні таксисти платили їм щомісячно по 10-15 доларів США. 
Злочинці вимагали гроші від таксистів С., В., Во., Л., Я., Р., С., Л., Ч., Чу. Вони 
наказали таксистам обрати серед них старшого, який би збирав гроші і передавав їм, 
а також заявили, що таксисти повинні 1.08.1998 р. зібрати гроші, за якими вони 
приїдуть о 14.30. Коли К., М. і В. прибули за грошима, які їм повинні були передати 
біля вокзалу приватні таксисти, то там вони були затримані працівниками міліції. Під 
час слідства майже половина приватних таксистів спочатку намагались повідомити, 
що їм нічого невідомо. Як було встановлено, декому з них (В., Я. та Ч.) дзвонили по 
телефону та погрожували [1]. 

Повідомленню неправдивих показань свідками (потерпілими) можуть сприяти дії 
членів організованої злочинної групи, які виявляються в погрозах, шантажі або 
підкупі. Результати дослідження, проведеного Московським юридичним інститутом 
МВС РФ, підкуп, залякування та інший вплив на потерпілих і свідків, щоб змусити їх 
відмовитися або змінити початкові показання на користь кримінальної сфери, є зараз 
найпоширенішою формою протидії розслідуванню (76 %) [19, c. 167]. Тому 
М.П. Яблоков справедливо зазначає, що засоби подолання протидії розслідуванню 
організованої злочинної діяльності за допомогою потерпілих та свідків, які змінюють 
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або дають свої показання на користь злочинців, що повинні застосовуватися 
правоохоронними органами в таких випадках, залежать від причин, які штовхнули 
свідків та потерпілих на свідому допомогу ОЗГ. Якщо це пов’язано з загрозами 
життю свідків та потерпілих, таку ситуацію необхідно вирішити будь-яким 
можливим способом, навіть за допомогою складних і дорогих засобів їх захисту 
[23, c. 160-161]. 

У зв’язку з незаконним впливом на свідків зацікавлених осіб вони в ряді випадків 
вдаються до відмови від дачі показань. З огляду на це важливого значення набуває 
розгляд проблеми свідоцького імунітету. Імунітет свідка – надане свідкові право 
відмовитися від давання показань у певних випадках. Звільнення від обов’язку 
давати показання може стосуватися випадків надання відомостей стосовно членів 
сім’ї або близьких родичів. Конституція України регламентує, що особа не несе 
відповідальності за відмову давати показання або пояснення стосовно себе, членів 
сім’ї або близьких родичів, коло яких визначається законом (ст. 63) [21, c. 120]. 
Відповідно до ст. 69 КПК України відмовитися давати показання як свідки мають 
право: 1) члени сім’ї, близькі родичі, усиновлені, усиновителі підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного; 2) особа, яка своїми показаннями викривала б себе, 
членів сім’ї, близьких родичів, усиновленого, усиновителя у вчиненні злочину. 

При розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними 
групами, свідок може давати показання під псевдонімом. Так, свідок, який відповідно 
до ст. 53

3
 КПК України дає показання під псевдонімом, не може бути допитаний 

щодо даних про його особу, оскільки держава, покладаючи на громадянина 
кримінально-процесуальний обов’язок давати показання, пов’язані з виникненням 
небезпеки для його життя, здоров’я, житла чи майна, гарантує йому, як учаснику 
кримінального судочинства, забезпечення його безпеки, а також безпеки членів його 
сім’ї і близьких родичів [14, c. 29-30]. 

Свідку з двох бід іноді доводиться вибирати найменшу. Незважаючи на 
кримінально-правову заборону (статті 384 та 385 КК України) щодо повідомлення 
неправдивих показань та відмови від показань свідком, у деяких випадках свідок (або 
потерпілий) змушений удаватися до такої форми поведінки через можливість 
настання для нього (або його близьких) більш негативних наслідків. Виникають 
ситуації, коли свідок позбавлений вибору альтернативи поведінки (існують реальні 
погрози з боку членів ОЗГ про убивство та ін.). У таких випадках особливої 
актуальності набувають механізми захисту свідка. Сьогодні необхідні спеціальні 
державні програми «Захист свідків», що вже діють у багатьох державах. 

Має специфіку одержання показань у підозрюваних або обвинувачених, які є 
лідерами або членами ОЗГ. Результати анкетування слідчих прокуратури та МВС 
України показують, що під час допиту члени ОЗГ у більшості випадків займають такі 
позиції: 1) повідомляють повну та об’єктивну інформацію (зазначили 7 % 
практичних працівників); 2) відмовляються від дачі будь-яких показань (указали 
52 % опитаних); 3) повідомляють неправду (назвали 79 % респондентів); 4) інше 
(підкреслили 11 % проанкетованих). Аналіз кримінальних справ про злочини, що 
вчиняються організованими групами, показує, що під час досудового слідства члени 
злочинної групи визнавали свою вину (36 %); не визнавали у повному обсязі своєї 
вини (64 %); відмовилися від дачі показань (16 %); неодноразово змінювали свої 
показання (27 %). Причому було встановлено, що члени злочинного угруповання 
досить часто робили спробу змінити показання (відмовитись від своїх показань) під 
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час судового процесу, звинуватити органи досудового слідства у застосуванні 
недозволених примусових заходів (42 % кримінальних справ). Типові різновиди 
поведінки затриманих, підозрюваних, а згодом і обвинувачених часто зводяться до 
відмови від дачі будь-яких показань, малопереконливого заперечення своєї вини. 
Така позиція пояснюється прагненням виждати час, довідатися за допомогою 
контактів між собою в місцях тримання під вартою, через захисників та іншими 
можливими способами сутність доказів, які є в слідчого, та з урахуванням цього 
скорегувати свою позицію при закінченні розслідування [17, c. 583]. 

Члени ОЗГ під час їх допитів можуть давати і неправдиві показання. До найбільш 
типових мотивів, що є специфічними для обвинуваченого та підозрюваного, які 
приховують правду, звичайно відносять: 1) страх покарання, бажання запобігти 
розголошення вчиненого злочину шляхом його заперечення, сором від усвідомлення 
ганебності своєї поведінки; 2) прагнення приховати співучасників злочину, страх 
помсти з їх боку; 3) непевність у можливості розкриття органами слідства дійсних 
обставин справи; 4) прагнення звільнити від відповідальності дійсного винуватця 
злочину; 5) прагнення уникнути відповідальності за інший, більш тяжкий злочин; 
6) бажання заплутати та затягти слідство, щоб ускладнити розкриття злочину; 
7) недовіра до особи, яка проводить допит, особиста ворожість до неї або бажання 
одержати від неї будь-які вигоди (зміна запобіжного заходу, поліпшення умов 
тримання під вартою, одержання побачення тощо) [4, c. 35]. Повідомлені 
підозрюваним і обвинуваченим неправдиві показання були спрямовані: у 35,1 % 
випадків – на пом’якшення власної відповідальності; у 18,4 % – на уникнення 
відповідальності (при цьому 7,9 % осіб, притягнутих до кримінальної 
відповідальності, заявили неправдиве алібі); на перебільшення вини інших 
обвинувачених – 5,2 %; на обмову невинних – 1,8 % [6, c. 61]. 

Проведене нами анкетування слідчих прокуратури і МВС України дозволило 
встановити, що найбільш часто мотивами повідомлення неправдивих показань є: 
прагнення пом’якшити собі відповідальність (зазначили 16 % опитаних); уникнути 
покарання (22 %); обмова у вчиненні злочинів інших осіб (9 %); прагнення 
перебільшити вину інших осіб (12 %); прагнення приховати дії співучасників (23 %); 
страх за своє життя (19 %); інше (6 %). 

У криміналістичній літературі акцентується увага на специфічних мотивах дачі 
неправдивих показань членами ОЗГ. Зокрема, М.С. Гурев зазначає, що основними 
мотивами при обранні своєї поведінки в членів ОЗГ є: страх перед установленою 
законом відповідальністю і прагнення уникнути її; страх перед помстою членів 
організованих злочинних груп; прагнення сховати співучасників, приховати нажите 
злочинним шляхом; кругова порука членів ОЗГ і пов’язаний з нею розрахунок на 
матеріальну або іншу підтримку з боку групи; впевненість у неможливості довести їх 
причетність до злочину без їх показань, що здається вигідним і для менш тяжкої 
кваліфікації вчиненого; наявність глибокої антигромадської психологічної установки 
членів організованих злочинних груп і пов’язаної з нею ворожості до 
правоохоронних органів [3, c. 240-241]. На специфічність дачі неправдивих показань 
членами ОЗГ вказує і В.І. Куликов. Він пише, що типовими заходами захисту ОЗФ 
від повного викриття в сучасній кримінальній практиці є «відсікання» розкритих 
правоохоронними органами структур ОЗФ, коли за заздалегідь обговореною схемою 
особи, які входять до цієї структуру, «беруть вину на себе». Цим відсікаються їх 
зв’язки з іншими членами ОЗФ та їх лідерами і тим самим інші члени ОЗГ рятуються 



НЕПРАВДИВІ ПОКАЗАННЯ У МЕХАНІЗМІ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ 
ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ 

 

371 

від викриття. Як правило, це робиться «на компенсаційній матеріальній основі», що 
створює для правоохоронних органів суттєві труднощі в роботі з подібного роду 
підозрюваними та обвинуваченими [9, c. 142]. 

Виявлення неправди в показаннях вимагає зіставлення їх з іншою інформацією, 
застосування всього арсеналу тактичних прийомів викриття неправди (у тому числі 
використання специфічних прийомів, характерних для розслідування злочинів, що 
вчиняються ОЗГ). Завдання слідства в даній ситуації полягає в тому, щоб зміцнити 
впевненість підозрюваного у вигідності для нього особисто, для його родини 
співробітництва зі слідством, не на словах, а реальними діями забезпечити безпеку 
самого підозрюваного, його родини, майна підозрюваного. Значну роль при цьому 
відіграє активний збір доказів, які підтверджують показання підозрюваного 
[23, c. 169]. 

Таким чином, необхідно зазначити, що суттєву роль у механізмі протидії 
розслідуванню злочинів відіграють повідомлення неправдивих показань. 
Дослідження неправди в показаннях сприятиме не тільки розробці найефективніших 
прийомів її викриття, а й подоланню протидії розслідуванню з боку зацікавлених 
осіб. 
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