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*
 Доповідь на конференції “Сутність, цілі і засоби права” (25.05.2001 р.), присвяченій десятиліттю відновлення 
юридичного факультету в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 

1. Проблема сутності права.  Право у  

найрізноманітніших проявах так чи інакше вияв-
ляє свою сутність. Проте сутність права та її 
прояви не пов’язані безпосередньо. Інакше сут-
ність права була б сама собою очевидною у кож-

ному факті права. Реально ж тільки завдяки 

осмисленню певної сукупності юридичних фак-

тів ми намагаємося поступово наблизитися до 

сутності правової ситуації, а через неї і до сутно-

сті права як такого. Отже, сутність права завжди 

є проблемою пізнавальною, проблемою правово-

го пізнання. Вся правова реальність є свідченням 

єдиної правової сутності права, інакше б воно 

перетворювалося на хаос. Соціальний хаос зав-
жди є негативним критерієм віддаленості явища 
від його автентичної сутності. Упорядненість, 
гармонізація соціальних відносин є свідченням 

наближення їх до правової сутності. 
Проте сутність є власне гносеологічною 

(пізнавальною) категорією. Тому важко уявити 

сутність права, яку можливо було б вивести ос-
таточно і констатувати. Чітко сформульована 
сутність за змістом була б тотожня самій онтоло-

гії права. Та очевидно, що право як реальне яви-

ще постійно розвивається і не має сталої онтоло-

гії. Відповідно і сутність права як гносеологіч-

ний процес відображає цей розвиток. Отже, сут-
ність права гносеологічна у двох смислах: вона, 
по-перше, виявляється у формі гносеологічного 

процесу, а, по-друге, вона є гносеологічною фо-

рмою онтологічного становлення самого права. 
У будь-якому випадку сутність права гносеоло-

гічна. Право є гносеологічним саморозкриттям 

своєї сутності, водночас сутність його онтології є 
гносеологічним самостановленням самого права. 

2. Основні типи концепцій сутності пра-

ва.  Розвиток великого розмаїття шкіл і концеп-

цій сутності права, виникнення та функціону-

вання різних національно-правових систем не-
минуче ставлять філософську й логіко-методо-

логічну за своєю структурою і значенням про-

блему сутності права. Як би ми не трактували 

розуміння сутності права в тій чи іншій концеп-

ції чи національно-правовій системі, нам неми-

нуче потрібно поставити питання, яким шляхом 

ця сутність була виявлена. Можливо, відповідне 
уявлення про сутність права було сформоване на 
основі заздалегідь хибних з погляду сучасної 
гносеології пізнавальних прийомів і методів. 
Розглядати право в його сутності методологічно 

неправильним без рефлексивного усвідомлення 
шляхів його пізнання, адже ми завжди отримує-
мо таку сутність права, якими методами ми його 

відкрили і розробили. Інші методи - інше сутніс-
не право, інша теорія пізнання - інша теорія пра-
ва. Скільки гносеологічних концепцій - стільки й 

концепцій сутності права. В будь-якому разі 
концепція сутності права має онто-гносеологічну 

структуру і може бути віднесена за своєю онто-

логією до певної категорійної суперструктури з 
відповідною їй гносеологією. Розмаїття ж конце-
пцій сутності права пояснюється тим, що в конкре-
тних онто-гносеологічних моделях сутності права 
основний наголос може робитися на першому або 
другому елементі структури, тобто або на “як”, або 
на “що”, завдяки чому концепція сутності права 
стає більш гносеологізованою чи більш онтологізо-
ваною, простіше, гносеологічною чи онтологічною 

концепцією сутності права.  
Так, концепції природного права в різних 

їх варіантах, історичної, психологічної шкіл і 
т.ін. кладуть в основу ту чи іншу правову суб-

станцію, з якої виводиться вся правова матерія і 
система права. Свого часу Й. Колер ставив за 
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мету утворити цілий напрям - онтологічне право-

знавство, яке вивчало б концепції такого типу. 

Для них найважливішим було питання, з чого 

випливає право у своїй сутності - чи то з людсь-
кої природи, соціальних взаємовідносин, чи то з 
об’єктивного духу, божественної благодаті; го-

ловним же було – з’ясувати питання, що є осно-

вним і сутнісним джерелом права. Для гносеоло-

гічних концепцій права важливе інше. Певна он-

тологія сприймається ними без особливих ва-
гань, апріорно, як незаперечний факт. Основний 

же театр дій розгортається в процесі самороз-
криття прийнятої правової субстанції людині або 

відкриття й пізнання її самою людиною. Це кон-

цепції, в яких основну роль відіграє не об’єктив-
на сторона права, а суб’єктивна, в яких саме 
суб’єкт є головною умовою виявлення сутності й 

реалізації права. Сам процес правовиявлення, 
правореалізації здійснюється через пізнання, 
відбувається у формі пізнання, зливається з ним. 

Право і пізнання стають тотожними, пізнання 
постає сутністю права, а право - формою пізнан-

ня. Наприклад, кантівська концепція здійснила 
революцію в обгрунтуванні сутності та об’єктив-
но-апріористських джерел праворозуміння і пра-
вової поведінки, раціональне, апріористське, си-

нтетичне мислення стає основою нормативності. 
Суб’єкт відкриває право в своїй свідомості, 
структура правосвідомості суб’єкта визначає 
структуру суспільних правовідносин. Недаремно 

саме кантівський гносеологічний поворот зумо-

вив формування нової науки філософії права. В 

марбурзькій школі неокантіанства (Г.Коген) від-

новлюється вказаний підхід. Своєї специфічної 
вершини він досягає у феноменологічній школі 
права (А.Райнах, Ф.Шрейєр, Ф.Кауфман, Г.Гу-

серль). Щоб відкрити право в його сутності, не-
обхідно очистити свідомість від різного роду 

домішків-стереотипів, психологічних нашару-

вань, тобто треба здійснити феноменологічно-

правову редукцію, лише тоді стають доступними 

ейдоси права, правові сутності апріористичної 
природи, що існують у поняттєвій формі. Ейде-
тичне право феноменологічної школи і неоканті-
анські ідеї стали теоретичною основою для роз-
робки знаменитої нормативістської концепції 
сутності права Г.Кельзена. Його первинна Grund-

норма також має апріористичну природу: нам 

треба відкрити її правову сутність у своїй свідо-

мості, яка надалі в соціальних відносинах реалі-
зується у вигляді ієрархії норм. Інтенсивна інте-
лектуально-пізнавальна робота здійснюється і в 
екзистенціальній концепції сутності права 

(К.Ясперс, В.Майхофер, Е.Фехнер, Г.Кон), яка 
сприйняла методологічні досягнення феномено-

логії. Право породжується конкретною екзисте-
нціальною ситуацією, розв’язання якої не має 
нормативного характеру, а зумовлюється екзис-
тенцією, досягнення якої через трансцендування 
є формою самовизначення й самореалізації лю-

дини. Трансцендування – творчий, напружений, 

вольовий інтелектуальний процес, і саме воно є 
єдиним екзистенціальним механізмом розв’язан-

ня правової ситуації в екзистенції, механізмом 

реалізації сутності екзистенціального права. От-
же, у концепціях гносеологічного типу сутність 
права породжується, функціонує і реалізується 
саме у пізнавальній формі, пізнання стає ніби 

самою сутністю права, способом його існування. 
І хоча у цих концепціях також приймається певна 
онтологія, як наприклад, в останній – екзистенція, 
основний акцент робиться все ж таки на пізнаваль-
ному процесі реалізації вказаної онтології. З цього 
погляду можна говорити про істотні переваги гно-
сеологічних концепцій над онтологічними. 

3. Гносеологічна функція права як екс-

плікація його сутності.  Функція розкриває сут-
ність, сутнісну залежність. Універсальність, ін-

тенсивність пізнавальної функції права свідчить 
про пізнавальну сутність, гносеологічну природу 

права. Пiзнання пронизує всi  елементи процесiв 
правоутворення, правотворчостi й правореалі-
зацiї, складає саму їх сутнiсть. Право може ви-

никати, iснувати, реалiзовуватися тiльки у формi 

пiзнання. Вiдсутнiсть або  свiдома стагнацiя пiз-
навальних процесiв у правi автоматично  веде до 

неправових рiшень i гносеологiчно зумовленого 

безправ'я. Отже, пiзнання як функція права скла-
дає сутнісну характеристику самого права.         
Є пiзнання - є право, немає пiзнання - немає  й 

права. Право без пiзнання переростає в безправ'я. 
4. Гносеологічна сутність регулятивної 

функції права. Право не тільки зумовлене пі-
знанням, а й функціонує у формі пізнавальних 

процесів. Більше того, воно здатне зберігати і 
розвивати свій регулятивний потенціал лише че-
рез постійний пізнавальний діалог між дійсніс-
тю, реальними відносинами у суспільстві та вла-
сним структурним цілим як самостійним і само-

достатнім феноменом соціального організму. 

Цей перманентний пізнавальний діалог, як для пра-
ва, так і для соціуму, має принципове значення.  

Кожна правова норма, сформульована за-
конодавцем – це не тільки якесь певне тверджен-

ня, рішення, наказ, вимога, це завжди й запитан-

ня до дійсності, звернення до реципієнта, це спе-
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цифічний соціальний експеримент, результати 

якого тільки й можуть відповісти на запитання, 
чи прийняте рішення було правильним, сприйня-
тим адресатами й асимільованим соціальними 

відносинами, чи, навпаки, тільки проявом волі, 
неадекватної природі, структурі й призначенню 

суспільства. Позитивна відповідь з необхідністю 

посилює регулятивний потенціал права, підви-

щує його статус і авторитет у суспільстві. Вдалі 
рішення на наступному етапі стають предметом 

методологічно-правової рефлексії, аналізу, після 
чого поповнюють інструментальне, техніко-юри-

дичне надбання в подальшому правовому проце-
сі. Негативна ж відповідь на запит законодавця, 
яку дає суспільство своєю реакцією на новоство-

рену норму, з необхідністю активізує пізнаваль-
но-правову активність, вимагає пошуку нових 

підходів до правового розв’язання певної соціа-
льної проблеми. Значні негативні наслідки нера-
вильно прийнятого рішення зменшують автори-

тет і, відповідно, регулятивну силу права. Мето-

дологічна ж рефлексія не тільки констатує нега-
тивний результат, а й намагається виявити його 

причини, дати пояснення неефективності регуля-
тивної спроби законодавця.  

У будь-якому випадку створення норми – 

це завжди запитання, завжди пізнавальна про-

блема, запит до соціальної дійсності стосовно 

релевантності права загалом і конкретної норми, 

зокрема. Право ніби щоразу випробовує себе на 
автентичність і саме в такий спосіб самоствер-

джується як право, як основний регулятивний 

механізм суспільства. Тільки породжуючи в та-
кий спосіб пізнавальні процеси в суспільстві, 
право зберігає і зміцнює свій соціальний статус. 
Воно може існувати саме через породження та-
ких пізнавальних процесів, без яких поступово 

втрачалася б відповідність соціуму і будь-яка 
регулятивна значущість. Щоб залишатися пра-
вом, у ньому постійно має відбуватися своєрідна 
гносеологічна трансформація, в якій право по-

стає не тільки як регулятивний, а саме як пізна-
вальний процес. До того ж останній настільки ж 

необхідний, наскільки неможливо його уникнути 

для розв’язання власне регулятивних завдань права.  
Право настільки ж регулятивне, наскільки 

й пізнавальне. Упорядковуючи соціальні проце-
си, гармонізуючи соціальний організм, право 

водночас включає в роботу пізнавальний меха-
нім, без якого не може виконувати свої основні 
завдання й, отже, право стає пізнавальним, гно-

сеологізованим соціальним інститутом, стає пі-
знанням як сутнісною основою самого права. 

5. Гносеологічна сутність охоронної фу-

нкції права.  На даному етапі реалiзацiї права 
воно зводиться до напiвавтоматичної роботи ло-

гічної пiдгонки конкретного випадку як пору-

шення існуючої законодавчої норми. Але за низ-
кою кваліфікованих статей зникає сама конкрет-
на ситуацiя, затінюється сам конкретний випадок 

i людина, що з ним пов'язана. Будь-яка ситуацiя 
тут уже постає як схема, утворена з певної суку-

пностi норм. Схема стає складнiшою, коли треба 
використати бiльшу кiлькiсть норм. I неможливо 

вигадати ситуацiю, яку б не можна було вирази-

ти за допомогою певної сукупностi нормативних 

схем. Але ж людина – не схема. I жодна схема, 
якою б вона не була складною i повною, не може 
виразити людину. Людина є екзистенційне пiз-
нання, постiйне пiзнання себе i свiту. I злочин є 
пiзнання, пiзнання себе i свiту. Отже, i право по-

винно бути пiзнанням, пiзнанням себе i свiту. 

“Ув’язнення” конкретної ситуацiї i людини в ни-

зку нормативних схем є страх перед тим, що ця 
людина може виявитись правою, бiльш правою, 

нiж наша низка правових норм. У нас є незапе-
речний захист i безперечне виправдання - держа-
ва з її системою законiв та iсторичною традицiєю 

правореалiзацiї. Але в нас є i людина, яку ми од-

разу ставимо по той бiк заангажованостi норма-
тивною схемою. Їй уже не вибратися назад, ми її 
не пустимо, бо це нам потрiбно. За низкою пра-
вових схем - беззахиснiсть, самотнiсть i страх, а 
по цей бік – єднiсть з суспiльством, захист дер-

жави i тому впевненiсть у своїй правотi. Ми тим 

бiльше правi, чим бiльше обплутуємо жертву сiт-
кою нормативних схем. Цю особливiсть помiтив 
ще Беккарiа: “Закони дозволяють тебе мучити, 

тому що ти винен, тому що ти можеш бути ви-

нен, тому що я хочу, щоб ти був винен”. У 

суспiльствi відбувається перманентне полювання 
i пошук жертви. Нам постiйно потрiбна жертва 
(полiтична, кримiнальна, теоретична), яка б не 
тiльки задовольняла природний мисливський 

iнстинкт i свiдчила про нашу силу i зверхність. 
Ми нiколи не зацiкавленi у виправданнi, тому що 

ми обдiлюємо себе жертвою. Виправданий – це 
маленька радість жертви і велике наше розчару-

вання. А це означає, що ми нiколи не зацiкавленi 

у повному пiзнаннi тiєї ситуацiї, в якiй опинила-
ся жертва. Нам потрiбна жертва, а не пiзнання. 
Така основна настанова негносеологічного пра-
ва. Пiзнання ж загрожує виправданням жертви. 

Тому iснуюче право боїться пiзнання, не хоче 
пiзнання. Для чого плутати всi карти пiзнанням, 

коли весь механiзм уже вiдпрацьований: з'явля-
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ється ситуацiя, що має запах жертви, одразу ж 

спрацьовує “реле” i витягується цiла низка норм-

схем, якi описують ситуацiю, а точнiше, обплу-

тують жертву сiткою нормативних актiв. Зако-

нодавство нагадує дрiбну павутину, призначену 

для маси неуважних, потенцiйних жертв, а ме-
ханiзм правореалiзацiї - павука, котрий своєї же-
ртви дочекався i вже не випустить зі своїх чіпких 

лапок. Жертва дає роботу системi. А часто й 

iстотний зиск її працiвникам, коли деяка з них 

захоче легшими шляхами виплутатися з лабірин-

ту норм-схем, або просто не потрапити в тенета 
павука. Головне - система запущена i має працю-

вати, а значить, i жертви мають бути. Але це 
означає, що певну частину жертв породжує сама 
система. I в цiй роботi немає мiсця пiзнанню, 

iманентному аналiзу ситуацiї i людини, а отже, й 

аутентичному праву у своїй гносеологічній сут-
ності. Право не може бути несправедливим, 

справедливiсть же може випливати з iманен-

тного пiзнання конкретної правової ситуацiї, в 
чому не зацiкавлена система. Право, виходить, 
парадоксально незацiкавлене у правi. Право не 
результує права, коли воно не бажає пiзнавати, 

не бажає бути сутнісно гносеологічним. 

6. Гносеологічна сутність виховної фун-

кції права. У будь-якому випадку правореаліза-
ційні процеси неодмінно передбачають гносео-

логічні, пізнавальні, орієнтаційні інтелектуальні 
операції і постають як специфічна форма мис-
лення. Більше того, “завдання застосування пра-
ва до окремих конкретних випадків життя пев-
ною – більшою чи меншою – мірою творче”. 

Отже, право у своїй реалізації постає формою 

творчого мислення й одним із найважливіших 

засобів духовної самореалізації суб’єкта. Саме 
духовної, оскільки правове мислення передбачає 
не тільки логічне пристосування конкретної си-

туації до існуючих нормативних актів чи, навпа-
ки, тобто техніко-юридичну, внутрішню сторону 

правовідносин, а й визначення свого правового 

місця в загальній структурі відносин у суспільст-
ві, іншими словами, правове самовизначення 

суб’єкта, усвідомлення ним свого Права як своєї 
сутності. Таке світоглядне завдання не може бу-

ти виконане техніко-юридичними засобами, воно 

передбачає складну динаміку пізнавальних про-

цесів, у яких внутрішні цілі права постійно зумо-

влюються розумінням загальноправових, а 
останні уточнюються залежно від логіки й особ-

ливостей внутрішньоправових тенденцій. Пі-
знання стає не тільки засобом визначення цілей 

права, а й, будучи нерозривно пов’язаним із ни-

ми, стає метою і сутністю самого права. Більше 
того, право стає гносеологічною самоціллю. Іс-
тина і справедливість зливаються в єдиному 

процесі сутнісного функціонування права. 
7. Методологічний смисл гносеологічної 

сутності права.  Чи можливо взагалі створити, 

сформувати таку єдину, цілісну теоретичну сис-
тему пізнавально-правової сутності права? Най-

більш раціональним шляхом, на наш погляд, є 
методологічна інвентаризація існуючих концеп-

цій сутності права, співвідношення та порівнян-

ня їх між собою. Здається, можна загубитися в 
цьому розмаїтті правових концепцій, однак за-
пропонований аналіз їх з погляду онто-гносео-

логічної структури, притаманної всім їм, значно 

спрощує завдання. Оскільки основних типів та-
ких правових структур не так багато, до них не-
складно й несуперечливо можна звести й весь 
плюралізм їх пізнавально-правової методології. 
Як зазначав відомий методолог права Б.О. Кістя-
ківський, “методологічний і гносеологічний 

плюралізм... не виключає монізму в остаточному 

синтезі”. Саме плюралістичний характер існую-

чих концепцій сутності права, з яких у перспек-

тиві розвиватиметься єдина гносеологічна сис-
тема сутності права, забезпечить їй різноплано-

вість, гнучкість і життєздатність. 
 

 

Стаття надійшла до редколегії 22 грудня 2001 р. 

А.А.Kozlovskiy 

THE LAW GNOSIOLOGY ESSENCE 

 

Summary 

Law as a real phenomenon constantly develops. Its essence as a gnoseological process reflects this 

development. Law is a gnoseological self-revealing of its essence, simultaneously, the essence of its ontol-

ogy is a gnoseological self-establishment of law itself. The gnoseological function of law as the manifesta-

tion of gnoseological essence of law is analyzed.  
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СОЦІОЛОГІЯ НОРМ ПРАВА 

 

На сучасному етапі розвитку юридичної 
науки соціальна природа права, як самостійного 

цілісного явища об'єктивної реальності, не ви-

кликає жодних заперечень. Тим не менш про-

блема теоретичного статусу та пізнавальних меж 

соціально-наукового дослідження права залиша-
ється відкритою і по нині. Її актуальність на сьо-

годні зумовлена тим, що найбільш слабкою лан-

кою в системі правових факторів ефективності 
діючих юридичних норм є їх низька соціально-

правова якість, неадекватність реаліям суспіль-
ного життя, нездатність забезпечувати узгодже-
ність інтересів представників різних соціальних 

груп і як результат – неспроможність на високо-

му рівні врегульовувати суспільні відносини. Ці 
негативні чинники в своїй сукупності призводять 
до необхідності посилення уваги вчених в на-
прямку наукового юридико-соціологічного ви-

вчення та обґрунтування правових норм.  

Проблема соціально-наукового досліджен-

ня права не є новою для вітчизняного правознав-
ства. Звертаючись до досвіду, що був накопиче-
ний у попередніх роках, необхідно віддати нале-
жне радянській юридичній науці, яка приділяла 
велику увагу дослідженню соціальної сутності та 
обумовленості права, ефективності та якості 
правових норм. Як справедливо підтверджує 
В.Н. Кудрявцев: “радянська правова наука з пе-
рших днів свого існування була “соціологічною”, 

а центральною проблемою соціології права 
(юридичної соціології – З.В.) являлась соціальна 
обумовленість правових норм і правовідносин, 

що ними породжуються” [6, с.7]. Тим не менш 

тогочасний підхід до пояснення соціальної при-

роди права не був позбавлений своїх недоліків, 
серед яких можна виділити наступні. По-перше, 

пануюча за часів Радянського союзу доктрина 
історичного матеріалізму пов'язувала соціальну 

природу права виключно з економічним базисом 

суспільства та характером матеріальних умов 
життя. Проте якщо розглядати систему сучасно-

го суспільства в цілому, в усіх її багатогранних 

проявах, то можна прийти до висновку, що право 

не може бути зведене тільки до економічного 

досвіду суспільства, а одних лише матеріальних 

чинників (без врахування ролі політики, культу-

ри, моралі, ідеології і т.д.) недостатньо для пояс-

нення генезису права в сучасних умовах. По-

друге, характерною особливістю радянського 

періоду розвитку юридичної соціології була явна 
незбалансованість концептуальної бази та емпі-
ричного рівня проведення конкретно-соціологіч-

них досліджень. В результаті відсутність глибо-

ких теоретичних знань призводила до збору не-
повної або недостовірної інформації про право. 

По-третє, в поле зору дослідницької діяльності 
потрапляли в основному проблеми дії законо-

давства та функціонування правових норм, ефек-

тивності прийнятих нормативних актів і самої 
законотворчої діяльності. В той час як питання 
природи права як специфічного соціального 

явища, його генезису, соціальної обумовленості 
залишались якщо не поза увагою [12, с.21; 10, 

с.25], то в кращому випадку на другорядному 

плані. По-четверте, основний науковий інтерес 
приділявся соціальній детермінації та дії права в 
цілому, “що ж стосується окремих правових ін-

ститутів і тим більше – окремих норм, то їх соці-
альне значення юристами стало ретельно вивча-
тись переважно останнім часом” [6, с.7].  

Заповнити вищевказані прогалини в пи-

таннях соціально-наукового дослідження права, 
на нашу думку, здатна юридична соціологія за 
допомогою однієї зі своїх складових частин – 

соціології норм права, що повинна спрямувати 

власний потенціал в руслі дослідження соціаль-
но-регулятивної сили права, його норм. Призна-
чення даної підгалузі юридичної соціології поля-
гає в необхідності врахування та об'єктивного 

розкриття соціального потенціалу норм права, їх 

соціальної легітимності (рівня визнання та пре-
стижу права), спроможності не тільки відповіда-
ти дійсності, але й врегульовувати цю дійсність 
на належному рівні. За допомогою соціології 
норм права вдасться зосереджувати увагу не 
тільки на дослідженні проблем ефективності вже 
діючого законодавства, але й з'ясовувати про-

блеми соціальних механізмів нормотворення.  
Необхідність звернення дослідницької ува-

ги на аналіз пізнавальних можливостей даної 
підгалузі юридичної соціології обумовлена важ-

ливістю самої норми, що є вихідним елементом 

всього права, його первинною клітинкою [3, 

с.32,60]. Не дивлячись на те, що вчення про ро-
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зуміння норми в праві одержало в науковій літе-
ратурі детальну розробку, звернення в черговий 

раз дослідницької уваги на дану проблему зумо-

влено оригінальним науковим підходом, особли-

вим кутом зору, під яким розглядаються норми 

права в рамках юридичної соціології. Особли-

вість цього підходу зумовлена тим, що він до-

зволяє одночасно поєднувати нормативний та 
соціальний аспекти права. І хоча історично так 

склалось, що соціологічна концепція права ви-

никає як реакція, противага нормативному розу-

мінню права, в юридичній соціології вони знахо-

дять гармонійне поєднання, оскільки реалізувати 

глибинне соціальне призначення право в змозі 
лише через узгоджену дію системи своїх норм. 

Як справедливо зазначає Л.С. Явич: “соціології 
права (юридичній соціології – З.В.) не заважає 
визнання нормативності права, якщо воно не веде 
до відриву юридичних норм від реальних відносин, 

які їх породили і в яких ці норми тільки і можуть 
знайти своє істинне здійснення” [19, с.130].   

Соціологія норм права представляє собою 

складний комплекс наукових і практичних про-

блем, від успішності вирішення яких залежить 
забезпечення належного рівня соціальної якості 
правових норм зокрема та права в цілому. Кри-

тичний аналіз наукової літератури вказує на до-

цільність поєднання цих проблем в три основні 
блоки: 1) проблеми соціального генезису норм 

права; 2) проблеми соціальної дії норм права; 3) 

проблеми соціальної ефективності норм права. 
Слід враховувати, що розподіл проблематики 

соціології норм права на вищевказані напрямки є 
достатньо умовним і “провести його можна лише 
на рівні теоретичної абстракції” [7, с.69; 10, с.7; 

11, с.33], тому що в дійсності між ними існує ті-
сний зв'язок за рахунок чого на практиці в рам-

ках одного дослідження нерідко поєднуються 
елементи двох інших [14, с.97; 8, с. 13]. В той же 
час, на нашу думку, доцільніше і в теоретично-

му, і в методологічному плані розглядати ці на-
прямки окремо [10, с.93], не тільки тому, що ко-

жен з них має власний предмет дослідження, але 
й через те, що подібний підхід сприятиме більш 

чіткій організації пізнавального процесу.  

Почнемо наш аналіз із з'ясування питання 

соціального генезису правових норм. Останній 

представляє собою процес формування та розви-

тку права під впливом соціальних чинників сус-
пільного розвитку. Якщо з точки зору позитиві-
стського підходу до права можуть існувати чисті 
норми незалежні від соціальної реальності, то 

для юридико-соціологічного підходу право не 

існує і не може існувати саме по собі і для себе; 
воно є соціальним явищем, що породжене суспі-
льством й існує в суспільстві та слугує його інте-
ресам. Більше того, “категорії чистого права” 

лише тоді отримують фактичне життєве значен-

ня, коли вони “перетворюються (обертаються) в 
живій матерії права – у змісті діючої правової 
системи. І відповідно тоді, коли вони стають жи-

вою соціально реальністю” [1, с.558].   

Право представляє собою досить складний 

механізм, який детермінований окрім норматив-
них різноманітними ненормативними, позаюри-

дичними чинниками. Як зазначає С.С. Алєксєєв: 
“реальна, жива тканина права формується і роз-
вивається під впливом різноманітних факторів. 
Поряд з особливостями даної національної юри-

дичної системи, її юридичного типу на реальне 
право впливає вся сума конкретно-історичних 

умов й імпульсів життєдіяльності – економічних, 

політичних, ідеологічних, в тому числі предмет 
правового регулювання” [1, с.558]. Усвідомлен-

ня і дослідження цієї безмежної палітри соціаль-
них чинників, що обумовлюють потребу в нор-

мативно правовому регулюванні, – надзвичайно 

важливе питання, адже від того, наскільки точно 

і всебічно вони будуть враховані при створенні 
правових норм, наскільки адекватно буде відо-

бражена в нормах права об'єктивна дійсність, 
залежить якість та ефективність дії права в пода-
льшому. Але цим завдання соціології норм права 
не обмежуються, оскільки крім дослідження 
впливу соціальних чинників на формування пра-
ва вона повинна сприяти виявленню і пізнанню 

тих соціальних норм, що стихійно складаються 
на практиці і слугують первинною “сировиною” 

для правотворення. В тому числі в коло дослід-

ницьких обов'язків соціології норм права вхо-

дить процес виявлення і ретельного врахування 
при формуванні правових норм багатоманітних, 

часом кардинально протилежних інтересів та 
потреб різних соціальних груп, національних 

утворень, суспільства в цілому, яким “належить 
в майбутньому виразитись і оформитись юриди-

чно в правовому документі” [4, с.410].  

Наступний блок – проблеми соціальної дії 

норм права. Саме в рамках цього напрямку мож-

на найкраще всього прослідкувати основне при-

значення юридико-соціологічного підходу до 

права, що полягає у необхідності дослідження 
реального буття  права, його норм в “житті”, а не 
в “законі” [21, с.33; 20, с.52]. З точки зору юри-

дичної соціології  “право розглядається в дії, в 
русі, відповідно до закладених в ньому потенцій 
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і закономірностей” [1, с.316], тому питання про 

соціальну дію норм права – це питання про шля-
хи їх реалізації на практиці, про напрями зворот-
ного впливу юридичних норм на соціальне сере-
довище, на різні сфери суспільного життя. Слід 

погодитись з В.В. Лапаєвою, що при аналізі со-

ціального механізму дії права, його норм, мова 
йде про сам “процес функціонування вже сформо-
ваного права, яке розглядається в його взаємодії з 
соціальними факторами економічного, політично-
го, морального та іншого характеру” [10, с.93].  

З позицій юридичної соціології механізм 

соціальної дії права повинен розглядатись в ор-

ганічній єдності з юридичним та психологічним 

механізмами,  які реально, в дійсності складають 
цілісність (єдиний механізм формування право-

мірної поведінки). Встановити взаємозв'язок цих 

трьох механізмів можна лише через пошук того 

пункту, який буде виступати для них загальним, 

в якому вони пересікаються. Таким пунктом для 
всіх трьох названих підсистем є суб'єкт право-

відносин [17, с.200]. Адже право, як відомо саме 
по собі не діє, діють люди, які в своїх взаємовід-

носинах постають як суб'єкти права. В житті ре-
альне існування правових норм проявляється в 
наявності постійно повторюваних актів поведін-

ки, соціальних дій, що втілюють у своєму змісті 
суть правової норми [20, с.52]. 

Виходячи із вищесказаного, під соціаль-
ною дією права слід розуміти процес, в ході яко-

го нормативні приписи, встановлені правила по-

ведінки реалізуються в діяльності учасників пра-
вових відносин під впливом різних соціальних 

чинників. За допомогою механізму соціальної дії 
забезпечується трансформація правових поло-

жень у соціальні відносини, в практику. 

Третій блок - проблеми соціальної ефек-

тивності норм права. Ця проблема досить плід-

но була розроблена радянською юриспруденці-
єю. В сучасних умовах соціологічні дослідження 
ефективності правових норм в нашій державі 
знову набувають своєї актуальності. Це пов'язано 

із процесами інтенсивного оновлення вітчизня-
ного законодавства. Проте норми права нерідко 

готуються і створюються в такому поспіху, що 

для їх юридико-соціологічного осмислення та 
обґрунтування у законодавця не вистачало ні ча-
су, ні сил. В результаті процес правотворення в 
нашій країні супроводжувався методом проб і 
помилок, посилюючи і без того нестабільне ста-
новище суспільства. Саме тому для сучасної 
української держави, що переживає складний і 
суперечливий період формування основ держав-

ного і суспільного життя, проблема ефективності 
законодавства, що приймається, постає особливо 

гостро. При цьому слід враховувати, що ефекти-

вність дії правових норм – це не лише спеціаль-
но-юридична, але й загально соціальна пробле-
ма, успішне вирішення якої залежить не тільки 

від стану суспільних відносин, але й позначаєть-
ся на ефективності функціонування всієї соціа-
льної системи.  

 Ефективність права – це необхідна і безу-

мовна підстава його успішної реалізації на прак-

тиці, найважливіший показник соціальної корис-
ності та необхідності його норм. В науковій лі-
тературі можна зустріти різні підходи до тлума-
чення цього терміну. Першопочатково, даючи 

визначення поняттю ефективності вчені змішу-

вали його з іншими правовими категоріями бли-

зькими по змісту і визначали як “правильність, 
обґрунтованість юридичних норм” [13, с.31], “їх 

доцільність і результативність”[2, с.32], “ступінь 
реалізованості необхідної правової можливості” 

[5, с.18] і т.д. В подальшому намітилась характе-
рна позиція, згідно якої ефективність норм права 
розумілась як “відношення між фактично досяг-
нутим результатом і тією ціллю, для досягнення 
якої були прийняті ці норми права” [15, с.24; 14, 

с.226; 16, с.44]. Це визначення знайшло свою 

безперечну підтримку в науковій літературі та 
широке застосування на практиці, а розроблена 
на його основі російськими вченими-юристами 

В.Н. Кудрявцевим, І.С. Самощенко, В.І. Нікітін-

ським та В.В. Глазиріним методологія вивчення 
соціальної ефективності правових норм [18] за-
лишається найбільш оптимальною і по нині. 

Виходячи із вищевикладеного можна зро-

бити висновок, що соціологія норм права дослі-
джує особливості соціально-регулятивної приро-

ди та сили права через призму його норм, врахо-

вуючи при цьому їх соціальний генезис, динамі-
ку соціальної дії, а також ефективність впливу на 
регулювання суспільних відносин.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО СПАДКОВЕ ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
 

Утворення незалежної Української держа-
ви та формування національної правової системи 

дали відчутний поштовх до поглибленого і не-
упередженого вивчення історії українського пра-
ва. Цілком закономірно, що важливого значення 
набувають дослідження історико-правової спад-

щини українського народу, проблеми держави і 
права, які є визначальними для буття кожного 

народу. Вітчизняні історики у своїх працях до-

водять, що з кінця ІХ ст. Руська земля стала по-

літичним і територіальним центром утворення 
єдиної держави східних слов’ян. Поряд з об’єд-

нанням південної частини східнослов’янських 

племен навколо Києва на чолі з поляками відбу-

лося об’єднання північної частини східносло-

в’янських племен навколо Новгорода на чолі зі 
словенами. 

Процес об’єднання східних слов’ян завер-

шився у ІХ ст. утворенням великої, відносно єди-

ної Давньоруської держави – Київської Русі. Під 

владою Києва об’єдналися два величезні 
слов’янські політичні центри – Київський і Нов-
городський. Київська Русь у ІХ-ХІІІ ст. об’єд-

нувала фактично усіх східних слов’ян і була од-

нією з найбільших держав середньовічної Євро-

пи. Її територія простягалася з півночі на південь 
– від Балтики та Льодовитого океану до Чорного 

моря, зі сходу на захід – від Волги до Карпат. На 
початку ХІ ст. територія Давньоруської держави 

з центром у Києві складала 1,1 млн. км², насе-
лення – близько 4,5 млн. людей [1, с.24]. Пере-
дові для того часу державний лад, правова сис-
тема, виробничі відносини, високопродуктивне 
сільське господарство, добре налагоджене ремі-
сництво, широке використання здобутків світо-

вої цивілізації, прийняття християнства у його 

православному варіанті, - сприяли вибору май-

бутнього типу цивілізації – Візантійського. 

Не зважаючи на це, історія виникнення 
державності у східних слов’ян взагалі й утворен-

ня Давньоруської держави, зокрема, була сфаль-
сифікована. У працях відомих учених Б.Д.Гре-
кова, Д.С.Лихачова, В.В.Мавродіна, А.М.Насо-

нова, В.Т.Пашуто, М.Д.Приселкова, Б.О.Рибако-

ва, М.М.Тихомирова, Л.В.Черепніна, І.П.Шаско-

льського, С.В.Юшкова, П.П.Толочка, М.Ф.Кот-
ляра та інших не знайшли підтвердження відомі 

гіпотези про заснування Київської Русі варять-
кими князями (норманська теорія) або хозарсь-
кими та іншими тюркськими правителями (пант-
юркська теорія), показана їх невідповідність 
об’єктивним історичним фактам. Доведено, що 

поява у Східній Європі Давньоруської держави 

пов’язана не з "призовом варягів", а з явищами, 

характерними для розвитку суспільно-економіч-

ного ладу самих східних слов’ян. До розпаду у 

них первіснообщинних і виникнення феодальних 

відносин нормани ніякого відношення не мають. 
Вплив норманів на Русь не мав вирішального 

значення, і передусім тому, що вони перебували 

на тому самому рівні розвитку, що і Давня Русь 
[2, с.46-47]. 

Автор стоїть на позиціях, що ці концепції 
мають під собою певну фактичну основу (варя-
зьке походження багатьох перших руських кня-
зів тощо), але ігнорують повністю ту обставину, 

що державність – це результат тривалого соціа-
льно-економічного і політичного розвитку, що її 
не можна привнести ззовні. 

Безперечно, Київська Русь не була держа-
вою у сучасному розумінні цього слова. Розгля-
дати її як таку – означало б приписувати їй ви-

щий рівень політичної організації. Вона не мала 
ані централізованого управління, ані бюрократи-

чної системи. Основною формою взаємозв’язку 

між володарями й підданими було збирання да-
нини. Згодом розвинулася система оподаткуван-

ня. У політиці князі керувалися особистими чи 

династичними інтересами. Політичні проблеми 

часто розв’язувалися за допомогою сили. 

Упродовж періоду існування Київської Ру-

сі давньоруська народність – спільна етнічна ос-
нова українців, росіян і білорусів – розвивалася 
шляхом подальшої консолідації [3, с.35]. На ду-

мку багатьох сучасних українських істориків, у 

Київській Русі одночасно відбувався процес ет-
ногенезу трьох братніх народів: українців (на 
території Київської, Чернігівської, Переяславсь-
кої, Волинської, Галицької земель), росіян (Во-

лодимиро-Суздальська, Новгородська, Псковсь-
ка, Смоленська, Рязанська землі) і білорусів (Поль-
ська, Мінська, Туровська землі) [1, с.38].  

Водночас варто зазначити, що українці 
мають усе ж таки більше підстав, щоб претенду-
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вати на історичну спадщину Київської Русі. 
Адже головний осередок цієї держави фактично 

сформувався на території сучасної України, а її 
основою стало Середнє Подніпров’я з Києвом, 

який був центром об’єднання слов’янських пле-
мен і столицею держави. Заснували цю державу 

ті, хто здавна проживав на цих землях, у VІ-VІІІ 
ст., - це поляно-антська народність, яка була ге-
нетичним ядром майбутньої української нації і 
називалася "Руссю". 

Як відомо, у ХІ ст. від Київської Русі відо-

кремився білоруський народ, який створив свою 

державу зі столицею у Полоцьку, де схрещува-
лися східнослов’янські елементи з балтійськими 

племенами. Й, нарешті, у другій половині ХІІ ст. 
починає складатися Московська держава на ос-
нові Суздальських і Ростовських земель, що вхо-

дили раніше до складу Чернігівського та Пере-
яславського князівств Київської Русі. 

Важливою науковою проблемою історії як 

Росії, так і України до цього часу залишається 
питання історичної спадщини Київської Русі. 
Найбільшої уваги заслуговують полярні концеп-

ції російського історика М.Погодіна та українсь-
кого – М.Грушевського. Перший стверджував, що 
після розпаду Київської Русі населення Наддніпря-
нщини перейшло на територію Центральної Росії і 
утворило Московську державу. Інакше кажучи, він 

навіть не помічав і не хотів помічати існування 
окремого українського народу. М.Грушевський, 

навпаки, вважав, що російський народ не має ні-
якого відношення до Київської Русі, що прямими 

спадкоємцями політичної і культурної традиції Ки-

єва були Галицьке та Волинське князівства. 
Автор поділяє точку зору відомого спеціа-

ліста з археології та історії епохи Київської Русі 
О.П. Моці, що "говорити про українців, росіян 

чи білорусів у ІХ-ХІІІ ст. зарано – вони ними се-
бе тоді не усвідомлювали, називалися "русами", 

"русинами", "русичами". Тому спроби "віддати" 

давньоруський спадок лише одному з цих сучас-
них народів, які у цілому сформувалися і само-

усвідомили себе у сучасних назвах у пізніші ча-
си, є науково некоректним [4, с.48]. 

Разом із формуванням і розвитком держави 

складалося і розвивалося право Київської Русі. 
Зазначимо, що воно створювалося на місцевому, 

вітчизняному грунті. Обсяг рецепції візантійсь-
кого права у період існування Київської Русі був 
незначним. Рецепція не заглушувала розвиток 

давньоруського права, а збагачувала його нови-

ми засадами, даючи йому можливість розвива-
тись на національній основі, не втрачати свого 

національного характеру. У ньому закріплюва-
лися порядки, зумовлені природою феодального 

суспільства, що складалося. Право Київської Ру-

сі передбачало привілейоване становище пред-

ставників панівного класу феодалів і безправ-
ність пригнічених мас. 

У ІХ-Х ст. у Давньоруській державі існу-

вала система норм усного звичаєвого права. Час-
тина цих норм була зафіксована у прислів’ях, 

приказках, літописах, законодавчих пам’ятках і 
збірниках норм звичаєвого права і дійшла до нас.  

Найдавнішою і найважливішою пам’ят-
кою, що зберегла нам давні норми звичаєвого 

права, є "Правда Руськая" або, за прийнятою у 

науці назвою, "Руська Правда". Це перший відо-

мий нам кодифікований збірник юридичних 

норм давньоруського княжого законодавства, 
основного джерела пізнання суспільного ладу, 

держави і права Київської Русі. Її норми закріп-

лювали привілейоване становище феодалів та 
їхнього оточення, посилено захищали життя і 
майно панівного класу. Підтвердженням цього є 
статті про відповідальність за вбивство, нане-
сення образи, про право на спадщину та ін. За 
змістом "Руської Правди" можна простежити, як 

феодальні відносини визначали характер і форми 

класової боротьби, а класова боротьба впливала 
на зміни державного устрою та еволюцію права. 

"Руська Правда" вплинула на подальший 

розвиток усього українського права. Вона була 
джерелом права Галичини і Литви, що простежу-

ється відповідно у Віслицькому та Литовському 

статутах. Як відомо, останній тривалий час мав 
чинність на Правобережній Україні. "Руська 
Правда" посідає одне з визначних місць в історії 
українського права, в окремих випадках вона є 
єдиним джерелом для вивчення національного 

права періоду Київської Русі.  
Проблемі спадкового права присвячено 

статті 90-106 "Руської Правди", у яких закріпле-
но юридичні норми та принципи порядку успад-

кування майна як за законом, так і за заповітом. 

Спадщина за "Руською Правдою" зветься "зад-

ниця", або "статок", а заповіт – "ряд". 

"Руська Правда" не роз’яснює, що входить 
до спадщини: рухоме майно, земля, чи перехо-

дять у спадок права й зобов’язання спадкодавця. 
На думку частини дослідників, до спадку входи-

ло тільки реальне майно, речі, а права виключа-
лися. М.Володимирський-Буданов і М.Грушевсь-
кий у поняття спадку включають права і зо-

бов’язання. Оскільки "Руська Правда" відносить 
до об’єктів спадку і двір, тому можна думати, що 
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розшифрування поняття "двору" дозволяє поши-

рити поняття спадку й на землю. 

За "Руською Правдою" успадковували 

тільки члени родини як за заповітом, так і за за-
коном (звичаєм). За відсутності членів родини 

спадок переходив державі в особі князя. Сторон-

ні особи ні за законом, ні за заповітом не успад-

ковували. Заповідач виявляв скоріше не свою 

волю, а волю родини щодо розподілу спадку між 

законними спадкоємцями. 

Заповіт укладався переважно усно. Пись-
мова форма вживалася рідко. Право залишити 

"ряд" (заповіт) належало батькові і матері – ді-
тям та чоловікові – "на виділ" жінці. При цьому 

заповіт є "рядом", тобто договором членів роди-

ни, а не виявом волі одного заповідача. Крім ді-
тей, у розділі спадку не обминали і Церкву, виді-
ляючи останній частку "по душі" померлого. 

Право Київської Русі за "Руською Прав-
дою" було правом привілеїв. У його нормах пе-
редбачалося привілейоване становище феодалів 
та безправність пригнічених мас. Наприклад, 

встановлювалися два різних порядки успадку-

вання: один – для бояр, другий – для смердів. 
Так, ст. 90 "Руської Правди" (Просторова редак-

ція) зазначала, що у випадку смерті смерда, який 

не мав синів, його майно переходить князю, ли-

ше його невелика частина може бути надана не-
одруженим донькам (яке потім складало їх по-

саг), а одружені дочки – нічого не одержували 

[5, с.37]. Разом з тим, ст. 91 вказує, що після 
смерті бояр і дружинників князь уже не може 
забрати їх майно собі, тому що їх майно успад-

ковували сини, а при відсутності останніх – доч-

ки [5, с.37]. Тут ми бачимо яскравий приклад 

нерівності, тому що перехід феодальної власнос-
ті через дочок у чужі руки не загрожує її виходу 

за межі класу феодалів. 
Спадкуванню, за законом у "Руській Прав-

ді", присвячено багато статей. Відповідно до 

них, майно батька – голови дому, у разі, якщо він 

помре не залишивши заповіту, передається ді-
тям. Під дітьми треба розуміти синів. Причому 
"Руська Правда" жодного разу не згадує про спад-

кові права "бічних" родичів, обмежуючись синами, 

дочками, дружинами. Це можна пояснити неви-

знанням за далекими родичами спадкових прав. 
У більшості народів світу при переході від 

первіснообщинного ладу до цивілізації існував 
звичай, у відповідності з яким успадковувати 

могли тільки сини. У Київській Русі громада та-
кож була зацікавлена в тому, щоб її багатства не 
йшли на сторону, щоб у випадках, коли дівчина 

одружувалася з хлопцем з іншого села, успадко-

ване нею майно не переходило до цієї громади. 

Ось чому "Руська Правда" підкреслювала, що ні 
мати, ні дочки не можуть претендувати на спад-

щину [5,ст.93, 95, с.37]. Ця норма, яка довго збе-
рігала свою чинність у давньоруському праві, 
знайшла своє відображення в прислів’ї: "Сестра 
при братьях – не наследница". 

Західноєвропейське феодальне право часто 

надавало перевагу в успадкуванні старшому си-

ну. За "Руською правдою", навпаки, молодший 

син перебував у більш вигідному становищі, то-

му що за ним закріплювалось володіння батько-

вим будинком з усіма господарськими примі-
щеннями [5, ст.100, с.37]. 

До повноліття синів спадковим майном 

розпоряджалася їх мати. Вдова отримувала част-
ку майна "на прожиток", якою вона розпоряджа-
лася на свій розсуд. Якщо вона знову одружува-
лася, то опікуном призначався близький родич із 
родини або вітчим [5, ст.99, с.37]. Опікунові при 

свідках передавалось у тимчасове користування 
все майно неповнолітніх. Винагородою для опі-
куна було те, що він користувався доходами з 
маєтку опікуваних, але всі втрати майна, які ста-
лися з його вини, повинні були відшкодовані [5, 

ст.102, 103]. 

Звертає на себе увагу досить високе стано-

вище жінки у Київській Русі. Якщо за римським 

та старонімецьким правом жінка завжди перебу-

вала під опікою чоловіка і не була дієздатною, то 

за "Руською Правдою" становище жінки – дру-

жини, матері було в окремих випадках вищим, 

ніж чоловіка. Вдова зберігала право на частку 

спадку, коли жила з дітьми. Стаття 93 встанов-
лює спадкові права вдови. Якщо вона одружить-
ся вдруге, то отримує "на прожиток" (на життя) 
певну частку майна чоловіка, а також їй зали-

шаються прикраси, одяг та інше, подароване чо-

ловіком. Отже, майно жінки складалося із посагу 

і подарунків чоловіка. Ця стаття також свідчить 
про існування роздільного майна подружжя й 

особливих прав на успадкування цього майна 
дітьми [5, с.37]. 

Стаття 98 обмежує права дітей, народже-
них не у "законному" християнському шлюбі. Ця 
стаття проголошує: "Аже будуть робьи дети у 

мужа, то задници им не имати, но свобода им с 
матерью" [5, с.37]. Мати свою частину майна 
ділила між своїми дітьми або віддавала комусь 
одному з синів і навіть дочок. Однокровні діти 

успадковували тільки від рідних батьків, одноут-
робні – від своїх матерів. 
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На випадок смерті матері без заповіту, 

спадок її одержує син чи дочка, при яких жила 
мати і які доглядали її перед смертю. 

Успадкуванню за заповітом присвячена 
ст.92 "Руської Правди": "Аже кто умирая разде-
лить дом свои, детям на том же стояти; паки ли 

без ряду умреть, то всем детем, а на самого часть 
дати души" [5, с.37]. Із тексту цієї статті легко 

встановити, що за заповітом могли успадковува-
ти і не діти, але діти успадковували тоді, коли не 
залишалося заповіту. Суперечки з приводу роз-
поділу спадку розглядалися у церковних судах. 

Підводячи підсумок дослідження, можна 
зробити такі висновки: 

1. Право Київської Русі створювалося на 
місцевому, вітчизняному ґрунті; у ньому відо-

бражалися відносини, притаманні давньорусько-

му суспільству, закріплювалися порядки, зумов-
лені природою феодального ладу. 

2. Право Київської Русі було правом при-

вілеїв. У його нормах передбачалося привілейо-

ване становище представників панівного класу 

феодалів та безправність пригнічених мас. 
3. У Київській Русі, як і в будь-якому кла-

совому суспільстві, спадковому праву надавало-

ся великого значення. За його допомогою багат-
ства, накопичені поколіннями власників, зали-

шалися в руках одного й того ж класу. Спадщину 

за заповітом і за законом одержували тільки чле-
ни родини, а при їх відсутності – держава в особі 
князя та частково церква. 

4. Спадкове право формувалося і розвива-
лося внаслідок встановлення приватної власнос-
ті. У Київській Русі, як і в будь-якому класовому 

суспільстві, спадковому праву надавалося вели-

кого значення. За його допомогою багатства, на-
копичені поколіннями власників, залишалися в 
руках одного й того самого класу. 

5. З розвитком князівської влади майно 

смерда, померлого без синів, стало переходити 

до князя. Стосовно бояр і дружинників передба-
чався виняток – їхня спадщина за відсутності 

синів могла переходити до дочок. У цьому, зок-
рема, виявився принцип феодального права – при-

вілею. Пізніше ці положення були поширені на біле 
духовенство, ремісників, вільних общинників. 

Отже, вивчення і наукове дослідження іс-
торичного минулого України, зокрема, спадко-

вого права Київської Русі, допомагає з’ясувати 

питання квінтесенції українського права та під-

креслює, що нам немає підстав соромитися віт-
чизняної правової спадщини, яка через віки і ви-

пробування нагадує нам про велич, могутність і 
міжнародний авторитет праматері нашої Украї-
ни. Традиції і право Київської Русі виявилися 
настільки живучими і міцними, що дійшли до 

наших років, здобувши нове життя у матеріаль-
ній і духовній культурі українців. 
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TO A QUESTION ABOUT INHERITANCE LAW OF KIEV RUS 

 

Summary 

In the article from newest doctrinal positions of a domestic historical-legal science the problems on an 

origin, essence and features of Inheritance Law of Kiev Rus are ascertained. The conclusions about the do-

mestic right Kiev Rus are made, that it was in the law of the privileges by its essence, the influence of a pri-

vate property to development of Inheritance Law is shown. 
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НОРМАТИВНО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ У ПРАЦЯХ  

Є.В.СПЕКТОРСЬКОГО (1875-1951) 

 

В юридичній науці як Росії, України, так і 
європейських країн, створено багато різноманіт-
них теорій права, які, як зазначає В.П.Марчук, 

можна класифікувати за різними критеріями [5, 

с.105-110]. Дослідження показує, що важливе 
місце серед них займає соціологічна юриспруде-
нція. До представників цього напряму в Європі в 
кінці XIX початку XX століття можна віднести 

Р.Ієринга, Є.Ерліха та ін. У Росії ці ідеї знайшли 

своє відображення в працях М.М.Коркунова, 
С.О.Муромцева, Ю.С.Гамбарова М.М.Капустіна. 
Особливо серед них варто звернути увагу на 
С.О.Муромцева, який намагався застосовувати 

соціологічний підхід для тієї групи соціальних 

явищ, які своєю сукупністю утворюють право. 

Йому належить заслуга і в тому, що він  висунув 
вимогу “свободи суддівського розсуду”.  Він на-
віть раніше за Є.Ерліха і Р.Паунда висунув ідею 

соціологічного вивчення права із застосуванням 

історико-порівняльного і функціонального мето-

дів. Його теорія мала прогресивне значення, 
оскільки була спрямована на ліквідацію застарі-
лих законів.  

В Україні у другій половині XIX століття, 
зокрема в Київському університеті, особливе мі-
сце займала концепція права,  в основу якої було 

покладено нормативно-соціологічний підхід. 

Проникнення соціологічного підходу в теорію 

права було підготовлено попереднім розвитком 

правової думки. Прихильником такого підходу 

вважається відомий юрист, соціолог і філософ 

Є.В.Спекторський (1875–1951). Він народився в 
місті Острозі Волинської губернії. В 1898 році 
він закінчив юридичний факультет Варшавсько-

го університету. Після здачі магістерського іспи-

ту і стажування у Франції та Німеччині у таких 

відомих університетах, як Паризький, Берлінсь-
кий, Геттінгенський і Гейдельберзький,  

Є.В.Спекторський  у 1903 році був обраний до-

центом Варшавського університету на кафедру 

енциклопедії та історії філософії права. В 1913 

році вчений став професором Київського уніве-
ситету. В ці роки формуються його наукові по-

гляди. З 1914 по 1916 роки в Київському універ-

ситеті він викладав енциклопедію права і був 
завідуючим кафедрою. За високі професійні яко-

сті і значні досягнення в науковій сфері 
Є.В.Спекторського обрано в 1918 році деканом 

юридичного факультету, а потім ректором Київ-
ського університету. Після встановлення Радян-

ської влади в Україні Є.В.Спекторський виму-

шений був емігрувати до Чехословаччини. Там 

він продовжував займатись науковою і виклада-
цькою роботою як професор празького Російсь-
кого юридичного факультету, де працювали такі 
відомі російські вчені-юристи, як П.І.Новгород-

цев, М.М.Алєксєєв, Г.Д.Гурвич та ін. Є.В.Спек-

торський працював також у Белградському і 
Люблянському університетах. У другій половині 
40-х років XX століття вчений був професором 

Св. Володимирської православної духовної ака-
демії у Нью-Йорку. 

Є.В.Спекторьский написав  близько 150 

праць – монографії, статті, рецензії. Ряд його 

праць написані з філософії, наприклад, “История 
социальной философии”, а також на релігійну 

тематику “Християнство и культура,” “Церков-
ное право.” “Проблема будущего и  христианст-
во.” Основними  серед юридичних праць можна 
виділити "Энциклопедию права", "Пособие к 

лекциям по истории философии права" “Начала 
науки о государстве и обществе” і ряд інших. 

Багато його робіт залишилось у рукописах не-
опублікованими за кордоном.  

У Київському університеті Є.В.Спекторсь-
кий викладав енциклопедію права, яку відносив 
до категорії не філософських, а юридичних наук, 

оскільки, на його думку, вона покликана ввести 

юристів-початківців у коло спеціальних дисцип-

лін, розкрити перед ними походження і внутрі-
шній зв'язок  цих дисциплін, а також дати студе-
нтам можливість не втрачати зв'язок із загальни-

ми питаннями права і правознавства при пода-
льшому їх вивченні. У вступній лекції, прочита-
ній 16 вересня 1914 року в університеті Св. Во-

лодимира, Є.В.Спекторський відзначав, що ен-

циклопедія знайомить юристів з азбукою право-

знавства. З іншого боку, вона ставить перед ау-

диторією відомі проблеми і вносить у розв’язан-

ня цих проблем щось нове [9, с.1]. 

Головним принципом ученого при дослі-
дженні правових проблем було посилання на іс-
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торію. На його думку, тогочасних правознавців 
цікавило багато питань, які розроблялись старо-

давніми греками, і ці проблеми мало змінилися, 
тому що вони залишаються вічними. З урахуван-

ням багатовікових традицій та розвитком  науки 

ці проблеми стають ще складнішими. Тому по-

силання на античність допоможе розібратись у 

багатьох філософських і правових проблемах. 

Погляд на право у Є.В.Спекторського був 
своєрідним. Він вважав, що право і є “юридично 

захищений інтерес". Не випадково Є.В.Спек-

торського різні автори відносять до різних на-
прямів в теорії права. З цього приводу спеціаль-
них робіт, присвячених його дослідженням не-
має, але є ряд висловлювань. Так, С.O.П‘яткіна 
відносить його до засновників теорії природного 

права,  що   визначали  свій напрям, як етичний 

нормативізм у праві [7, с.67]. М.Е.Казмер вважає 
вченого прихильником нормативно-соціологіч-

ного напряму [3, с.121]. Ф.В.Тарановський від-

носив його до прихильників об‘єктивного ви-

знання ідеї природного права на метафізичних 

передумовах [11, с.25]. 

Усе це потребує всебічного аналізу і рете-
льного зіставлення з висловлюваннями з питання 
праворозуміння інших авторів, зокрема теорети-

ків права Німеччини, особливо Р.Ієринга, який 

визначав “право як захищений інтерес”, а також  

російського вченого М.М.Коркунова, який ви-

значав “право як розмежування інтересів”.   

Як свідчать архівні матеріали, Є.В.Спек-

торський був добре знайомий із працями Ієринга.  
У  другій половині XIX століття теорія Ієринга 
набула широкого розповсюдження. В основу 

своїх досліджень він поклав поняття “мети”, “ін-

тересу”. Але, як свідчить історія правових учень, 
ще римським юристам було відомо, що  в основі 
права лежить будь-який інтерес, що в праві здій-

снюються певні цілі. Водночас ніхто так глибоко 

не займався  вивченням інтересу в  праві, як Іє-
ринг. Він стверджував, що будь-яке визначення 
права, що не випливає із поняття інтересу, є без-
підставне. Ієринг вважав, що в основі права ле-
жить не воля, а інтерес. Саме право він визначав 
як “політику влади”, “забезпечення життєвих 

умов суспільства у формі примусу” [2, с.187-188, 

321, 371]. Недоліком його теорії було те, що він 

не розмежовував право і закон, підводячи їх під 

одне поняття. Його теорія знайшла прихильників 
не тільки в європейських країнах, але і в Росії та  
Україні. Так, у свій час Ієринг зазначав: “Мій 

напрям і мої ідеї ніде не зустрічають такого 

сприятливого грунту, як у Росії” [6]. Це були 

пошуки побудови юридичної науки на нових 

підходах. Одним із послідовників Ієринга в Росії 
вважається Муромцев (1850-1910). Він у свій час 
проходив стажування у Р.Ієринга в Геттінгені, 
тому, звичайно, знаходився під впливом його 

ідей, але разом з тим в його соціологічному під-

ході відчувались нові ідеї, які були започатковані 
саме в Росії  М.М.Коркуновим (1853-1904), якого 

В.Д.Зоркін вважає попередником “соціологічної 
юриспруденції новітнього часу, оскільки він ви-

ключав формалістичне розуміння права, обме-
ження загальної теорії права так званою догмою 

права і намагався виробити соціологічне поняття 
права” [1, с.22]. 

Водночас ці визначення, крім  недоліків, 
властивих кожному з них, мають один загальний 

недолік. Їх так звана “юриспруденція інтересів” 

намагалася зміст права вивести не з існуючих 

законів за допомогою дедуктивно-логічних опе-
рацій, а із життєвих установок.  Вони сплутують 
одну з причин утворення права із самим правом. 

Відомо, що виникнення норм права завжди ви-

кликалось яким-небудь інтересом, так що інтерес 
служить великим чинником правотворення. За 
допомогою аналізу визначення права вищезгада-
них та іншими вченими Київського університету 

вдалося з'ясувати два основні недоліки.  Це те, 
що одні представники надмірно звужували по-

няття права, ототожнювали його з правом пози-

тивним, інші сплутують його із суміжними яви-

щами, які відрізнялись від права, але так чи ін-

акше з ними стикались. 
Є.В.Спекторський висловлює цікаву думку 

про те, що право не може вивчатися як замкнута 
в собі, відірвана від соціальних відношень струк-

тура, “правознавство дуже тісно пов’язане з сус-
пільним життям у всьому його драматизмі” [10, 

с.19]. У своїх перших працях учений виступав за 
застосування при дослідженні права соціології, 
заснованої на емпіричних дослідженнях. Такий 

підхід мав певні переваги порівняно з юридич-

ним позитивізмом, тому що орієнтував на більш 

глибоке  вивчення права. Вчений акцентує увагу 

на необхідністі системного і функціонального 

вивчення права, на його зв‘язок із суспільством. 

У подальших працях, зокрема в “Энциклопедии 

права”  Є.В.Спекторський зазначає, що догмати-

чна юриспруденція, як і раніше,  не вичерпує за-
вдань правознавства, тому що норми законів є не 
просто довільними приписами, штучно нав'яза-
ними життям, особливо якщо це йде в розріз з її 
умовами і запитами. Правознавство тісно пов'я-
зане з суспільним життям [8, с.31]. Це був відхід 
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ученого від догматичного підходу і націлення на 
соціологічний підхід до розуміння права, який 

набув широкого розповсюдження серед відомих 
зарубіжних учених, особливо таких, як Є.Ерліх, 
Р.Паунд, та українських і російських правознавців.  

Наголошуючи на перевагах соціологічного 

підходу Є.В.Спекторський зазначав, що юридич-

на наука не може обмежитися тільки цим підхо-

дом. Інакше замість догми юридичної вона стане 
догмою соціологічною. Він підкреслює, що тео-

рія права повинна бути не просто синтезом юри-

дичної догматики і вчення про соціальні чинни-

ки права, вона повинна бути гносеологічною 

юриспруденцією, теорією юридичного пізнання. 
Отже, він намагався модернізувати формально-

догматичний підхід, застосовуючи соціологічний 

підхід до вивчення права.  
На відміну від звичайної соціології, що 

розглядає людське суспільство як щось емпірич-

но дане і яке виникло більш-менш стихійно, пра-
вознавство, зазначає вчений, розглядає те саме 
суспільство з особливої точки зору – морально-

соціологічної. Правознавство займається спів-
життям людей лише остільки, оскільки в ньому 

виникають суперечки, що ведуть до судового 

розгляду. Це, крім питання про факти, передба-
чає питання про право, справедливість, яке вже 
стає питанням етичного характеру. "Завдяки 

цьому, - підкреслює Є.В.Спекторський, - право-

знавство не може бути соціологією в розумінні 
простого констатування наявності відомого по-

рядку стосунків між людьми. Воно представляє 
соціально-моральну соціологію, що висвітлює й 

оцінює ці стосунки з погляду відомих етичних 

критеріїв і постулатів" [10, с.12].  

Уже тут можна помітити особливості пра-
вової теорії Є.В.Спекторського. Він виділяє три 

групи проблем, якими повинна займатися мора-
льна соціологія. Це уявлення про борг, правду, 

справедливість, обов’язок, що складають етичні 
проблеми, приписи законодавців - тобто полі-
тичні проблеми і  соціологічні проблеми, тобто 

ті природно виниклі і більш-менш сталі в спів-
житті стосунки, відновленнями яких у зв'язку із 
суперечками і злочинами займається практична 
юстиція і констатування яких є головним соціо-

логічним завданням теоретичного правознавства. 
Тому правознавству, на думку Є.В.Спекторсь-
кого, припадає мати справу з етичними, політич-

ними і соціологічними моментами. 

Є.В.Спекторський зауважує, що питанням  

правознавства займалось багато вчених і дано 

багато оригінальних визначень. З цього приводу  

ще Кант зазначав, що юристи до цього часу шу-

кають своє розуміння права. Тому Є.В.Спек-

торський вважає одним із завдань   дати  визна-
чення права, його походження, враховуючи, що 

“право втратило свою аксіоматичну незмінність, 
перетворилось на щось, що підлягає еволюції і 
поєднане тісним консенсусом з покрученими 

шляхами людського співжиття в усьому різно-

манітності його проявів” [10, с.23]. У цьому 

зв’язку в енциклопедії права він дає своє право-

розуміння. “Право, - пише Є.В.Спекторський, - є 
юридично захищений інтерес” [8, с.137]. На його 

думку, “під таке визначення права підходять як 

позитивне, так і природне право, як право в 
об’єктивному розумінні, так і право в суб’єктив-
ному розумінні, як приватне, так і публічне пра-
во. Елемент нормального вказує на етичний ха-
рактер права. Елемент домагання обмежує його 

від моралі в тісному розумінні” [8, с.137]. У цьо-

му питанні він критикує історичну школу права, 
яка, на його думку, “страждала тими недоліками, 

що й романтизм у тодішній німецькій літературі 
(початок XIX століття). Саме вона ідеалізувала 
все минуле” [8, с.176]. Як бачимо,  у  питанні 
праворозуміння Є.В.Спекторський не зводить 
право до норм. На його думку, юридичні норми в 
широкому розумінні є нормами, які регулюють 
домагання один  до одного в організованому су-

спільстві. Виходячи з цього, Є.В.Спекторський 

виділяє ряд особливостей юридичних норм. Він 

вважає, що ці норми є етичними, оскільки вони 

розглядають речі не з боку фізичних і психічних 

процесів, а з боку їх відповідності морального 

належному. По-друге, ці норми регулюють дома-
гання. По-третє, юридичні норми регулюють 
ставлення людей один до одного. Цим, на його 

думку, вони відрізняються від релігійних норм, 

які регулюють ставлення людей до бога. По-

четверте, юридичні норми можливі тільки в ор-

ганізованому суспільстві. 
У визначенні закону його теорія близька до 

нормативної, але разом з тим, на відміну від 

представників юридичного позитивізму, він ста-
вить питання про зміст права і на перше місце 
ставить проблему моралі. Теорія Є.В.Спекторсь-
кого спрямована проти ототожнення права з 
юридичною нормою. У своїй концепції він наці-
лював на соціологічне вивчення права. 

Під правом в об’єктивному значенні 
Є.В.Спекторський розуміє так зване позитивне 
право, тобто сукупність загальних юридичних 

норм, визнаних обов’язковими в тій чи іншій 

державі. Правом в суб’єктивному значенні, на 
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його думку, є приватні відносини домагання і 
обов’язки між окремими особами. 

Є.В.Спекторський, як і багато учених-

юристів, не ототожнює право і закон. Вчений 

зазначає, що так званий “штучний закон може 
наближатись майже  до збігу з природнім соціа-
льним законом”, але разом з тим “трапляються 
випадки, коли штучні юридичні закони не тільки 

не можуть бути названими природними соціаль-
ними законами, але й представляють щось прямо 

їм протилежне” [8, с.137]. На думку вченого, це і 
є ті випадки, коли законодавець не зважує на  
реальне життя і приймає норми, які йому проти-

річать. Є.В.Спекторський пропонує вишукувати 

можливості виходу із таких розбіжностей, по-

перше, внаслідок різкого відокремлення “один 

від одного легальності і доцільності, догми і по-

літики права, інакше кажучи, того, що приписує 
закон і що надалі до законного скасування пови-

нно дотримуватись, з однієї сторони, і того, що 

закон повинен був би приписувати, якби він дій-

сно рахувався б з життям, з другої сторони. Дру-

га форма – це  таке більш-менш натягнуте тлу-

мачення закону, щоб можна було пристосовува-
ти його формули до таких явищ і життєвих від-

носин, яких він або не міг або ж просто не хотів 
мати на увазі” [8, с.31].  На цій проблемі у свій 

час акцентував увагу відомий соціолог права 
Р.Паунд, який у праці «Право в книгах і право в 
дії» зазначав, що «право в дії не завжди збігаєть-
ся з правом, як воно зафіксоване в книгах, а іноді  
і не прагне до такого збігу, або навіть до вигляду 

збігу" [12, с.4].  

До основних джерел позитивного права 
Є.В.Спекторський відносить звичай, право юри-

стів і закон. Під звичаєм у широкому значенні 
він розуміє “колективну звичку всіх членів не 
тільки окремої частини даного суспільства. Зви-

чай у більш вузькому значенні, юридичний зви-

чай – це колективна звичка всіх членів або тіль-
ки деякої частини даного суспільства визнавати 

відомі домагання  нормальними” [8, с.180 ]. Як 

джерело права вчений виділяє право юристів, 
тобто практику судів і доктрини – правові пози-

ції теоретиків права. Хоча на перше місце 
Є.В.Спекторський ставить закон, але вказує на 
важливе значення діяльності юристів. Він вва-
жає, якщо звернутись до походження законодав-
чих норм, то з‘ясується, що багато з них і при 

тому найбільш життєдієвих являють собою не 
більш як урядову санкцію результатів судової 
практики. Вчений будує таку схему: виникають 
домагання, виникає і суд, який виносить судові 

рішення, на підставі них створюються прецеден-

ти, які узагальнюються і внаслідок чого створю-

ється загальна норма.   
Але до найбільш поширених джерел пози-

тивного права вчений відносить закон. Під зако-

ном він розуміє “обов’язкову до скасування нор-

му, яка регулює зовнішній порядок, отримує 
свою санкцію від вищої публічної влади в дано-

му суспільстві” [8, с.188]. Внаслідок того, що 

держава санкціонує такі джерела права, як судо-

ва практика і звичай, то вони можуть набувати 

сили закону. Вказуючи на стадії правоутворення 
вчений зазначає, що “звичай є початковою стаді-
єю правоутворення, а закон – його закінченням” 

[10, с.58].  

Не випадково  Е.В.Спекторський розглядає 
проблему про співвідношення права і моралі. Він 

зазначає, що між правом і мораллю, між юриди-

чними і моральними нормами існує значне роз-
ходження, із яких головне це те, що мораль не 
знає домагань, тобто не володіє юридичним 

обов‘язковим характером. На відміну  від моралі, 
право, на його думку,  носить обов’язковий або 

примусовий характер. Водночас, за його теорією, 

мораль має велике значення для правознавства, 
хоча про повний збіг правових і моральних норм 

мова  може йти тільки в більш-менш первісних 

суспільствах із їхнім нескладним побутом і май-

же з відсутністю розумових, моральних і соціа-
льних протиріч. Не зважаючи на це, вчений зазна-
чає, що і в розвинутому суспільстві існує взаємо-
зв'язок цих норм, і "право нерідко є минулою мо-
раллю, а мораль - майбутнім правом" [10, с.18]. 

Зауважимо, що багато прихильників нор-

мативно-соціологічного напряму, до якого ми 

відносимо й Є.В.Спекторського,  пізніше знахо-

дилися під впливом неокантіанства. Але це було 

не копіювання інших ідей, а пошук нових шляхів 
для розв’язання правових проблем. Як справед-

ливо зазначає М.М.Ковалевський,  поява  соціо-

логії  не  може  бути зведена тільки до простого 

запозичення, хоча сам факт запозичення захід-

них ідей не підлягає сумніву [4, с.29]. 

Отже, у Є.В.Спекторського була своєрідна 
концепція. Не можна сказати, що це було 

об’єднання декількох теорій в одне ціле, не було 

також еклектики. Хоча вчений ототожнював 
право з інтересом, проте його підхід мав певні 
переваги в порівнянні з юридичним позитивіз-
мом, який ототожнював право з юридичною но-

рмою, не враховуючи об’єктивних умов форму-

вання права. Є.В.Спекторський намагався внести 

соціологічний елемент у розуміння  права, ви-
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вчення його соціального змісту, зв’язку із соціа-
льними процесами в різних його проявах, відхо-

дячи від формально-догматичного підходу, оці-
нюючи право не тільки як застиглу систему раз і 
назавжди встановлених норм, а як систему ди-

намічну, яка змінюється з розвитком соціальних 

відносин.  
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ЦІЛІ ТА ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ АНТИМОНОПОЛЬНИХ НОРМ 

 

На сучасному етапі певного наукового ін-

тересу набувають питання цілей та історичних 

витоків антимонопольних норм. Адже норми ан-

тимонопольного інституту тісно пов’язані із за-
гальною господарською політикою держави. Ви-

конуючи виховну та превентивну функцію, вони 

набувають більш визначеного економічного змі-
сту. Використання поняття “ціль” дозволяє роз-
крити найбільш суттєві характеристики антимо-

нопольних норм, врахувати не тільки минуле і 
теперішнє, але й майбутній його стан, спрямова-
ність розвитку. Цільовий підхід дає можливість 
розглядати законодавство не як дещо існуюче 
для самого себе (враховуючи його суто нормати-

вне значення), а як призначене для досягнення 
якого-небудь соціально значущого результату. 

Як влучно зазначає Г.Л. Знаменський, ціль скла-
дає іманентну властивість як права в цілому, так 

і кожної правової норми, оскільки безцільних 

правових норм просто не існує [4, с.49]. Досяг-
нення правових результатів (зміна поведінки за 
допомогою правового впливу) спричиняє на-
стання певних наслідків. А тому є підстави гово-

рити про соціальні, економічні та правові цілі 
антимонопольних норм. 

Сутність соціальної спрямованості держа-
вного захисту добросовісної конкуренції стано-

вить забезпечення цілісності та соціальної стабі-
льності суспільства. Це можна досягти через 
збалансування процесів обміну “суспільство” – 

“індивід”, що мають місце в умовах ринку [5, 

с.8-13]. Встановлення рівноваги обміну між ін-

дивідуумом та суспільством – необхідна умова 
соціальної стабільності. Саме при такій рівновазі 
обидві “сторони обміну” максимізують для себе 
його корисність, не спричиняючи збитків іншій 

стороні. Водночас вищезазначена умова не є до-

статньою для збереження соціальної стабільнос-
ті. Економічною умовою соціальної стабільності 

є такий обмін індивідуальної праці на продукти 

кооперативної праці суспільства, який формує в 
індивіда стимули до пошуку альтернативних 

способів застосування своєї праці, давати йому 

соціально нормальний рівень життя, що відпові-
дає нормам та уявам, які склалися в суспільстві.  

Оскільки безпосередніми об’єктами анти-

монопольного регулювання є поведінка суб’єктів 
господарювання та структура економіки в ціло-

му, регулюючий вплив антимонопольних норм 

здійснюється на склад господарюючих одиниць, 
їх економічну поведінку та форми взаємовідно-

син між ними. Ще К. Маркс відзначав, що в кон-

куренції закладено її заперечення – монополіза-
ція. Монополізація є лише відносним злом, оскі-
льки може створювати грунт для розвитку конку-

ренції на більш високому рівні. "Монополія не 
може зупинити потік конкуренції, більше того, 

вона сама породжує конкуренцію"[2, с.559-560]. 

Відзначимо, що хоча встановлення монополії, 
безумовно, веде до зниження ефективності еко-

номіки країни, це ще не означає, що наявність 
монополізованого виробництва гірше, ніж його 

відсутність взагалі. Конкуренція забезпечує мак-

симізацію отримуваних суспільством матеріаль-
них благ і оптимізацію міжгалузевих пропорцій 

та господарських зв’язків. 
Отже, ефективність структури економіки  

та підтримання конкурентного середовища (зба-
лансування конкурентних і монопольних сил, що 

можуть одночасно діяти в умовах ринку та взає-
модоповнювати одне одного), а також реалізація 
політики модернізації сучасної економіки та існу-
вання різноманітних форм власності зумовлюють 
зміст економічної мети антимонопольних норм.  

Мету антимонопольних норм, взяту у пра-
вовому аспекті, можна сформулювати як поси-

лення суспільного господарського порядку. Ін-

шими словами, суспільство за допомогою норм 
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антимонопольного інституту створює для всіх, 

без винятку, учасників ринкових відносин певні 
“правила гри” – сукупність умов, форм і спосо-

бів господарювання – з метою досягнення пози-

тивних результатів від їх реалізації. 
Правові цілі антимонопольних норм зале-

жать від сфери дії нормативного акта в структурі 
конкурентного законодавства. Так, основною 

метою чинного Закону України “Про обмеження 
монополізму та недопущення недобросовісної 
конкуренції у підприємницькій діяльності” від 

18 лютого 1992 р.є здійснення за допомогою 

правових норм контрольно-регулюючого впливу 

за діяльністю монопольних утворень (одиниць). 
Указана мета коректується преамбулою прийня-
того 11 січня 2001р. Закону України “Про захист 
економічної конкуренції”, який введений у дію 

27 лютого 2002р. А саме цей Закон визначає 
правові засади підтримки та захисту  економіч-

ної конкуренції, обмеження монополізму в гос-
подарській діяльності і спрямований на забезпе-
чення ефективного функціонування економіки 

України на основі розвитку конкурентних відно-

син. Вважаємо, що для кращого розуміння цілей 

антимонопольних норм доцільно звернутися до 

історичних витоків їхнього  формування. 
США стала першою країною, яка прийняла 

нормативні акти (антитрестівські закони), що 

започаткували формування антимонопольних-

норм [3, с.197-198,202-205]. Історичне похо-

дження цих законів бере початок від положень 
загального права, спрямованих на зменшення 
обмежень свободи торгівлі шляхом оголошення 
поза законом монопольної влади та прибутків 
посередників. Прецеденти зі сфери загального 

права вплинули на перші антитрестівські судові 
рішення. Власне такі прецеденти можна поділи-

ти на дві категорії: договори й обмеження свобо-

ди торгівлі; монополії. 
1. Договори й обмеження свободи торгі-

влі. Проблема небажаної конкуренції чи допуск 

у певних межах дій, спрямованих на її ущемлен-

ня, була характерною ще за часів середньовічної 
Англії, і не має по суті однозначної відповіді 
сьогодні. У судовій практиці середньовічної Ан-

глії мали місце дві справи, кожна з яких створи-

ла прецедент для прийняття в подальшому від-

повідних антимонопольних норм. Прецедентом 

на користь захисту  вільної (необмеженої) кон-

куренції слугує справа власників граматичних 

шкіл, що мав місце в 1410 році [5,  с.41]. 

У Британському місті Глочестері була єди-

на граматична школа, якою володіло двоє госпо-

дарів. Однак з часом у цьому ж місті ще один 

господар відкрив нову граматичну школу, плата 
за навчання в якій була значно меншою. Власни-

ки раніше створеної школи подали до суду позов 
про порушення їх прав володіння. Однак, зважи-

вши на обставини справи, суд прийняв позицію 

відповідача і цим підтвердив свою позицію на 
користь розвитку конкуренції та неприпустимос-
ті її обмеження в будь-який спосіб. 

Іншим відомим прецедентом зі звичаєвого 

права стала справа Дайєра 1414 року [1, с.10-11]. 

Перш ніж розкривати її зміст, потрібно прокоме-
нтувати обставини, за яких вона настала. Для 
Англії того періоду характерною була система 
гільдій, що регулювала відносини між майстра-
ми, найманими ними кваліфікованими працівни-

ками та підмайстрами. Строки найму, заробітна 
плата і ціна визначались, як правило, звичаєм чи 

статутом. Інколи майстер намагався продовжити 

загальноприйняті умови з метою перетворення 
підмайстра у справжнього господаря, рівного майс-
тру наприкінці терміну дії угоди. 

Не зважаючи на те, що з матеріалів справи 

того часу залишилося невідомим, чи був Джон 

Дайєр найманим працівником, підмайстром чи 

майстром, суд рішуче спростував спробу стягну-

ти з Дайера штраф за порушення умов договору. 

Згідно з останнім, він був зобов’язаний не вико-

ристовувати свою майстерність у межах міста 
протягом півроку. Дану обмежувальну умову 

щодо працівника суд оголосив як таку, що не має 
юридичної сили і протирічить звичаєвому праву. 

Вищенаведені факти справи дають підстави вва-
жати, що загальне право у сфері обмеження сво-

боди торгівлі зароджувалось, опираючись не на 
понятті конкуренції та захисту вільного ринку в 
сьогоднішньому розумінні, а скоріше керуючись 
метою підтримки “чесної” комерційної діяльнос-
ті. У судовій практиці Англії не було загально-

прийнятого еталону щодо вирішення таких спір-

них ситуацій. Прикладом справи, яка дозволяла 
включення обмежувальних умов до договорів 
або їх фактичне здійснення, є судовий прецедент 
“Рейнольдса проти Мітчела”, що мав місце в 
1711 році [5, с.41-42].  

Сутність судового позову полягала в тому, 

що у відповідача була пекарня, яку він здавав в 
оренду позивачу строком на 5 років. Останній 

заплатив йому орендну плату. При цьому, за 
умовами договору, відповідач дав позивачу бор-

гову розписку на 50 фунтів стерлінгів, у якій бу-

ло обумовлено, що борг підлягає виплаті у випа-
дку, якщо відповідач буде випікати і продавати 
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хліб у тому ж місті, в якому розташована пекар-

ня. Згодом відповідач став постачати хліб жите-
лям міста і цим порушив обумовлену в розписці 
умову. Позивач же вимагав виплати боргу, а від-

повідач відмовлявся це зробити, мотивувавши 

відмову тим, що розписка недійсна і по суті є 
обмеженням торгівлі та конкуренції. Вирішуючи 

питання по суті, суд прийняв позицію позивача, 
бо договір не протирічив “здоровому глузду” і не 
був укладений під примусом (тобто базувався на 
зустрічному задоволенні). Крім того, умова до-

говору, згідно з якою продавець протягом 5 років 
зобов’язувався не конкурувати з покупцем пека-
рні, на думку суду, обмежена у часі та 
прив’язана до конкретної території. Зазначений 

вище прецедент започаткував процес формуван-

ня доктрини “правил розумності”, який у пода-
льшому буде використовуватись судами при оці-
нці обмежувальних умов договірної практики на 
предмет їїх правомірності. 

У судовій практиці загального права намі-
тився конфлікт між двома тенденціями: 1) в од-

них випадках: а) суди прихильно ставилися до 

договорів з обмежуючими свободу торгівлі зо-

бов’язаннями, якщо вони мали тимчасовий хара-
ктер і ґрунтувались на зустрічному задоволенні; 
б) керуючись звичаєм, суди схвалювали необме-
жені поділи ринків, бо, на їхню думку, за цих 

умов конкуренція на ринку не усувалась; 2) в 
інших випадках суди не надавали законної сили 

угодам, які забороняли зобов’язаній особі вико-

ристовувати свої уміння і тим заробляти собі на 
життя. Суд установив таке правило: той, хто відмо-
вляється від свого промислу (в сучасному розумін-

ні це право на підприємницьку діяльність), повинен 

був бути захищений  судом від самого себе. 
У 1898 році американський суддя Уїльям 

Тафт заявив, що на відміну від Англії американ-

ська влада не схильна застосовувати правила 
“розумного підходу” по відношенню до фіксації 
цін; узгодженої відмови займатися певним видом 

діяльності; територіального поділу; інших поді-
бних обмежень. Даний перелік порушень у зару-

біжній юридичній доктрині називається пору-

шенням per se і саме такі порушення завжди за-
бороняються законом. Усе інше може бути, а 
може не бути оголошене протиправним, тобто 

оціненим на основі “правил розумності”.  

Отже, застосування “правил розумності” та 
винятків з нього (per se) є нині тими підвалина-
ми, що знаходяться в основі вирішення антимо-

нопольних  справ в сучасних умовах. Їх застосу-

вання передбачає різний об’єм інформації, необ-

хідної для прийняття судового рішення, а також 

надає антимонопольним нормам гнучкості, реф-

лективності та адекватності до конкретної ситу-

ації. Виявлення порушень типу per se  автомати-

чно призводить до застосування відповідних са-
нкцій при наявності відповідних прямих доказів. 
Для доведення ж факту монополізації чи її спро-

би з точки зору доктрини “правила розумності” 

необхідно зробити юридичні висновки щодо 

економічного аналізу діяльності відповідача і 
тих умов, в яких він функціонує. Застосування 
такого підходу при кваліфікації монополістично-

го правопорушення передбачає використання 
низки непрямих доказів, які можуть свідчати про 

економічні наслідки господарської практики 

відповідача. 
2. Монополії. Монополістична діяльність 

також була предметом розгляду загального пра-
ва. У той час дозволи на монополії надавались 
судами, звичаєм, парламентом. Всі інші монопо-

лії вважалися недійсними. Даний розвиток мож-

на прослідкувати на прикладі відомої у наукових 

колах справі про монополії 1602 року [1, с.15].  

Королева Єлизавета І даровала своєму 

груму Дарсі право бути єдиним імпортером гра-
льних карт в Англію. Коли лондонський галан-

терейник Аллейм почав виробляти і продавати 

гральні карти, Дарсі виступив проти такого по-

рушення своєї монополії. Суд оголосив вказану 

монополію незаконною і відхилив позов моти-

вуючи своє рішення тим, що особливий дозвіл, 

наданий королевою, з точки зору суду посягав на 
привілеї і свободи її підданих в сфері заняття 
торгівлею. Судове рішення ґрунтувалось на то-

му, що монополія спричиняє шкоду конкурен-

там, у тому числі і потенційним конкурентам, 

позбавляє інших можливості займатися комерці-
єю, призводить до підвищення цін і погіршення 
якості продукції. Позиція суду була пізніше під-

кріплена Законом про монополії, який був при-

йнятий англійським Парламентом у 1624 році, 
згідно з яким оголошувалися протиправними 

“всі” монополії (за виключенням тих, про які 
вже говорилося нами  вище). 

Запропонований нами невеличкий історич-

ний екскурс дозволяє зрозуміти, чому антитрес-
тівське (антимонопольне) законодавство як у 

США, Європі, так і в Україні існує в динаміці. 
Тим більше, що останні зміни до вітчизняного 

законодавства безпосередньо пов’язані із засто-

суванням гнучких правил при розгляді антикон-

курентних справ. Наприклад, у новому Законі 
України “Про захист економічної конкуренції” 
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також міститься перелік дій, правова оцінка яких 

здійснюється як на основі застосування принци-

пу порушень типу per sе, так і на основі реаліза-
ції доктрини “правил розумності”. Так, однозна-
чно протиправними вважаються дії монополіста, 
які визначені як зловживання монопольним ста-
новищем в п.2 ст.13 Закону України “Про захист 
економічної конкуренції”. Подібно до доктрини 

“правил розумності” статтею 10 Закону України 

“Про захист економічної конкуренції” запрова-
джується правова оцінка узгоджених дій суб’єк-

тів господарювання, які можуть бути дозволені 
відповідними антимонопольними органами, як-

що такі дії сприяють, наприклад, удосконаленню 

виробництва, розробленню та застосуванню уні-
фікованих технічних умов або стандартів на то-

вари, раціоналізації виробництва.  
Іншим прикладом може слугувати стаття 

12 вказаного Закону, згідно з якою може бути 

визначено монопольне (домінуюче) становище 
суб’єкта господарювання на ринку товару, якщо 

на цьому ринку у нього немає жодного конкуре-
нта або він не зазнає значної конкуренції внаслі-
док обмеження можливостей доступу інших 

суб’єктів господарювання щодо закупівлі сиро-

вини, матеріалів та збуту товарів, наявності 
бар’єрів доступу на ринок інших суб’єктів господа-
рювання, наявності пільг чи інших обставин. 

 Отже,  в Законі України “Про захист еко-

номічної конкуренції” існує ряд критеріїв, умов, 
при доведенні яких суб’єкт господарювання мо-

же бути звільнений від відповідальності (відо-

браження “правил розумності”), а певні  дії мо-

нопольного характеру можуть бути дозволені 
антимонопольними органами чи Кабінетом Мі-
ністрів України. Зокрема, вирішуючи питання 
надання дозволу на економічну концентрацію на 
підставі ст.25 Вказаного закону до уваги беруть-
ся, по-перше, можливість монополізації чи сут-
тєвого обмеження конкуренції на всьому ринку 

чи в значній його частині, по-друге, позитивний 

ефект для суспільних інтересів зазначеної кон-

центрації, який переважає негативні наслідки 

обмеження конкуренції. При обґрунтуванні да-
них обставин  компетентні органи (Кабінет  Мі-
ністрів України) мають право надавати згоду на 
економічну концентрацію, що також оцінюється 
як своєрідна підстава для застосування “правил 

розумності”. 

Підсумовуючи результати дослідження, 
варто вказати на те, що антимонопольні норми 

перш за все  спрямовані на зміну поведінки 

суб’єктів господарювання. Ця поведінка оціню-

ється з точки зору того, відповідає чи не відпові-
дає вона тим дозволам, заборонам чи приписам, 

які містяться в конкретних законодавчих актах. 

А норми загального права та судові прецеденти 

стали підґрунтям для прийняття антитрестівсь-
кого законодавства, а сформульовані, та з часом і 
скориговані правові доктрини стали джерелом у 

процесі удосконалення сучасних антимонополь-
них норм, у тому числі й українських. 
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ РОЗІРВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ  

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ОДНІЄЇ СТОРОНИ 

 

На сьогодні основним способом розірвання 
договору є угода сторін, тому що вона найбільше 
відповідає природі договору в силу того, що всі 
взаємовідносини сторін базуються на основі вза-
ємної згоди. У випадку розірвання договору за 
угодою сторін існує вираження волі всіх сторін, 

які бажають саме так припинити відносини, що 

між ними існували. Коли ж договір розривається 
за ініціативою однієї зі сторін, то на закінчення 
розвитку договірних відносин спрямована воля 
тільки цієї сторони при запереченні чи пасивнос-
ті іншої. У будь-якому випадку чітко виділяється 
зацікавлена і незацікавлена сторони. А там, де 
зустрічаються різні волевиявлення, то є загроза 
порушення інтересів тієї чи іншої сторони. Як 

указував Ю.В. Тихонравов, право виконує функ-

цію розмежування людських інтересів, тобто пе-
вним чином упорядковує відносини між людьми, 

чим приносить користь суспільству [9, с.71]. То-

му розірванню договору за ініціативою однієї 
сторони закон приділяє максимум уваги. Тим 

більше, розірвання договору у зв’язку з відсутні-
стю погодження волі сторін з даного питання 
виходить за рамки нормального розвитку догові-
рного процесу. 

Майже необмежена можливість розірвати 

договір своєю угодою базується на принципі 
свободи договору, тому такі цивільно-правові 
відносини, як правило, базуються на диспозити-

вних началах. Але при бажанні лише однієї сто-

рони вийти з договірного правовідношення опи-

ратися на принцип свободи договору вже не мо-

жна. Подібне розірвання зачіпає майнові інтере-
си контрагента. Свобода одного починається 
там, де закінчується свобода іншого. Теоретич-

но, праву однієї сторони розірвати договір про-

тистоїть право іншої сторони на збереження іс-
нуючих між ними відносин. До того ж завжди 

питання про розірвання договору виникає у 

зв’язку з недобросовісною поведінкою однієї зі 
сторін. Прикладом є розірвання договору у 

зв’язку з істотними порушеннями умов договору. 

Необхідність детального правового регу-

лювання розірвання договору за ініціативою ли-

ше однієї сторони пояснюється і тим, що може 
виникнути конфліктна ситуація при зіткненні 

інтересів. Даний конфлікт, як правило, породжу-

ється порушенням договору іншою стороною. 

Але конфлікт може виникнути і в тих випадках, 

коли не було порушення договірних умов, але 
одна зі сторін відмовила розірвати договір (на-
приклад, у зв’язку з істотними змінами обставин, 

з яких сторони виходили при укладенні догово-

ру). Так, зокрема, ст. 270 ЦК передбачає право 

наймача вимагати розірвання договору майново-

го найму, якщо майно в силу обставин, за які на-
ймач не відповідає, виявиться в стані, непридат-
ному для користування. В даному випадку ініці-
атор розірвання договору впевнений, що відпові-
дно до закону у нього є право достроково припи-

нити договірні відносини, і що це право зацікав-
лена сторона відмовляється визнати. 

Розрізняють дві різновидності розірвання 
договору за ініціативою однієї зі сторін. Перша – 

це розірвання договору в судовому порядку. Во-

на є основою. Право звернутися в суд з позовом 

про розірвання договору у сторони є завжди – це 
конституційне право. Крім того, в окремих випа-
дках необхідно дотримуватись умов ст.11 Госпо-

дарського процесуального кодексу, тобто досу-

дового врегулювання спору. Вимоги сторони про 

розірвання договору буде задоволено судом, як-

що вона доведе, що у неї є право вимагати розі-
рвання договору. Хоча сторона може і скориста-
тися цим правом, тобто вимагати розірвання до-

говору чи ні – це її приватна справа, однак у тих 

випадках, коли договірні відносини зачіпають 
публічні інтереси, закон може передбачати не 
право, а обов’язок вимагати розірвання договору. 

Це характерно для договорів приватизації дер-

жавного майна.  
Крім того, законодавець чітко зазначає в 

яких випадках розірвати договір можна лише в 
судовому порядку, так, зокрема, договір оренди 

державного чи комунального майна можна розі-
рвати за ініціативою однієї сторони лише через 
звернення до суду. І таких випадків більшість, 
коли мова йде про розірвання договору між 

юридичними особами.  

Другий різновид розірвання договору за 
ініціативою однієї сторони – це одностороннє 
розірвання, яке здійснюється без участі суду в 
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формі односторонньої відмови від виконання 
договору. Мається на увазі повна одностороння 
відмова від виконання договору, оскільки част-
кова відмова веде не до розірвання, а до зміни 

договору. У випадку повної односторонньої від-

мови від договору, коли така відмова допуска-
ється законом або угодою сторін, договір вважа-
ється розірваним. Для того щоб договір припи-

нив свою дію, стороні досить лише заявити кон-

трагенту про відмову від виконання договору. 

Можливість односторонньої відмови, як 

правило, допускається імперативними нормами. 

Таке право має страхувальник у договорі страху-

вання,  комітент – у договорі комісії (ст.412 ЦК), 

поклажодавець – у договорі схову (ст.415 ЦК), 

повірений або довіритель у договорі доручення 
(ст.392 ЦК). 

Але право вимагати розірвання договору і 
право розірвати договір своїм волевиявленням 

з’являється у сторони лише при наявності відпо-

відних юридичних фактів – підстав розірвання 
договору. Таких підстав є декілька, тому необ-

хідно більш детально їх розглянути. 

1. Істотне порушення умов договору як 

підстава розірвання договору. Нині діючий Ци-

вільний кодекс окремо не передбачає дану під-

ставу для розірвання договору як загальну. Але 
при аналізі норм, які регулюють окремі види до-

говорів, така підстава характерна для будь-якого 

договору. На відміну від нашого законодавства, 
Цивільний кодекс Російської Федерації в п.2 

ст.450 прямо визнає підставою розірвання дого-

вору його істотне порушення, тобто таке, яке тя-
гне для іншої сторони таку шкоду, що вона в 
значній мірі позбавляється того, на що вправі 
розраховувати при укладенні договору. 

Також у нашому законодавстві немає по-

няття “істотне (суттєве) порушення”. Таке ви-

значення дане в ст.25 Віденської конвенції про 

договори міжнародної купівлі-продажу товарів. 
Але Конвенція не допускає розірвання договору у 
випадках, коли сторона, яка порушила умови дого-
вору, не передбачала такого результату. До істот-
ного порушення також відносять наявність збитків. 

Збитки – це об’єктивне зменшення будь-
яких майнових благ кредитора, яке пов’язане з 
утиском його інтересів як учасника певних сус-
пільних відносин і яке виражається у зроблених 

ним витратах, у втраті або пошкодженні його 

майна, у втраті доходів, які він повинен був 
отримати [3, с.284]. Але сам по собі значний 

розмір збитків ще не дає права визнати дане по-

рушення істотним. Для того щоб компенсувати 

такі збитки, буває досить застосування заходів 
майнової відповідальності, які покладаються на 
порушника. Визначаючи те чи інше порушення 
істотним, а значить таким, що дає право вимага-
ти розірвання договору, суд повинен з’ясувати, 

“чи є дійсно істотною різниця між тим, на що 

вправі була розраховувати сторона при укладен-

ні договору, і тим, що в дійсності змогла отрима-
ти” [5, с.443]. Тому при вирішенні питання необ-

хідно з’ясувати, які конкретно цілі ставила перед 

собою сторона в момент укладення договору. 

Деякі норми ЦК безпосередньо вказують 
на істотні порушення тих чи інших договорів. 
Так, зокрема, відносно договору купівлі-продажу 

істотним вважається передача товару з недоліка-
ми (ст.234 ЦК), в договорі майнового найму – 

погіршення стану майна навмисно або з необ-

ережності (ст.269 ЦК). Але в першому випадку 

звернення до суду є необов’язковим. Отже, коли 

законом надано право на односторонню відмову 

від виконання, порушення договору є істотним. 

За загальним правилом істотне порушення 
договору є підставою для його розірвання тільки 

після того, як порушення фактично здійснено. 

Але в деяких випадках законодавець, як виняток, 

визнав, що несправедливо заставляти одну сто-

рону пасивно чекати виконання контрагентом 

своїх обов’язків за договором, при наявності да-
них, які  вказують на те, що він їх не виконає на-
лежно. Наприклад, замовник має право розірвати 

договір, якщо підрядчик своєчасно не присту-

пить до виконання договору або виконує роботу 

так повільно, що закінчення її в строк стає не-
можливим (ст.347 ЦК). У подібних випадках 

можна говорити про очікуване істотне порушен-

ня договору. Однак відносно інших договорів 
говорити про порушення поки не настав строк 

виконання договірних зобов’язань, як правило, 

не можна. 
Динамічність сучасного цивільного обігу 

вимагає прийняття оперативних рішень. Інакше 
сторона може понести невиправдані збитки вна-
слідок своєї пасивності. Тому необхідно в зако-

нодавство внести норму, яка надавала б можли-

вість стороні вимагати розірвання договору у 

випадку, якщо після укладення договору виник-

нуть обставини, які свідчать про те, що одна зі 
сторін здійснює істотне порушення договору. 

Така норма буде мати загальний характер і на-
дасть сторонам договорів можливість захистити 

свої економічні інтереси при наявності очікува-
ного порушення. Крім того, розірвання договору 

в подібній ситуації можна вважати одним зі спо-
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собів самозахисту цивільних прав, можливість 
застосування якого буде здійснювати стимулю-

вання контрагента [6, с.14-17].  

Як правило, істотність порушення визнача-
ється судом. Сторона, яка стверджує, що її конт-
рагент допустив істотне порушення договору, 

повинна довести не тільки сам факт порушення, 
але і його істотний характер, за винятком тих 

випадків, коли порушення згідно із законом вва-
жається істотним. Істотне порушення договору є 
підставою для його розірвання незалежно від 

будь-яких інших супутніх обставин, якщо інше 
не передбачено законом чи договором. У деяких 

випадках винній стороні надається можливість 
виправити допущені порушення і цим уникнути 

розірвання договору.  

Досить часто висновок про наявність істо-

тного порушення договору необхідно робити на 
основі аналізу норм законодавства, які безпосе-
редньо не присвячені порушенню договору і йо-

го розірванню на цій підставі. Так, до господар-

ського суду звернувся житлово-будівельний коо-

ператив з позовом до товариства з обмеженою 

відповідальністю про розірвання договору під-

ряду на будівництво житлового будинку. Пози-

вач вважав, що відповідач допустив істотні по-

рушення договору, які проявилися в перевищен-

ні кошторисної вартості будинку. Відповідач за-
перечував проти позову, посилаючись на подо-

рожчання будівництва наслідок інфляції. Прямої 
вказівки на те, що вказані дії контрагента є істо-

тним порушенням у ЦК немає. Але, аналізуючи 

положення ст. 353 ЦК, суд прийшов до висновку, 

що перевищення кошторису будівництва є істот-
ним порушенням договору, оскільки підрядчик 

зобов’язаний здійснити будівництво і пов’язані з 
ним роботи у відповідності з кошторисом, який 

визначає ціну роботи. Якщо ж вартість робіт пере-
вищує кошторис, то підрядчик повинен завчасно 
попередити про це замовника. А оскільки підряд-

чик це не зробив, то цим істотно порушив договір. 
2. Істотна зміна обставин як підстава розі-

рвання договору. На сьогодні істотна зміна об-

ставин договору не передбачена в нашому зако-

нодавстві, на відміну  від законодавства інших 

країн. У вітчизняній юридичній літературі при-

йняті на Заході концепції, які виправдовували 

вихід сторони при певних обставинах з договору, 

як правило, критикувалися. Так І.Б. Новицький і 
Д.М. Генкін писали: “Така практика, звичайно, 

означає послаблення сили договорів, а разом з 
тим і послаблює начала законності. Відкриваючи 

суду можливість на свій розсуд звільнити сторо-

ну в договорі від зобов’язань у зв’язку зі зміною 

обставин, така практика допустила свавілля в 
застосуванні закону і створила невпевненість у 

стабільності договірних відносин, тим більш 

стороною, яка страждає, є більш слабкий контра-
гент” [7, с.12]. Уперше проблему зміни обставин 

як підстави розірвання договору стала досліджу-

вати в 60-х роках ХХ століття З.М. Заменгоф [8, 

с.68-94]. Однак і пізніше законодавство не регулю-

вало розірвання договору у зв’язку зі зміною обста-
вин. Тому що в умовах планової економіки особли-

вої необхідності в такому регулюванні не було. 
Інша справа – ринкова економіка, особливо 

на стадії її формування. Ринковій економіці при-

таманна нестабільність. Тому і необхідно врегу-

лювати розірвання договору у зв’язку з істотни-

ми змінами обставин. Але підставою для розі-
рвання договору є не будь-яка зміна обставин, а 
тільки істотна. Обставини в даному випадку змі-
нюються настільки, що якби сторони могли це 
передбачити, договір взагалі не був би укладе-
ний або укладений на інших умовах. У подібній 

ситуації мова йде не про неможливість виконан-

ня договірних зобов’язань, а про крайню усклад-

неність. Виконати договір за таких умов у прин-

ципі можливо, але не вигідно для сторони і цим 

втрачається значення вступу в договірні відно-

сини, які, за загальним правилом, повинні бути 

взаємовигідними. 

Виникає питання: чи не суперечить дана 
ситуація принципу обов’язковості виконання 
сторонами обов’язків, які вони взяли на себе? На 
нашу думку, ні, тому що сторони, при укладенні 
договору в тих чи інших економічних, політич-

них, соціальних умовах, зазвичай передбачають 
виконувати його в тих же умовах, якщо вони не 
домовились про інше. Тому у випадку, коли ці 
умови кардинально змінилися, сторони фактично 

опинилися в новій ситуації, на яку договір не був 
розрахований. У зв’язку з цим вимога кредитора 
до свого контрагента про належне виконання 
договору може розглядатись як корисливе вико-

ристання ситуації, яка склалася на шкоду іншій 

стороні. Така поведінка – фактично зловживання 
правом. Якщо такий договір сторони не розі-
рвуть за угодою, то спір можна розглянути в су-

довому порядку. Але в такому випадку необхід-

но встановити не лише наявність істотних змін 

обставин, з яких сторони виходили при укладен-

ні договору. Необхідно також установити й інші 
умови. По-перше, укладаючи договір, сторони 

виходили з того, що така зміна обставин не від-

будеться, тобто сторони це не передбачали і не 
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могли передбачити. По-друге, зміна обставин 

зумовлена причинами, яким зацікавлена особа не 
могла перешкодити після їх виникнення. По-

третє, виконання договору на попередніх умовах 

порушило б відповідні договору співвідношення 
майнових інтересів сторін і спричинило б для 
зацікавленої сторони таку шкоду, при якій вона 
позбавилася б того, на що розраховувала при 

укладенні договору. По-четверте, зі звичаїв до-

говору обороту або суті договору не випливає, 
що ризик зміни обставин несе зацікавлена сто-

рона. Оскільки не існує законодавчого закріп-

лення такої підстави для розірвання договору, то 

і немає судової практики.  

У багатьох зарубіжних країнах, наприклад, 

Німеччині, істотна зміна обставин є підставою не 
для розірвання (як у Росії), а для зміни договору. 

Розірвання допускається лише як виняток. 

3. Деякі підстави розірвання договору не 
входять у рамки істотного порушення договору. 

В першу чергу необхідно виділити договір про 

приєднання, умови якого визначені в формуля-
рах або інших стандартних умовах і можуть бути 

прийняті іншою стороною шляхом приєднання 
до запропонованого договору  в цілому. Договір 

приєднання сам по собі не представляє окремий 

вид договору, оскільки в формі договору про 

приєднання можуть укладатися договори різних 

видів. Особливість полягає в укладенні договору. 

Інша сторона може або укласти запропонований 

їй договір, не обговорюючи його умов, або від-

мовиться від укладення договору. А тому необ-

хідно передбачити особливі підстави розірвання 
такого договору. Іншою підставою може бути 

реорганізація юридичної особи або зменшення 
статутного капіталу.  

Отже, сторони можуть узгодити в своєму 

договорі будь-які підстави розірвання договору, 

які не суперечать закону. 
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ПРАВОСУБ’ЄКТНІ  ПЕРЕДУМОВИ  ЗАПОВІТУ  ЯК  ОДНОСТОРОНЬОЇ  УГОДИ 

 

Правосуб’єктні передумови угоди розгля-
даються, як правило, в зв’язку з рухом цивільних 

правовідносин. Заповіт, як одностороння угода, 
не є самостійним юридичним фактом, а входить  
до юридичного складу спадкування за заповітом. 

Тобто сам по собі заповіт не веде до встановлен-

ня, зміни та припинення правовідносин. Але пи-

тання суб’єктів заповіту має тим більш важливе 
значення, що саме цією односторонньою угодою 

особа на випадок своєї смерті визначає осіб пра-
вонаступників – спадкоємців і  порядок та умови 

спадкування. 
“Будь-який заповіт виражає волю власника 

майна про надання останнього на користь однієї 
чи кількох окремих осіб. Це означає, що кожен 

заповіт потребує обов’язкової наявності двох 

суб’єктів: спадкодавця заповідача і спадкоємців, 
які називаються спадкоємцями за заповітом” [10, 

c.71; 9, с.16]. Це положення висловлене В.К.Дро-

ніковим, є чи не найбільш розповсюдженою точ-

кою зору щодо правосуб’єктних передумов запо-

віту. Якщо розглядати цю проблему при першо-

му наближенні, то це видається логічним. Але, 
на нашу думку, однозначно суперечить юридич-

ній природі заповіту як односторонньої угоди і 
потребує чіткого розмежування правосуб’єктних 

передумов заповіту від правосуб’єктних переду-

мов спадкування за заповітом.   

При визначенні правосуб’єктних переду-

мов заповіту, належить виходити з того, що за-
повіт є строго односторонній акт, який містить у 

собі тільки волевиявлення самого заповідача. 
Згода спадкоємця або інших осіб, які отримують 
що-небудь за заповітом, зі змістом останнього не 
потребується, і виявлення такої згоди, або відмо-

ва  в ній, не мають значення для дійсності запо-

віту в момент його вчинення [18, c.436]. Ця хара-
ктеристика заповіту як односторонньої угоди, 

дана В.М.Хвостовим, має загальнотеоретичний 

характер, і не зачіпає питання змісту римського 

заповіту. Адже в римському праві, де неодмін-

ною й основною умовою дійсності заповіту, са-
мою його сутністю було призначення в ньому 

спадкоємця й обов’язкова наявність в останнього 

пасивної заповідальної правоздатності – 

testamenti factio passiva, питання про право-

суб’єктність спадкоємця за заповітом могло роз-

глядатись  з точки зору його входження в зміст 
заповіту і впливати на дійсність заповіту вже в 
момент його вчинення [8, c.583; 16, с.217-218]. 

“Призначення особи, яка не має testamenti factio 

passiva в момент вчинення заповіту, нікчемне і 
не робиться дійсним, якщо призначена особа на-
далі стане здатною бути спадкоємцем за запові-
том ”[18, c.443]. 

 У сучасному українському цивільному 

праві, де такі положення відсутні, проблема пра-
восуб’єктних передумов заповіту, як строго од-

носторонньої угоди, повинна розглядатись лише 
з позиції юридичної характеристики право-, діє-
здатності заповідача. Правосуб’єктні передумови 

спадкування за заповітом як універсального і 
сингулярного правонаступництва, яке здійсню-

ється на умовах і в порядку, встановленому у 

відповідності до волі заповідача, із застережен-

нями, що містяться в імперативних цивільно-

правових нормах, можуть розглядатись з точки 

зору таких осіб, як заповідач, спадкоємці за за-
повітом, відказоодержувачі, особи, що мають 
право на обов’язкову частку в спадщині. Причо-

му спадкодавець-заповідач не виступає в якості 
суб’єкта спадкових правовідносин, оскільки його 

смерть є часом відкриття спадщини, а учасника-
ми правовідносин можуть бути лише живі фізи-

чні особи. Значення його правосуб’єктності ли-

ше в тому, як вона впливає на дійсність заповіту, 

угоди, якою заповідач визначає порядок і межі 
правонаступництва в правах і обов’язках на ви-

падок власної смерті. 
Правосуб’єктність інших названих осіб 

розглядається лише після відкриття спадщини і 
певним чином може впливати на порядок право-

наступництва при спадкуванні за заповітом, (на-
приклад, відсторонення від спадкування спадко-

ємця за заповітом, який навмисно позбавив жит-
тя спадкодавця, або кого-небудь зі спадкоємців є 
обмеженням правоздатності (ст. 10 ЦК України) 

і може вести до прирощення спадкових часток, до 
спадкування підпризначеного спадкоємця і т.д. 

Але на дійсність заповіту, як односторон-

ньої угоди, в момент її вчинення, вказані обста-

вини не впливають. І тому названі особи мо-

жуть розглядатись як суб’єкти правонаступ-

ництва при спадкуванні за заповітом, і ні в яко-
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му випадку не як суб’єкти заповіту, як такий 

може бути названий виключно заповідач. 

Правосуб’єктність заповідача, у відповід-

ності з чинним законодавством,  визначається,  в 
першу чергу,  через зміст ст. 10 ЦК України 

“Зміст правоздатності громадян”, згідно з якою 

громадяни можуть у відповідності із законом 

мати майно в особистій власності, право  корис-
туватись жилими приміщеннями та іншим май-

ном, успадковувати і заповідати майно, та деякі 
інші названі і не названі в цій статті  майнові і 
особисті немайнові права. В зв’язку з чим можна 
сказати, що право заповідати є одним із найваж-

ливіших, основоположних суб’єктивних цивіль-
них прав людини, перечисленням яких і визнача-
ється зміст правоздатності громадян. 

Не зважаючи на таке, здавалося б, одно-

значне законодавче регулювання заповідальної 
правосуб’єктності: право заповідати є одним із 
найважливіших суб’єктивних цивільних прав, 
що входить до змісту правоздатності фізичної 
особи, тут постає значне коло проблемних пи-

тань, які пов’язані як з тим чи іншим розумінням 

категорій правосуб’єктності, правоздатності і 
дієздатності, так із особливим характером запо-

віту, як односторонньої, строго особистої, роз-
порядчої угоди на випадок смерті. 

Спадкування за заповітом є одним із інсти-

тутів цивільного права, і очевидно заповідальна 
правосуб’єкність має визначатися за тими є пра-
вилами як і загальна цивільна правосуб’єктність 
громадян. В зв’язку з чим може постати питання 
про доцільність виділення окремої категорії за-
повідальної правосуб’єктності. Та воно,  на нашу 

думку, має бути вирішено позитивно із враху-

ванням неможливості застосування правила про 

приєднання до правоздатності недієздатних і об-

межено дієздатних дієздатності їх батьків, опі-
кунів і піклувальників. Що зумовлюється строго 

особистим характером заповіту і неможливістю 

його вчинення через представника [2, c.192-193].  

Визначення заповідальної дієздатності, в 
зв’язку із специфічною природою заповіту, має 
певні особливості. В ЦК України не має окремої 
вказівки на визначення віку заповідальної діє-
здатності. Але, виходячи із строго особистого 

характеру заповіту, ми можемо констатувати, що 

ця дієздатність має виключно самостійний хара-
ктер і може мати місце лише при наявності у 

особи повної цивільної дієздатності. Тому що, як 

вже вказувалось, вона не може бути доповнена 
діями законних представників недієздатної чи 

обмежено дієздатної особи. 

 Загальним правилом повинно слугувати 

те, що вік заповідальної дієздатності визначаєть-
ся за правилами ст. 11 ЦК України. Тобто, здат-
ність громадянина своїми діями набувати циві-
льні права і створювати для себе цивільні 
обов’язки (цивільна дієздатність) виникає в пов-
ному об’ємі з настанням повноліття, тобто по 

досягненню вісімнадцятирічного віку. У випад-

ку, коли законом допускається вступ у шлюб до 

досягнення вісімнадцяти років, громадянин, який 

не досяг вісімнадцятирічного віку, набуває діє-
здатності в повному обсязі з часу вступу в шлюб.  

Прямо встановлює вік заповідальної діє-
здатності – вісімнадцять років Постанова КМ 

України від 15 червня 1994 року № 419, якою 

був затверджений Порядок посвідчення заповітів 
і доручень, прирівнених до нотаріально посвід-

чених. Шляхом визнання досягнення повноліття як 
віку заповідальної дієздатності йде також судова і 
нотаріальна практика України, беручи за основу 
визначення цього віку саме ст. 11 ЦК України.  

Але, на думку деяких авторів, і зокрема 
П.С. Нікітюка, ця стаття й аналогічні їй у ЦК ко-

лишніх союзних республік (які точно відтворені  
в нових ЦК цих республік, наприклад, ст. 21 ЦК 

Російської Федерації) [6, c.82], а також ст. 30, ст. 
31 Проекту ЦК України від 25. 08. 1996 року [3, 

c.43], не у всьому узгоджується з нормами, які 
дають визначення правоздатності громадян, і 
взагалі замовчує такий елемент дієздатності, як 

здатність заповідати майно. “Більше того, запо-

відальна дієздатність не вписується в загальне 
поняття цивільної дієздатності, що дається зако-

ном, як здатності громадянина своїми діями на-
бувати цивільні права і створювати для себе  (ку-

рсив П.С. Нікітюка) цивільні обов’язки. Запові-
том же створюються права і обов’язки для інших 

осіб і на випадок смерті заповідача, причому за 
згодою цих осіб ”[15, c.119].  

На нашу думку, П.С.Нікітюком  втрачаєть-
ся з поля зору і повністю ігнорується така важ-

лива категорія, як фактичні підстави спадкуван-

ня за заповітом. Адже правоздатність створює 
загальну юридичну передумову можливості во-

лодіти певними правами, для перетворення якої 
в дійсність необхідне настання певних, передба-
чених законом, юридичних фактів. 

“Суб’єктивне право опирається на право-

здатність як на свою необхідну передумову, але 
безпосередньо виникає не із правоздатності, а із 
передбачених законом юридичних фактів…”[12, 

c.289]. Так само, як указував О.А.Красавчиков: 
“Дієздатність сама по собі (поза юридичними 
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фактами) не породжує ніяких прав та обов’язків” 

[13, c.44]. Причому, “…абсолютна більшість 
правовідносин виникає не із одиничних юридич-

них фактів, а із певної їх сукупності. Внаслідок 

цього саме утворення суб’єктивного права вили-

вається в більш чи менш тривалий процес, 
роз’єднаний в часі по окремих стадіях, кожна з 
яких викликає свої відокремлені, хоча й далеко 

незавершені юридичні наслідки.” [12, c.290].  

Саме “згода інших осіб” – тобто прийняття 
спадщини,  є окремим юридичним фактом  у 

складі правонаступництва при спадкуванні за 
заповітом, який уже знаходиться у площині спів-
відношення право- і дієздатності іншої особи – 

спадкоємця за заповітом. Який своїми діями – 

угодою прийняття чи відмови від спадщини 

створює для себе певні права чи обов’язки.  

В юридичному складі спадкування за запо-

вітом  право- дієздатність (правосуб’єктність) 
заповідача співвідноситься лише з одним неса-
мостійним юридичним фактом – заповітом, який 

за властивою йому природою сам по собі не мо-

же створювати суб’єктивних прав і обов’язків 
для спадкоємців, а  лише є актом односторон-

нього волевиявлення заповідача. Причому пра-
восуб’єктність заповідача і спадкоємців за запо-

вітом матиме різний зміст. 
Визначення заповідальної правосуб’єкт-

ності пов’язане, (в основному в літературі, оскі-
льки судова  і нотаріальна практика досить одно-

значна)  з цілою  низкою питань, які стосуються 
права заповідати неповнолітніх і обмежено діє-
здатних повнолітніх громадян.  

Існує точка зору, згідно з якою щодо запо-

вітів не може діяти норма, яка встановлює, що у 

випадку, коли законом допускається вступ у 

шлюб до досягнення вісімнадцятирічного віку, 

громадянин, який не досягнув вісімнадцятиріч-

ного віку, набуває дієздатність у  повному обсязі 
з часу вступу в шлюб (ч. 2 ст. 11 ЦК України) 

[15, c.119-120]. Така позиція П.С.Нікітюка грун-

тується на тому, що “Співставлення змісту циві-
льної дієздатності як здатності набувати цивільні 
права і створювати для себе цивільні обов’язки 

(ч.1 ст. 11) із заповідальною дієздатністю як зда-
тністю “створювати права і обов’язки на випадок 

своєї смерті для інших” дозволяє відповісти на 
нього (вище поставлене питання – Ш.Л.) негати-

вно” [15, c.119-120].  

Як бачимо, точка зору П.С.Нікітюка грун-

тується на його неправильному уявленні про 

суть заповідальної дієздатності і спростовується 
застосуванням теорії юридичного складу спад-

кування за заповітом. Щодо інших аргументів 
П.С.Нікітюка, як, наприклад, те, що вступ у 

шлюб до досягнення вісімнадцятирічного віку не 
породжує в нього виникнення виборчих прав 
(права обирати і бути обраним), не змінює його 

дієздатності з позицій кримінально-процесуаль-
ного права, і т.п., то як слушно вказував 
М.Ю.Барщевський, “Очевидно, що норми інших 

галузей права не можуть бути критерієм у дано-

му випадку, хоча б у силу того, що, по-перше, 
питання цивільної дієздатності, і зокрема права 
заповідати, регулюються винятково нормами 

цивільного законодавства, а по-друге, право оби-

рати і бути обраним порівнювати не можна, 
оскільки вони відносяться до різних правових 

категорій” [5, c. 62]. 

Порядок посвідчення заповітів і доручень, 
прирівняних до нотаріально посвідчених, який 

був затверджений постановою КМ України від 

15 червня 1994 року № 419, містить пряму вказі-
вку про право заповідати осіб, які до досягнення 
вісімнадцятирічного віку вступили в шлюб.  

Основним аргументом проти заповідальної 
правосуб’єктності осіб, які не досягли вісімнад-

цятирічного віку, на думку П.С.Нікітюка, є те, 
що знаходження в шлюбі не міняє рівня інтелек-

туальної зрілості неповнолітнього. З цих же при-

чин, як указує згаданий автор, не може бути ви-

знано право заповідати і за неповнолітніми у віці 
від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років. Це пи-

тання, на думку В.І.Серебровського, взагалі не 
повинно звертати на себе увагу в силу його малої 
практичної значимості [17, c.117]. Тим не менше, 
в спеціальній літературі воно неодноразово по-

рушувалося і отримало позитивне вирішення, з 
деякими застереженнями щодо певної складової 
майна неповнолітнього [4, c.147-148; 11, c.310]. 

У зв’язку з цим цікаво є те, що в багатьох 

зарубіжних країнах вік повної заповідальної пра-
восуб’єктності настає раніше від повноліття. 
Тобто неповнолітні особи із досягненням певно-

го зазначеного в законі віку отримують цілком 

самостійне право заповідати. Наприклад, у Німе-
ччині вік заповідальної правосуб’єктності визнача-
ється § 2229 НЦУ настанням шістнадцяти років. 
При цьому заповіт неповнолітнього може бути 

вчинено лише в публічній формі [7, c.467-468]. 

Аналіз спадкового права зарубіжних країн до-

зволяє стверджувати, що вік заповідальної пра-
восуб’єктності знаходиться в тісному взаємо-

зв’язку з відносинами власності.  Як це не пара-
доксально, визнання за неповнолітніми заповіда-
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льної правосуб’єктності має за свою мету охоро-

ну й укріплення права приватної власності. 
 Ще більш неоднозначним є питання запо-

відальної правосуб’єктності повнолітніх осіб, 

над якими встановлюється піклування у зв’язку з 
тим, що вони визнані судом обмежено дієздатними 

внаслідок зловживання спиртними напоями або 
наркотичними засобами (ст. 15 ЦК України, ст132 

КпШС України). Як указується в коментарі до ст. 
15 ЦК України, об’єм дієздатності вказаних осіб 

набагато вужчий від об’єму дієздатності неповнолі-
тніх у віці від 15 до 18 років [1, c.51].  Згідно з ч.2 

ст. 15 ЦК України така особа може вчиняти уго-

ди по розпорядженню майном, а також отриму-

вати заробітну плату, пенсію чи інші види дохо-

дів і розпоряджатися ними лише за згодою пік-

лувальника, за винятком дрібних побутових 

угод. Причому, за змістом ст. 145 КпШС України 

піклувальник може дати згоду на укладення за-
повіту, попередньо отримавши дозвіл органів 
опіки і піклування. Адже заповіт виходить за 
межі побутових угод. У зв’язку з цим виникає 
питання, чи потрібно застосовувати до заповіту і 
ч. 2 вказаної статті: “Такими угодами, зокрема, є 
договори, що потребують нотаріального посвід-

чення і спеціальної реєстрації, відмова від нале-
жних підопічному майнових прав, поділ майна, 
поділ або обмін жилої площі, видача письмових 

зобов’язань тощо. Якщо розглядати зміст цієї час-
тини статті як такий, що роз’яснює термін, вжитий 

у ч.1 ст. 145 КпШС “угоди, що виходять за межі 
побутових”, то ст. 145 КпШС не може бути засто-
сована до заповітів, адже заповіт не є договором.  

У законодавстві, таким чином, не містить-
ся однозначної відповіді на питання чи мають 
право вчиняти заповіти особи обмежено дієздат-
ні  внаслідок зловживання алкогольними напоя-
ми і наркотичними речовинами. Аналіз чинного 

цивільного і сімейного законодавства та застосу-

вання принципів спадкового права дозволяє роз-
глядати як можливі три варіанти: 1) названі осо-

би мають право складати заповіти лише за зго-

дою піклувальників та органів опіки і піклуван-

ня; 2) такі особи мають право складати заповіти 

цілком самостійно; 3) ці особи взагалі не мають 
права складати заповіти. Всі ці три варіанти зна-
ходять підтримку в наукових дослідженнях тих 

чи інших авторів.  
У цілому ми дотримуємося точки зору, що 

обмежено дієздатним внаслідок зловживання 
алкогольними напоями і наркотичними речови-

нами має бути надано цілком самостійне право 

здійснювати заповідальні розпорядження на ви-

падок своєї смерті. Але це може мати місце лише 
після внесення відповідних змін до ЦК та КпШС 

України та відповідних підзаконних актів. На 
сьогодні, виходячи з чинного законодавства, ми 

змушені визнати, що такі особи мати право вчи-

няти заповіт лише за згодою піклувальників та 
органів опіки і піклування. Що, безумовно, вхо-
дить у протиріччя з основними принципами спад-

кового права і, зокрема, з принципом свободи запо-
віту та суперечить строго особистому характеру 
заповіту [14, c.109]. Ми можемо погодитись з авто-
рами, які вказують, що вчинення заповіту в такому 
порядку не є порушенням односторонності даної 
угоди, оскільки тут відсутнє зустрічне узгоджене 
волевиявлення двох чи кількох осіб, але строго 
особистий характер заповіту отже порушується.  

Правове та, зрештою, й економічне зна-
чення заповіту як угоди якою особа встановлює 
порядок правонаступництва в правах і обов’яз-
ках, що складають її майно на випадок власної 
смерті, робить неоднозначним питання про вчи-

нення заповіту обмежено дієздатною особою за 
згодою піклувальника й органів опіки та піклу-

вання. З одного боку, законодавча вимога про 

отримання такої згоди має на меті перешкодити 

особі, яка зловживає алкогольними напоями і 
наркотичними речовинами і внаслідок цього ста-
вить свою сім’ю у важке матеріальне становище, 
здійснити заповіт, змістом якого будуть розпо-

рядження антисоціального характеру. Адже в 
законодавця є всі підстави вважати, що в особи, 

яка перебуває в алкогольній чи наркотичній за-
лежності, зміщені ціннісні орієнтації і знижена 
пріоритетність саме сімейних цінностей. З іншо-

го боку, права найменш захищених категорій 

осіб, якими чинне законодавство визнає непов-
нолітніх або непрацездатних дітей спадкодавця 
(в тому числі усиновлених), а також непрацезда-
тного чоловіка чи дружину, батьків (усиновите-
лів) і утриманців померлого, захищені засобом 

передбачення для них обов’язкової частки в спа-
дщині, яка становить не менше двох третин час-
тки, що належала б кожному з них при спадку-

ванні за законом (ст. 535 ЦК України). Саме в 
цьому (якщо визнати за обмежено дієздатними 

внаслідок зловживання алкогольними напоями і 
наркотичними речовинами цілком самостійного 

права заповідати), знаходить своє вираження по-

єднання принципу охорони інтересів сім’ї спад-

кодавця і принципу свободи заповіту.  

Отже, можемо констатувати, що право-

суб’єктні передумови заповіту визначаються за-
повідальною право- дієздатністю виключно од-
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нієї особи – заповідача. Спадкоємці за заповітом 

можуть розглядатись як суб’єкти правонаступ-

ництва при спадкуванні за заповітом, і ні в якому 

випадку не як суб’єкти заповіту. Потенційне 
право заповідати, як прояв правоздатності фізи-

чної особи, набувається в момент її народження, 
що знаходить своє опосередковане вираження  
при настанні юридичних фактів,  з якими пов’я-
зується здійснення суб’єктивного права особи 

заповідати, своїм одностороннім волевиявлен-

ням встановити порядок наступництва  в правах і 
обов’язках, що складають її майно, на випадок 

власної смерті. 
Виділення окремої категорії заповідальної 

правосуб’єктності (єдність заповідальної право-

здатності і заповідальної дієздатності) відбува-
ється з врахуванням неможливості застосування 
правила про приєднання до правоздатності не-
дієздатних і обмежено дієздатних дієздатності їх 

батьків, опікунів і піклувальників. Що зумовлю-

ється строго особистим характером заповіту і 
неможливістю його вчинення через представни-

ка. Вік заповідальної дієздатності визначається 
за правилами ст. 11 ЦК України, і його настання 
вказує на сформовану заповідальну правосуб’єк-

тність особи.  
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LEGAL SUBJECT PREREQUISITES OF WILL AS UNILATERAL AGREEMENT 

Summary 

Legal subject prerequisites of will for a testator as exclusive one subject law-dispositive legal capacity 

has been determined. Heirs by the will may be regarded as the subjects of legal inheritance while inheriting 

by the will and in no case as the subjects of the will. 
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ВЛАСНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ЦИВІЛЬНОГО І ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

 

Завжди практично безперечно стверджува-
лось, що право власності є інститутом цивільно-

го права. Проте наявність таких суб'єктів, як 

держава, Автономна республіка Крим та терито-

ріальні громади, які мають належне їм на певних 

речових правах майно, породжують спори щодо 

останніх стосовно віднесення їх до права власно-

сті і трактування публічної власності як права на 
майно публічних юридичних осіб. Живий інте-
рес до зазначених питань вимушує порушити 

проблеми аналізу елементів відповідних право-

відносин і порядку (підстав) їх виникнення й 

припинення. Тому й постає питання про наяв-
ність (чи відсутність) у праві власності такого 

явища, як комплексність, і врахування охоплення 
ним приватних і публічних відносин. 

Із цього приводу належить сказати, що пи-

тання приватного і публічного права взагалі до-

сить важливі і складні. Їх розрізняють мінімум за 
чотирма критеріями [1; 4], хоча вони являють 
собою різні грані права як цілісного явища [7, 

с.250]. Тому цілком природно, що форми з однієї 
"юридичної галактики" (публічного права) пере-
міщаються до іншої, становлячись такими, що 

порівнюються з приватним правом, виступають у 

ньому як взаємодіючі підсистеми [2, с.584]. Як 

вбачається, не цілком коректним є порівняння 
правниками приватного й публічного права з рі-
зними галактиками, оскільки останні не тільки 

не віддалені одна від одної, а взаємно необхідні 
грані одного поняття права. Разом із тим сього-

дні можна спостерігати ейфорію щодо захоплен-

ня поділом права на публічне і приватне, але йо-

го значення не повинно бути переоцінено, бо ще 
римляни попереджували про його умовність. 

Уявлення про протилежність приватних і 
суспільних інтересів використовується для роз-
межування публічного і приватного права [11, 

с.9]. Однак усе частіше науковцями зазначається, 
що публічне і приватне право мають знаходитися 
між собою не у відносинах супідрядності, а бути 

рівноправними системами зі своїми сферами й 

методами регулювання [10, с.27]. При цьому ва-
жливим є компроміс між публічними і приватними 

інтересами, усунення їх конфронтації [6, с.89]. Ціл-

ком очевидна необхідність досягнення рівнова-
ги, оптимального сполучення приватно- і публі-

чно-правових засад у правовому регулюванні. 
Неможливо погодитися з тим, що винятково 

приватне право треба розуміти як носія цивілізо-

ваної свободи [3, с.44], оскільки саме воно надає 
гарантії її дотримання, механізми, що дозволя-
ють узгодити приватні інтереси значної кількості 
людей. Питання лише в тому, наскільки ефекти-

вно публічне право виконує своє завдання. І, як-
що приватні інтереси стали поступово набувати 

важливого значення в нашому суспільстві, не варто 
їм відводити егоцентричну роль. 

Практичний аспект цієї проблеми полягає 
в тому, що, оскільки при утворенні власності 
держави й територіальних громад застосовуєть-
ся, зокрема, такий спосіб, як стягнення податків і 
формування бюджету, що потребує свого враху-

вання в цій правовій конструкції, то право влас-
ності можна вважати вже не тільки категорією 

приватного права, а й певною мірою публічного. 

А відтак поряд із приватними механізмами регу-

лювання відносин, у яких існує право власності, 
належить використовувати й механізми публіч-

ного права. Важливим при цьому є встановлення 
і додержання таких механізмів правового регу-

лювання цих відносин, які адекватно відбивали б 

міру втручання держави у приватні відносини, 

сполучали приватні й публічні інтереси й забез-
печували реалізацію та захист прав власників. 

Отже, суттєвою є теза про те, що існують 
не тільки елементи "вкраплення" публічного 

права у приватне, до яких зазвичай відносять ре-
єстрацію нерухомості, юридичних осіб тощо, а й 

цілі масиви норм, які не просто виконують за-
безпечувальні для приватного права (його здійс-
нення) функції, а й проникають у них, роблять 
єдино можливим здійснення приватно-правових 

норм. Тому існування спору між цивілістами й 

господарниками, який давно триває, а останнім 

часом, напередодні прийняття нового Цивільно-

го і Господарського кодексів, певною мірою знов 
загострився, особливо щодо проблем визначено-

сті зі співвідношенням приватного і публічного 

права як у цілому, так і в окремих структурних 

утвореннях права й законодавства. Вбачається, 
що при цьому не можна обмежуватися тільки 

дослідженням шляхів формування комплексних 

галузей законодавства з подальшим утворенням 
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окремої галузі права, як це пропонується теоре-
тиками права,  а  й  піти  далі,  сказати  про  по-

стійне  існування взаємодоповнюючих важелів - 
публічного і приватного - стосовно розуміння 
права власності, зокрема, його регулювання, змі-
сту, механізму реалізації прав, заборон та обме-
жень публічними і приватними нормами. 

З огляду на складність і багатогранність 
права власності зупинимося лише на окремих 

його аспектах, які стосуються порушеної нами 

проблеми. Зробимо спробу співвіднести розу-

міння права власності як приватного права з пу-

блічними нормами щодо відносин із власністю, 

які не можна віднести до приватних. Проте вони 

поряд із відомими у приватному праві формують 
і підстави виникнення права власності, стосу-

ються його об'єктів, їхньої вартості і взагалі меж 

здійснення власником своїх повноважень. 
Відомо, що підставою виникнення права 

державної й комунальної власності є стягнення 
податків. Більше того, вбачається, що саме ця 
підстава повинна бути основним шляхом форму-

вання власності у держави й у територіальних 

громад, а не доходи від її власності, як у звичай-

ного приватного власника. Однак, говорячи про 

це майже в усіх підручниках, цивілісти ставлять 
на цьому крапку, і зрозуміло чому: адже підста-
ви, порядок стягнення податків та їх розміри ви-

ходять за межі сфери регулювання приватного 

права. Але не можна заперечувати, що саме від 

цього й залежить, який же самий масив власності 
належатиме державі чи територіальній громаді. І 
якщо держава в особі свого законотворчого ор-

гану формує сама для себе (зрозуміло, що й для 
суспільства в цілому) джерело виникнення й по-

повнення власності, то територіальні громади 

фактично залежать у цьому від держави, оскіль-
ки самі позбавлені такої можливості. 

Неможливо не помічати при цьому впливу 

публічного права на приватне, однак неможливо 

й відхилити заперечення, що природно випливає 
з цього і стосується однакових умов, джерел і 
підстав формування власності різних суб'єктів, 
встановлених державою в законі. Проте жоден із 
відомих способів виникнення власності не підда-
ється такому впливу, таким постійним змінам з 
боку держави, як оподаткування, яке вже стало в 
Україні "притчею во язицех". "Динамічність" 

стану податкового регулювання не йде на ко-

ристь власникам. Які ж наслідки для них тягне за 
собою таке становище? 

Перш за все від цього залежить сама "маса 
власності", причому підхід до формування влас-

ності різних власників діаметрально протилеж-

ний: якщо у держави від оподаткування зале-
жить, скільки вона отримає у власність, то у при-

ватних власників - скільки у них залишиться. 
Проміжне місце посідають територіальні грома-
ди, власність яких залежить від того, скільки 

громада отримає у власність від податків. У той 

же час на масив її власності впливає бюджетне 
законодавство, яким визначається не тільки те, 
скільки вона отримає коштів, а й те, скільки в неї 
залишиться. До речі, бюджетне законодавство, 

піддаючись концептуальним і глибинним змінам, 

також викликає багато нарікань. Отже, публічні 
власники – держава й територіальні громади 

мають специфічні підстави виникнення у них 

власності. Однак не тільки в цьому полягає особ-

ливість їх власності. Справа в тому, що означені 
аспекти відбиваються й на правах приватних влас-
ників: адже їх доходи, а тому й власність взагалі, 
прямо залежать від податкової політики держави. 

Встановлюючи норми податкового зако-

нодавства, механізми сплати податків, держава 
цим установлює пріоритет публічного перед 

приватним, який полягає загалом у тому, що: 

спочатку сплати податки, а потім отримаєш кош-

ти у власність. При цьому не будемо порушувати 

дискусійну тему про склад права власності, від-

несення до нього прав вимоги сплати коштів то-

що. Виходитимем з більш-менш спрощеного уяв-
лення про те, що, коли гроші в кишенях, це надає 
особі значніших можливостей, ніж тоді, коли в 
неї є лише нереалізоване право вимоги ще й до 

того можливі складнощі при цьому. Обсяг права 
власності безпосередньо залежить від того, коли 

і на що (на скільки коштів) виникне речове пра-
во. Особа повинна це знати, виходячи з постій-

нодіючих, прозорих і зрозумілих вимог, а також 

спрощених у реалізації процедур стягнення по-

датків, і при цьому бути впевненою в тому, що 

вони ближчим часом не будуть змінені та й ще 
минулою датою. 

Як тему для дискусійного обговорення 
пропонуємо думку про те, що за таких умов мо-

же й не виникали б теоретичні питання про спів-
відношення публічного і приватного, бо кожен 

спостерігав би на собі їх взаємну благотворну 

дію, а не постійні суперечності. Це взагалі, а зо-

крема – кожен вважав би себе власником після 
сплати податків. А інакше виникають сумніви 

щодо того, чи є у власника обов'язки і з яких під-

став вони виникають, якщо ми звикли говорити 

про право власності, яке існує в абсолютних ци-

вільних відносинах власності, і тому власник ні 
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перед ким не повинен зобов'язуватися. Це кон-

цептуальне становище власності. Однак, безсум-

нівно, що власник повинен сплачувати податки і 
в будь-якому разі цей його обов'язок випливає не 
з абсолютності цивільного права власності, а з 
податкового законодавства. Чи варто при цьому 

замислюватися над поєднанням приватного і пу-

блічного в цих сферах, а чи змиритися з публіч-

ністю оподаткування і виходити з відсутності 
суміжних відносин, а звідси – безпідставності 
самої постановки питання про комплексність 
регулювання? Чи можна в цьому випадку гово-

рити про інтегровану комплексну галузь, підга-
лузь або інститут (поняття яких розроблено М.П. 

Рінгом [9, с.115, 116]), а чи вони мають визнача-
тися інакше, залежить від того, які суспільні від-

носини вони покликані регулювати. 

При цьому треба враховувати, що науко-

вцями право розглядається як органічна система, 
цілісне утворення, що має елементи і структуру, 

які здатні змінювати свою внутрішню організа-
цію під впливом зовнішнього середовища [8, 

с.5]. Згідно з цим підходом припускається фор-

мування своєрідних сфер комплексного характе-
ру,   юридичне   опосередковуючих   нові   "про-

шарки соціальності" [2, с.246], які знову ж таки 

умовно можна називати комплексними правови-

ми формами [7, с.242]. Проте такі можливості 
розглядаються, тільки якщо йдеться про якісь 
суміжні відносини, скажімо, які стосуються сіль-
ськогосподарського, екологічного права тощо. 

Такі ж категорії, як власність і податки, являють 
собою яскраво виражені структурні елементи 

різних сфер, тому не відповідають запропонова-
ному алгоритму утворення комплексності. 

Вважаємо за доцільне навести іншу точку 

зору, а саме: щодо складу сфери правового регу-

лювання виходити з трьох груп відносин –

майнових, управлінських і відносин по забезпе-
ченню захисту громадського порядку, які не збі-
гаються із галузями законодавства. Цей погляд 

на порушену проблему вбачається нам вельми 

прийнятним. Ці групи "у своїй галузі (земельні, 
трудові, цивільні, податкові та ін.) регулюють і 

майнові, і управлінські, й охоронні відносини, 

виконуючи роль, так би мовити, "скрізних жил", 

що пронизують предмети всіх галузей законо-

давства" [5, с.94]. Така концепція дозволяє уник-

нути багатьох протиріч і довести, що нічого не-
природного в тому, що право власності регулю-

ється цивільним, податковим та іншим законо-

давством, не існує. Тільки так і можливо врахува-
ти всю гаму відносин, у яких знаходиться власник, і 
об'єктивно з'ясувати стан його власності, порядок 
надходжень до неї і витрат, які власник повинен і 
бажає здійснити, заборон та обмежень для нього, а 
також інших чинників, які впливають на загальне 
розуміння власності як правової категорії. 
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THE PROPERTY AS THE CATEGORY OF CIVIL AND TAX LAW 

Summary 

In the article from modern doctrinal items of domestic civil law the category of the law - "property", 

so as its branch belonging are investigated. The reasonable conclusion is made, that the law of property is 

regulated not only by civil but both tax and other legislation of Ukraine. 
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УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

(ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 

 

Корпорація, як специфічна організаційна 
форма крупного капіталу, об’єднує багаточисель-
них дрібних та крупних власників, що сприяє не 
лише концентрації капіталу, але й підвищенню 

рівня внутрішньої організованості юридичної 
особи, заснованої на крупному капіталі. Законо-

давство України не містить визначення корпора-
ції, що є поширеним у зарубіжних країнах. Заслу-

говує на увагу визначення, запропоноване Н.С. 

Глусь, яка визначає корпорацію як товариство 

(акціонерне, з обмеженою або з додатковою від-

повідальністю), управління яким здійснюється 
через складну централізовану систему органів, 
учасники якого здійснюють по відношенню до 

нього інвестиційну діяльність з метою отримання 
дивідендів, і така участь породжує у них сукуп-

ність корпоративних прав [2, с.3]. Досліджуючи 

проблеми власності та управління, Р.Гільфердінг 
підкреслював, що принципом акціонерного това-
риства є позбавлення промислового капіталіста 
функції промислового підприємця [4, с.86].  

Акціонерна (корпоративна) форма власнос-
ті, що передбачає відокремлення володіння від 

безпосереднього управління власністю, визначає 
основну проблему управління акціонерним това-
риством (корпоративного управління) – забезпе-
чення діяльності товариства в інтересах акціоне-
рів. У світі існують різні визначення корпоратив-
ного управління. Зокрема, корпоративне управ-
ління визначають як управління, побудоване на 
пріоритетах інтересів акціонерів та їх ролі у роз-
витку корпорації, управління, що враховує реалі-
зацію прав власності, передбачає взаємодію акці-
онерів (корпоративні комунікації), побудоване на 
стратегії розвитку корпорації в цілому (інтереси 

фірми підпорядковані загальним інтересам), на-
решті, це управління, що породжує корпоративну 

культуру, тобто комплекс загальних традицій, 

установок, принципів поведінки [9, с.62].  

Управління акціонерним товариством (кор-

поративне управління) спрямоване на розв’язання 
проблеми співвідношення управління та нагляду 

за здійсненням управління в умовах відокремлен-

ня власності та контролю. Традиційно виділяють 
три принципи організації управління корпорацією 

(акціонерним товариством): 1) розмежування фу-

нкцій колективного власника і функцій централі-
зованого управління; 2) централізація керівництва 
поточною діяльністю товариства в руках компе-
тентного виконавчого органу на чолі з керівни-

ком, який без доручення діє від імені товариства; 
3) вищий і постійний поточний контроль власни-

ків за управлінською та фінансово-господарською 

діяльністю виконавчого органу [10, с.88-89].  

Процес управління складається з ряду по-

слідовних операцій: підготовка та прийняття рі-
шень, організація виконання рішень та контроль 
за їх виконанням, а також підбиття підсумків.      
У теорії управління виділяють 4 основні функції 
управління корпорацією: планування, організація 
(що включає в себе вибір, аналіз та коригування ор-
ганізаційної структури управління), мотивація і кон-

троль. Т.В. Кашаніна також виділяє координацію як 
самостійну управлінську функцію [3, с.242].  

Управління акціонерним товариством здій-

снюється відповідно до законодавства та установ-
чих документів, якими визначено організаційну 

структуру управління, тобто впорядковану сукуп-

ність усталено взаємопов’язаних елементів, що 

забезпечують функціонування товариства як єди-

ного цілого із розподілом відповідальності та рів-
нів влади [11, с.132].  

Організаційна структура управління має за-
безпечувати конкурентоспроможність товариства 
та його ефективне функціонування у довгостро-

ковій перспективі. Оскільки структура управління 
покликана бути адекватною факторам зовнішньо-

го та внутрішнього середовища, при виборі акціо-

нерним товариством структури управління треба 
враховувати як зовнішні чинники (стратегію, роз-
мір, фазу розвитку, ефект влади та контролю), так 

і внутрішні чинники (складність, формалізацію, 

централізацію, тобто можливість нижчих рівнів 
управління приймати важливі рішення) [5, с.139-

141]. З урахуванням основних принципів структу-

ри управління можна визначити такі принципи 

формування структури управління в акціонерному 

товаристві, дотримання яких необхідне для забез-
печення належної роботи органів товариства: 1) 

принцип оптимального розподілу функцій, що 

забезпечує належну спеціалізацію та навантажен-

ня кожного органу; 2) принцип централізації фун-
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кцій, за якого не допускається вирішення одних і 
тих самих питань різними органами товариства та 
враховується критерій максимальної ефективності 
при покладенні вирішення певних питань на кон-

кретний орган; 3) принцип відповідності, що перед-

бачає наділення кожного органу певними повнова-
женнями, достатніми для вирішення поставлених 
перед ним завдань; 4) принцип відповідальності за 
ефективне виконання органом своїх функцій. 

Управління справами акціонерного товари-

ства здійснюється на засадах розмежування ком-

петенції між органами товариства, домінування 
інтересів більшості та ігнорування інтересів окре-
мих акціонерів і меншості в товаристві [1, с.123]. 

Розмежування компетенції між органами акціоне-
рного товариства відбувається за принципом 

централізації та оптимального розподілу, тобто 

забезпечення належної спеціалізації кожного ор-

гану і неприпустимості покладення одних і тих 

самих функцій на різні органи товариства (напри-

клад, чітке розмежування функцій управління та 
контролю за управлінням, заборона щодо участі 
одних і тих самих осіб у виконавчому та контро-

льному органі тощо). Забезпечення ефективної 
роботи кожного органу товариства вимагає до-

тримання принципу відповідності при визначенні 
структури органів управління, наділення кожного 

органу в межах його компетенції повноваження-
ми, достатніми для вирішення поставлених перед 

цим органом завдань. Домінування інтересів бі-
льшості в акціонерному товаристві зумовлено 

спеціальним порядком прийняття рішень на зага-
льних зборах – шляхом голосування більшістю 

голосів, та можливістю власників крупних пакетів 
акцій впливати на рішення органів управління 
товариства. Захист інтересів окремих акціонерів і 
меншості у товаристві – питання, якому сьогодні 
приділяється найбільше уваги в корпоративному 

законодавстві більшості країн світу, особливо у 

Сполучених Штатах Америки. 

Варто погодитися з численними українсь-
кими дослідниками, які відзначають існування в 
Україні передумов для засвоєння зарубіжного до-

свіду у формуванні організаційних структур, при-

стосованих як до перехідного періоду, так і до 

ринкових відносин. У західних країнах існує роз-
винена законодавча база, яка вже протягом трива-
лого часу реалізується у практиці діяльності акці-
онерних товариств (корпорацій, компаній), отже 
використання результатів формування організа-
ційних структур та запровадження в Україні пози-

тивного зарубіжного досвіду корпоративного 

управління було б корисним. Аналіз наукових ро-

біт, присвячених корпоративному управлінню, 

дозволяє виділити дві основні теорії корпоратив-
ного управління: теорія співучасників (stake-

holders theory), сутність якої полягає у підпоряд-

кованості керівництва товариства акціонерам та 
усім заінтересованим особам, що беруть участь у 

корпоративному управлінні; агентська теорія 
(agency theory), згідно з якою акціонери переда-
ють повноваження та сплачують кошти керівни-

кам компанії як своїм агентам). За критерієм від-

повідальності розрізняють дві моделі управління 
корпораціями: авторитарна – спрямована на збере-
ження влади керівництва у повному обсязі, та мо-
дель відповідальності, що передбачає відповідаль-
ність директорів і контроль за їх рішеннями [8, с.61].

 
 

Структура управління акціонерним товари-

ством у кожній країні має свої особливості.  Вод-

ночас існує багато спільних рис корпоративного 

управління, що дозволяє виділити дві основні мо-

делі корпоративного управління: англо-амери-

канську та німецьку (часто також виділяють 
японську модель). Англо-американська модель 
поширена у Великобританії, Канаді, США та ін-

ших країнах. В англо-американській моделі орган 

управління представляє собою єдину раду дирек-

торів, яка виконує одночасно функції управління 
на нагляду за рахунок того, що до її складу вхо-

дять виконавчі та невиконавчі директори, кожен з 
яких відіграє свою роль в управлінні корпораці-
єю. У німецькій моделі, що поширена у Нідерла-
ндах, Німеччині та інших країнах, органи управ-
ління мають дволанкову структуру: наглядова ра-
да та правління, чим забезпечується чіткий розпо-

діл функцій нагляду та управління – наглядова 
рада здійснює функції нагляду за виконавчим ор-

ганом, який реалізує безпосереднє поточне управ-
ління компанією. Існують також інші відмінності 
між англо-американською та німецькою моделя-
ми. Так, у англо-американській моделі власність 
сильно “розпорошена”, поширені так звані “во-

рожі поглинання”, значну роль відіграють неза-
лежні та саморегулятивні організації, тощо. Німе-
цька модель заснована на банківській системі, 
акціонерах та працівниках, власність концентро-

вана, в управлінні компанією беруть участь пра-
цівники та інші заінтересовані особи тощо. Япон-

ська модель характеризується наявністю тісного 

зв’язку з ключовим банком і фінансово-промис-
ловою мережею (keiretsu). 

Окремі компоненти згаданих моделей кор-

поративного управління, зокрема, склад основних 

учасників, структура та повноваження органів 
управління, механізм взаємодії учасників акціо-
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нерного товариства та заінтересованих осіб прин-

ципово відрізняються. Проте, самі моделі не є 
взаємовиключними, їх компоненти вдало поєд-

нуються у різних країнах світу. Наприклад, у Ро-

сійській Федерації акціонерні товариства мають 
триланкову структуру організації управління: за-
гальні збори, виконавчий орган (одноособовий 

або колегіальний) та рада директорів або спосте-
режна рада (законодавство передбачає можли-

вість обрання до її складу членів виконавчого ор-

гану). У результаті аналізу російської моделі кор-

поративного управління І.Храброва відзначає, з 
одного боку, відсутність однозначної спрямова-
ності її розвитку у бік німецької, японської або 

англо-американської моделі корпоративного уп-

равління, з другого боку, відсутність формування 
специфічної  російської моделі. Як зазначає авто-

рка, у Росії початок реформування економіки від-

бувався з орієнтацією на англо-американську мо-

дель корпоративного управління, але згодом 

з’явилися висловлювання про те, що успішному 

розвиткові економіки перехідного періоду можуть 
більше сприяти фінансові системи японського або 

німецького зразка, засновані на банківських фі-
нансових та промислово-фінансових групах.        

У сучасних умовах не можна чітко визначити мо-

дель корпоративного управління, на яку спрямо-

вана російська економіка, що пояснюється висо-

ким рівнем невизначеності як зовнішніх, так і 
внутрішніх чинників [9, с.74-75].  

Система корпоративного управління в 
Україні також характеризується наявністю в ній 

спільних рис як з англо-американською, так і з 
німецькою та японською моделями. Оскільки в 
Україні більшість акціонерних товариств виникли 

у процесі приватизації, при побудові української 
моделі корпоративного управління потрібно вра-
ховувати такі чинники: 1) наявність у складі акці-
онерів держави, яка, використовуючи державні 
механізми впливу, реалізує власні інтереси всупе-
реч інтересам інших осіб∗

; 2) залишення на керів-
них посадах акціонерного товариства осіб, що 

очолювали державне підприємство до його при-

ватизації; 3) перебування деяких підприємств у 

процесі виконання планів приватизації; 4) не-
сприятливий фінансово-економічний стан, пов’я-
заний із реструктуризацією (виробничою, фінан-

                                                           
∗
 Яскравим прикладом цьому слугує Закон України від 

29 листопада 2001 р. “Про введення мораторію на 
примусову реалізацію майна” // Урядовий кур’єр. – 

2001. – 26 грудня. 

совою, кадровою та маркетинговою), яка переду-

вала приватизаційним процесам [6, с.10]. 

Зазначимо, що в Україні існує різна законо-

давча основа для створення і функціонування ак-

ціонерних товариств: а) на підставі господарсько-

го законодавства про акціонерні товариства ство-

рюються і функціонують акціонерні товариства 
класичного типу, б) на підставі приватизаційного 

законодавства державні підприємства перетво-

рюються на відкриті акціонерні товариства. Вра-
ховуючи це, деякі автори висловлюють думку про 

те, що створені в процесі приватизації відкриті 
акціонері товариства не є акціонерними товарист-
вами у буквальному розумінні. Так, Л.А.Са-вельєв 
та Є.М. Артеменков  в результаті аналізу ство-

рення та функціонування в Україні акціонерних 

товариств приватизаційного типу стверджують, 
що такі товариства за своєю суттю не є акціонер-

ними товариствами, оскільки не відповідають ви-

могам Закону України “Про господарські товари-

ства”. З метою усунення колізій законодавства 
(невідповідності норм приватизаційного законо-

давства, що регулює порядок створення акціонер-

них товариств, акціонерному законодавству), зга-
дані автори пропонують розробити окремий закон 

“Про акціонерні товариства приватизаційного ти-

пу” [7, с.19-20]. На нашу думку, прийняття такого 
закону недоцільне, оскільки відмінності між класич-
ними та приватизаційними (створеними в процесі 
приватизації) акціонерними товариствами є суттє-
вими лише на етапі створення товариства та управ-
ління ним до завершення розміщення акцій, а пода-
льша діяльність обох видів товариств і управління 
ними здійснюються за єдиними принципами. 

Нормативно-правова база створення і функ-

ціонування акціонерних товариств в Україні хара-
ктеризується рядом особливостей: по-перше, при-

йняттям нового Цивільного та Господарського 

кодексів; по-друге, застарілістю і недосконалістю 

чинного Закону “Про господарські товариства”; 

по-третє, чисельними прогалинами і неузгоджені-
стю норм в чинному законодавстві України, що 

регулює діяльність акціонерних товариств; по-

четверте, ігноруванням міжнародних стандартів 
корпоративного управління. Враховуючи ці та 
інші обставини, можна стверджувати, що осно-

вою потребою на сьогодні є прийняття Закону 

“Про акціонерні товариства”, у якому, зокрема, 
були б визначені основні засади та структура 
управління акціонерним товариством, функції та 
компетенція кожного з органів управління з чіт-
ким розмежуванням їх повноважень, механізми 

участі акціонерів та уповноважених органів в 
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управлінні товариством, підстави та межі відпові-
дальності органів управління та посадових осіб 

акціонерного товариства, а також інші питання 
управління акціонерним товариством (корпорати-

вного управління). 
Впровадження ефективної структури управ-

ління акціонерним товариством, з одного боку, є 
гарантією реалізації та захисту прав акціонерів, а 
з іншого – запорукою ефективної прибуткової ді-
яльності самого товариства. Крім того, ефективне 
корпоративне управління сприяє підвищенню ін-

вестиційної привабливості як окремого товарист-
ва, так і економіки Української держави загалом. 
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MANAGEMENT OF JOINT-STOCK COMPANY (LEGAL ASPECT) 

 

Summary 

 

In the article on the basement of analysis of normative - legal basis and legal practice the following 

principles of formation of a structure of management in joint-stock company are substantiated: 1) principle 

of optimum separation of functions, which ensures appropriate specialization and load of each organ; 2) 

principle of centralization of functions; 3) principle of the correspondence; 4) principle of the responsibility 

for effective performances of the functions by the organ. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ” І  
“ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ” 

 

Питання цивільної процесуальної право-

здатності і цивільної процесуальної право-

суб’єктності мали і будуть мати  не лише теоре-
тичне, а й практичне значення, оскільки вони 

тісно пов’язані з правом на судовий захист. Щоб 

глибше зрозуміти зміст кожної з категорій, звер-

немося до історії розвитку вчення про цивільну 

процесуальну правоздатність і цивільну проце-
суальну правосуб'єктність. 

У період з кінця ХІХ ст. і на початку ХХ 

століття термін “цивільна процесуальна право-

здатність” не вживався ні в діючому на той час 
законодавстві, що регулювало судочинство у ци-

вільних справах, а ні в літературі з цивільного 

процесуального права. Хоча в Статуті про циві-
льне судочинство (1864 року) в статті 17 говори-

лося, що “кожен визнається здатним шукати і 
захищати на суді свої права” [18, с.11]. Тобто у 

даному випадку  в Статуті не вживається такий 

термін як «правоздатність», а дається лише хара-
ктеристика юридичної властивості особи як 

«здатність шукати захисту в суді». 

На початку ХХ століття в науці цивільного 

процесуального права процесуалістами обґрун-

товується про існування цивільної процесуальної 
правоздатності, але пануючим був погляд, що 

цивільна процесуальна правоздатність є похід-

ною від цивільної правоздатності. За висловом 

відомого процесуаліста Е.В.Васьковського, «ци-

вільна процесуальна правоздатність – це один із 
проявів цивільної правоздатності, є її відобра-
женням в процесі» [3, с.152]. Основним аргумен-

том є твердження автора, що якщо суб’єкту на-
дана можливість бути  учасником юридичних 

відносин, то йому надається й можливість захи-

щати свої права в суді. 
Наведена точка зору про похідний харак-

тер цивільної процесуальної правоздатності від 

цивільної панувало в науці цивільного процесуа-
льного права довгий час,  майже до середини ХХ 

століття [1, с.86; 15, с.43; 12, с.97]. Хоча була 
висловлена і зовсім крайня точка зору - про від-

сутність цивільної процесуальної правоздатності 
як самостійної категорії [11, с.58]. Пояснювалося 
це відсутністю у діючому на той час процесуаль-
ному законодавстві визначення даної категорії. 

Це спонукало процесуалістів звертатися до таких 

же понять у цивільному праві. 
Розвиток теорії про цивільну процесуальну 

правоздатність сприяло закріпленню у нормах 

ЦПК в 1963 році поняття цивільної процесуаль-
ної правоздатності (ст. 100) і цивільної процесу-

альної дієздатності (ст.101). Це вплинуло на роз-
виток теоретичних поглядів. Більшість авторів 
визнали самостійність цивільної процесуальної 
правоздатності і поширювати її на всіх учасників 
процесу [4, с.14; 22, с.125; 7, с.48], а не тільки на 
сторони та треті особи, як це робилося до прийн-

яття ЦПК у 1963 році. 
У статті 100 ЦПК закріплено, що здатність 

мати цивільні процесуальні права та обов’язки 

(цивільна процесуальна правоздатність) визна-
ється за всіма фізичними та юридичними особа-
ми. Тобто цивільна процесуальна правоздатність 
може досліджуватися стосовно всіх учасників ци-

вільного судочинства. Вона є необхідною умо-вою 

для того, щоб стати учасником цивільного процесу. 
Стосовно цивільної процесуальної право-

суб’єктності, то цей термін у науці цивільного 

процесуального права вперше використаний 

Н.А.Чечіною у монографії “Гражданские процес-
суальные отношения”, яка вийшла у 1962 році. 
На її думку, суб’єкти цивільного процесуального 

права наділяються не процесуальною правоздат-
ністю, а правосуб’єктністю , до змісту якої вхо-

дить можливість мати цивільні процесуальні 
права та обов’язки, а також можливість своїми 

діями здійснювати (реалізувати) їх [20, с.22]. 

Між тим, деякі процесуалісти зайняли протиле-
жну позицію і висловлювалися проти  виділення 
такої категорії [2, с.134; 5, с.8; 15, с.70-165]. На-
приклад, М.С. Шакарян вважає, що поняття ци-

вільної процесуальної правосуб’єктності є штуч-

ним, від якого треба відмовитися не лише в науці 
цивільного процесуального права, а й у теорії, 
оскільки цей термін невідомий закону [15, с.130-

131]. З цим важко погодитися з цілого ряду під-

став. По-перше, діюче цивільне процесуальне 
законодавство об’єктивно не в змозі охопити всі 
терміни, категорії, які виробляються наукою. 

Наука досить давно оперує такими поняттями як 

суб’єкт і об’єкт правовідношення; предмет і ме-
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тод правового регулювання; джерела цивільного 

процесуального права тощо, які в цивільному 

процесуальному законодавстві не вживаються, 
хоча як теорія так і практика без них обійтися не 
можуть. За своєю природою наука більш динамі-
чна і, як наслідок, у більшості випадках випере-
джає законодавство. Більшість термінів, які 
знайшли законодавче оформлення,  були вироб-

лені нашою наукою протягом тривалого періоду 

теоретичного дослідження. По-друге, право-

суб’єктність має свій зміст. Тут варто погодити-

ся з думкою тих науковців, які вважають, що во-

но поєднує у собі такі категорії, як правоздат-
ність і дієздатність [21, с.107; 9, с.211]. Ці проце-
суальні категорії повинні бути збережені, але для 
конкретизації процесуальної правосуб’єктності 
конкретних суб’єктів цивільного процесу. Чи є 
необхідність розрізняти, наприклад, цивільну 

процесуальну правоздатність і дієздатність суду, 

прокурора, юридичних осіб, які беруть участь 
стороною, органів держави, органів місцевого 

самоврядування тощо. Звичайно ні, оскільки для 
них можливість мати права та обов’язки і мож-

ливість їх здійснювати пов’язані між собою і ви-

никають одночасно. Їх участь варто характеризу-

вати категорією “цивільна процесуальна право-

суб’єктність”. Зміст процесуальної правосуб’єкт-
ності визначається нормами цивільного процесуа-
льного права для кожного конкретного учасника 
процесу в залежності від завдань та інтересів, які 
він переслідує беручи участь у процесі [22, с.26]. 

Тобто категорія правосуб’єктності повинна вико-
ристовуватися, насамперед, відносно таких суб’єк-
тів процесу, якими є  організації - юридичні особи.  

Використання юридичного терміна “пра-
восуб’єктність” для характеристики процесуаль-
но-правового становища організацій, коли вони 

будуть участь у процесі в якості конкретних 

суб’єктів цивільних процесуальних відносин, 

передбачає можливість для них використовувати 

і здійснювати суб’єктивні процесуальні права й 

обов’язки. Але категорія “правосуб’єктність” 

передбачає для юридичних осіб не лише можли-

вість мати і здійснювати процесуальні права, а й 

процесуальний обов’язок взяти участь у процесі 
у випадках, передбачених законом. Це випадки, 

які передбачені матеріальним законодавством: 

для органів опіки і піклування у справах про по-

збавлення батьківських прав, у справах про уси-

новлення тощо. Право відповідних організацій 

бути суб’єктами захисту цивільних прав інших 

осіб (сторін) випливає із необхідності здійснення 
ними своєї компетенції. Отже, правосуб’єктність 

передбачає для організацій як передбачену зако-

ном можливість мати і здійснювати цивільні 
процесуальні права та обов’язки. 

Що ж до фізичних осіб (громадян), то тут 
треба зауважити на певних особливостях. Кате-
горія “цивільна процесуальна правосуб’єктність” 

також може застосовуватися для характеристики 

фізичних осіб, які беруть участь у процесі у яко-

сті сторони, третьої особи, свідка, експерта то-

що. Громадяни завжди мають цивільну процесу-

альну правоздатність, але не завжди вони наді-
ляються цивільною процесуальною дієздатністю. 

Це залежить від віку особи, психічного стану, 

стану здоров’я. В цивільному процесуальному 

праві існує окремий вид представництва – закон-

не, яке здійснюється від імені недієздатних, об-

межено дієздатних і неповнолітніх. Згідно зі ст. 
111 ЦПК інтереси вказаних осіб захищаються 
батьками (одним із них), опікунами, піклуваль-
никами. Але і законний представник і представ-
лювана особа є учасниками процесу. Законне 
представництво не виключає можливості для 
недієздатних, обмежено дієздатних і неповноліт-
ніх бути суб’єктами цивільних процесуальних 

відносин, оскільки саме вони, а не представник, є 
суб'єктами спору з протилежною стороною. Са-
ме на них (представлюваних) поширюються пра-
вові наслідки, які визначені у судовому рішенні. 
Тому недієздатні, обмежено дієздатні, неповно-

літні, будучи процесуально правоздатними, але 
одночасно маючи дієздатність у неповному обся-
зі, можуть також характеризуватися такою кате-
горією, як процесуальна правосуб’єктність. Ци-

вільна процесуальна дієздатність не є обов’язко-

вим атрибутом учасника (суб’єкта) процесу. Реа-
лізація процесуальних прав і виконання процесу-

альних обов’язків здійснюється недієздатними, 

обмежено дієздатними громадянами та неповно-

літніми через інститут судового представництва. 
Тобто у громадян момент виникнення цивільної 
процесуальної правоздатності не завжди збіга-
ється з моментом виникнення у них цивільної 
процесуальної дієздатності. Тому правосуб’єкт-
ність не поглинає процесуальну правоздатність і 
дієздатність, і не замінює їх. Вони повинні бути 

збережені для характеристики особливостей 

правосуб’єктності громадян. Правосуб’єктність 
виступає яке узагальнююче поняття, як може 
застосовуватися для більш загальної характерис-
тики конкретних суб’єктів цивільних процесуа-
льних відносин. 

Цивільна процесуальна правоздатність і 
дієздатність можуть використовуватися для ви-
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ділення спеціальних ознак (особливостей) у ха-
рактеристиці конкретних суб’єктів цивільних 

процесуальних відносин. Для цивільного проце-
су характерна участь у ньому багатьох суб’єктів, 
які мають різні завдання та функції участі в про-

цесі. Відповідно, вони наділяються у зв’язку з 
цим різними процесуальними правами та 
обов’язками. Учасникам процесу можуть бути 

притаманні як загальні властивості, так і спеціа-
льні, які повинні бути втілені в особливій (спеці-
альній) процесуальній правосуб’єктності. На 
зміст особливої правосуб’єктності впливає зміст 
і особливості реалізації, кількість суб’єктивних 

прав конкретного учасника процесу. У зв’язку з 
чим можна виділити такі види процесуальної 
правосуб’єктності суб’єктів процесуальних від-

носин: 1) правосуб’єктність суду як органу, що 

здійснює судочинство в цивільних справах 

(окремо правосуб’єктність місцевого суду, суду 

апеляційної, касаційної інстанції, Верховного 

Суду Республіки Крим, Верховного Суду Украї-
ни); 2)  правосуб’єктність осіб, які беруть участь 
по справі (також окремо правосуб’єктність сто-

рін, представника, прокурора та інших осіб (ст. 
98 ЦПК)); 3) правосуб’єктність осіб, які сприяють 
здійсненню судочинства (також  окремо право-
суб’єктність свідка, експерта, перекладача). 

Суди у цивільному процесі відіграють ви-

рішальну роль. Саме вони розглядають і вирі-
шують цивільну справу і ухвалюють по ній рі-
шення. Вони є обов’язковими суб’єктами циві-
льних процесуальних відносин. До особливих 

ознак можна віднести окремо повноваження міс-
цевих судів, апеляційних судів, судів касаційної 
інстанції, Верховного Суду. Їх процесуальні пра-
ва та обов’язки мають специфіку, яка визнача-
ється завданнями кожної інстанції суду при роз-
гляді цивільної справи. 

У цивільній процесуальній літературі при-

свяченій дослідженню суб’єктів цивільних про-

цесуальних відносин, до основних ознак осіб, які 
беруть участь по справі, відносять таку, як наяв-
ність у них заінтересованості (матеріальної, про-

цесуальної) [16, с.123; 19, с.54; 21, с.38]. Їх пра-
восуб’єктність полягає у можливості та здатності 
брати участь у процесі з метою захисту власних 

прав та інтересів (сторони, треті особи) так і 
прав та інтересів інших осіб (представник, орга-
ни держави, прокурор тощо). Вказана група су-

б'єктів вступають у відносини з судом для вико-

нання своїх завдань і функцій і передбачає мож-

ливість порушити цивільну справу в суді (ст. 4 

ЦПК) і вступити в розпочатий процес (треті осо-

би, прокурор, органи держави, органи місцевого 

самоврядування). Тут правосуб'єктність тісно 

зв’язана з конституційним правом особи на су-

довий захист (ст. 55 Конституції України). Але 
кожен з учасників даної групи має свої особливі 
ознаки, які насамперед, виводяться із процесуа-
льно-правового становища кожного учасника. 

В літературі з цивільного процесуального 

права при дослідженні питань щодо участі таких 

суб’єктів цивільних процесуальних відносин як 

суд; прокурор; органи держави, органи місцевого 

самоврядування (раніше їх називали органи дер-

жавного управління) ряд процесуалістів робили 

висновок, що можливість участі вказаних 

суб’єктів визначається не процесуальною право-

суб’єктністю або правоздатністю, а компетенці-
єю [12, с.86-86; 10, с.51], яка охоплює також 

процесуальні права та обов’язки. Тому компете-
нція розглядалася у якості умови участі таких 

суб’єктів, окрім сторін і третіх осіб, у цивільно-

му процесі. Основним аргументом на підтримку 

цієї позиції є твердження авторів про те, що 

склад суб’єктів цивільних процесуальних відно-

син досить різноманітний, а тому їх характерис-
тика повинна здійснюватися за допомогою різ-
них правових категорій [4, с.96].  

Дійсно, для цивільного процесу, як зазна-
чалося раніше, характерна множинність суб’єк-

тів цивільних процесуальних відносин, які мають 
різноманітні завдання і виконують різні функції. 
Між тим, можна виділити і те загальне, що влас-
тиве як їм усім у цілому, так і окремим групам. 

Це дає можливість, на наш погляд, виділити зага-
льну цивільну процесуальну правоздатність і зага-
льну цивільну процесуальну правосуб’єктність, як 
окремої групи суб’єктів цивільних процесуальних 
відносин у цілому, так і кожного суб’єкта окремо. 

Всі суб’єкти цивільних процесуальних від-

носин, незалежно від свого процесуально-

правового становища, мають спільне те, що вони 

вступають у відносини із судом. Їх участь спря-
мована на досягнення загальної (спільної) для 
всіх мети, яка визначена ст. 2 ЦПК – це захист 
прав та інтересів особи шляхом розгляду і вирі-
шення цивільної справи. Беручи участь по спра-
ві, учасники процесу, реалізуючи свої процесуа-
льні права та обов’язки, сприяють своїми діями 

вирішенню цивільної справи, а значить, і захисту 

прав та інтересів особи. Для того, щоб стати 

суб’єктом цивільних процесуальних відносин, і 
суд, і прокурор, і органи держави та органи міс-
цевого самоврядування повинні бути процесуа-
льно правоздатними (а значить і процесуально 
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правосуб’єктними). Компетенція являє собою 

систему владних повноважень, якими вони наді-
ляються державою у відповідних сферах їхньої 
діяльності. Компетенція визначається нормами 

матеріального права: цивільного, шлюбно-сімей-

ного, трудового, адміністративного та інших. 

Свої повноваження певний орган держави чи 

орган місцевого самоврядування реалізує у мате-
ріальних відносинах. Саме у матеріальних відно-

синах вони реалізують зміст повноважень. Під-

стави участі, форми участі, завдання та правове 
становище у процесі визначаються цивільним 

процесуальним правом. Звичайно, що при визна-
ченні компетенції можуть бути включені деякі 
повноваження процесуального характеру, але це 
не повинно бути вирішальним при розгляді пи-

тання про зміст і характер прав та обов’язків ор-

гану держави та органу місцевого самоврядуван-

ня в цивільному процесі. Отже, компетенція не 
повинна і може розглядатися як передумова уча-
сті окремих суб’єктів у цивільному процесі, а 
лише зумовлює виникнення процесуальної пра-
воздатності та процесуальної правосуб’єктності. 

І, нарешті, процесуальна правосуб’єктність 
осіб третьої групи (свідок, експерт, перекладач) 

характеризується як особи, у яких відсутня заці-
кавленість у вирішенні цивільної справи в суді. 
Вони не беруть участі у розгляді справи, але сво-

їми діями допомагають вирішити справу, сприя-
ють розвитку та руху процесу [6, с.57]. Вказані 
особи залучаються в цивільний процес за ініціа-
тивою суду або осіб, які беруть участь по справі 
для виконання обов’язків по повідомленню дока-
зової інформації,  по здійсненню інших обов’яз-
ків у цивільному процесі, необхідних для успіш-

ного вирішення судом справи. Щоб стати учас-
ником процесу, свідок, експерт, перекладач по-

винні також бути процесуально правосуб’єкт-
ними особами. Окрім загальних вимог (вік, стан 

здоров’я), свідок, наприклад, повинен володіти 

певною доказовою інформацією про обставини 

суду. Згідно зі ст. 41 ЦПК “свідком може бути 

особа, якій відомі будь-які обставини, що відно-

сяться до справи”. Тобто свідками можуть бути 

фізичні особи, які здатні правильно сприймати 

явища навколишнього середовища і правильно 

давати про них інформацію. Тому свідками не 
можуть бути особи, які через фізичні або психіч-

ні вади не здатні правильно сприймати інформа-
цію і правильно її відтворювати. Це важливий 

елемент правосуб’єктності свідка і суддя пови-

нен обов’язково перевіряти цю умову участі осо-

би у якості свідка. 

Особливістю процесуальної правосуб’єкт-
ності свідка є те, що ним може бути особа, яка не 
досягла повноліття (18 років). Цивільне процесу-

альне законодавство не містить вікових обме-
жень щодо свідків, але передбачає особливу 

процедуру їх допиту (ст. 184 ЦПК). Здатність 
давати показання такою особою залежить від 

“психологічного стану” неповнолітнього.  

Правосуб’єктність експерта характеризу-

ється такою додатковою умовою, як наявність 
“спеціальних знань” у відповідній галузі (науці, 
техніці, мистецтві тощо). В цивільному процесі 
можуть проводитися різноманітні експертизи: 

судово-медична, технічна, судово-психіатрична, 
генетична тощо. Всі вони проводяться експертом 

(колом експертів), які можуть і зобов’язані дати 

відповідь на поставлені судом запитання у своє-
му висновку. Для забезпечення необхідною ква-
ліфікацією експертів і високої якості висновків 
експерта існують спеціальні установи: бюро екс-
пертиз, відповідні інститути (НДІ). Хоча прове-
дення експертиз у більшості доручається експер-

тним установам, але останні не є суб’єктами ци-

вільних процесуальних відносин. Саме експерт 
(громадянин), як конкретна правосуб’єктна особа є 
носієм спеціальних знань і є учасником процесу. 
Для виконання своїх функцій експерт наділяється 
процесуальними правами та обов’язками.  

Правосуб’єктність перекладача також має 
свою специфіку. Вона полягає у здатності здійс-
нювати достовірний і точний переклад усього, 

що сказано в суді для суб’єктів, які не володіють 
мовою судочинства. Процесуально-правове ста-
новище перекладача в цивільному процесі, вимо-

ги, які повинні висуватися до освітнього рівня 
перекладача, не були об’єктом окремого дослі-
дження в науці цивільного процесуального пра-
ва. Це дещо утруднює формування характерис-
тики процесуальної правосуб’єктності даної осо-

би. Навіть у діючому ЦПК України перекладачу 

відведено всього декілька статей (ст. ст.19, 20, 

167). Його участь у більшості підручників з ци-

вільного процесуального права характеризується 
у змісті принципу “ національної мови судочинс-
тва” [16, с.39; 17, с.43]. В цілому правосуб’єкт-
ність перекладача повинна характеризуватися та-
кими, на наш погляд, юридичними властивостями, 

як вік (не молодше 18 років), освіта (не нижче ви-

щої) або досконале знання мови (повинно підтвер-
джуватися відповідним документом). 

Отже, визнання цивільної процесуальної 
правосуб’єктності самостійною категорією і ви-

значення її змісту та обсягу дає можливість ви-
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рішити питання про передумову участі особи у 

якості конкретного суб’єкта цивільних процесу-

альних відносин. Процесуальна правосуб’єкт-
ність також дає можливість здійснити характе-
ристику особливостей процесуально-правового 

становища конкретного учасника процесу. 
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ДОГОВІР ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПО НАЙМАНІЙ ПРАЦІ 
 

Поняття правового регулювання трудових 

відносин є багатогранним і неоднозначним.        

В юридичній літературі ряд науковців визнача-
ють необхідність відходу від доктрини про виня-
ткову роль держави у здійсненні правового регу-

лювання суспільних відносин. В умовах розвит-
ку ринкових відносин досить значна роль інших 

суб’єктів правового регулювання. До того ж, та-
ке регулювання ефективніше, що зумовлюється 
соціальною природою суспільних відносин, які 
потребують регулювання [1, с.289; 8, с.32-39; 6, 

с.122-130]. 

Договірне регулювання здійснюється на 
основі принципу “дозволено все, що прямо не 
заборонено законом». Основним, визначальним 

засобом договірного правового регулювання є 
договори, угоди, які виступають як акти реаліза-
ції права, так і акти нормотворчості. 

В основну договірного регулювання закла-
дена рівність сторін. Ця рівність формальна, 
оскільки визначається однаковою мірою свободи 

і відповідальності та обмежується волевиявлен-

ням інших суб’єктів права. Рівність сторін зна-
ходить прояв у тому, що встановивши умови до-

говорів, угод, учасники за загальним правилом 

не можуть в односторонньому порядку внести 

зміни, доповнення до них або припинити їх дію. 

У таких випадках свобода однієї сторони обмежу-
ється правом іншої, коли кожна сторона має взаєм-

ний обов’язок стосовно іншої сторони [7, с.8]. 

Трудовий договір репрезентує реалізацію 

суб’єктами норм права, а не їх застосування. 
Відносини влади – підпорядкування відіграють у 

трудових правовідносинах другорядну роль у 

порівнянні з елементами рівності. Тому поши-

рення умов праці, що діють на даному підприєм-

стві, в установі, організації, на працівника, під-

порядкування його внутрішньому трудовому 

розпорядку, хоча ці умови і не є договірними, 

поширюється через трудовий договір у силу 

припису закону [5, с.189]. 

Правомочність власника або уповноваже-
ного ним органу дозволяє впроваджувати в тру-

довий процес засоби виробництва, керувати ви-

робничим процесом, що найбезпосередніше чи-

ном відбивається в правовому опосередкуванні 
трудових відносин. Право представляє це як ат-

рибут права власності на засоби виробництва 
незалежно від юридичних форм цього права і від 

того, чи управляють власники капіталу виробни-

чим процесом самі, чи через своїх представників. 
Цим ми підкреслюємо, що поділ права власності 
та правомоччя (юридичне) здійснювати управ-
ління не має ніякого значення для аналізу суспі-
льних відносин. Не варто піддаватись помилко-

вій думці, що поява категорії менеджерів вно-

сить глибокі зміни в систему влади капіталістич-

ного суспільства. 
Проголошуючи, що договір – це угода між 

рівноправними й однаково свободними суб’єк-

тами, що передбачає підпорядкування одного з 
них другому, право проявляє певну сміливість, 
якщо врахувати його власні принципи цивільної 
рівності. Бо саме трудовий договір – це єдина 
угода, в силу якої одна сторона потрапляє в за-
лежність від іншої. Існує точка зору, що підко-

рення свободного працівника капіталу – це лише 
питання дисципліни, один з тих методів, який 

дає можливість ретельного контролю за всім ви-

робничим процесом, забезпечує постійне підко-

рення робочої сили і ставить працюючих у сто-

сунки покірності та злагоди. 

Між тим, дисципліна підприємства охоп-

лює дуже широку сферу. Господарська влада 
поширюється не тільки на саме виробництво в 
прямому розумінні слова, вона підкоряє собі всю 

діяльність людей, їх знання, їх уміння застосува-
ти ці знання, їх досвід, старанність, поведінку. 

Організована в формі піраміди господарська 
влада здійснюється наглядачами, контролерами і 
майстрами, оскільки нагляд стає однією із функ-

цій усього процесу виробництва. 
Важливу роль у механізмі здійснення гос-

подарської влади відіграє трудове право, що 

зв’язується з трудовим договором обов’язок під-

корятися і яке наділяє керівника підприємства 
правом керувати виробництвом, тобто пускати в 
хід або вилучати засоби виробництва, регламен-

тувати трудове життя і застосовувати санкції при 

порушенні трудової дисципліни. 

Будучи абстрактним методом опосередку-

вання купівлі-продажу робочої сили для одер-

жання прибутку, трудовий договір може також 

опосередкувати й інші відносини. Він є абстрак-
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тною формою, конкретний зміст якої може істо-

тно мінятися залежно від виду договору.  

Абстрактність, яка притаманна капіталіс-
тичній юридичній формі, рішуче робить її ідеа-
льною формою опосередкування виробничих 

відносин, вдало приховуючи її дійсну сутність. 
Завдяки цій абстракції трудове право перестало 

бути правом одного класу. Якщо воно в повному 

плані юридично визнало існування робітничого 

класу, то можна сказати, що воно заставило ніби 

зникнути, спотворивши природу класових відно-

син. Підкорення найманого працівника і госпо-

дарська влада виникають на підставі договору, 

що добровільно укладається сторонами. В силу 
цього договору працівник повинен виконувати ро-
боту, одержуючи за роботу заробітну плату. 

Дійсна свобода трудового договору, який є 
юридичною формою купівлі-продажу робочої 
сили, виявляється прихованою. Як правило, го-

ворять про найм або навіть про продаж “роботи”, 

оскільки це проходить у сфері обороту. Фактич-

но ж трудовий договір насправді є купівлею-

продажем робочої сили. В вправі не відобража-
ється не тільки дійсна сутність трудового договору, 
а й сутність заробітної плати. Вона виступає як 
відшкодування, що надається одній зі сторін за ро-
боту, що виконується другою стороною, тобто як 
звичайна реалізація двостороннього зобов’язання. 

Причина, за якою чинне право, як і правова 
ідеологія, виходить з того, що працівник не про-

дає свою робочу силу, а зобов’язаний виконати 

обумовлену роботу, проста. Право, яке є органі-
зованим виразом зовнішніх проявів ринку, знає 
тільки працю – юридичне відображення процесу 

одержання прибутку, і тільки людину – юридич-

не відзначення працівника. Людина, праця і за-
робітна плата органічно зв’язані трудовим дого-

вором. І вся правова наука, як і вульгарна полі-
тична економія, вважає усі ці елементи такими, 

що не відносяться до головного – одержання 
прибутку. Суспільні відносини “капітал – най-

мана праця”, отже, відмінно маскується в трудо-

вому договорі і трудовим договором.  

Форма заробітної плати витирає будь-які 
сліди розподілу робочого дня на необхідний та 
додатковий, на оплачувану і неоплачувану пра-
цю. Уся праця виступає як оплачена. При систе-
мі найманої праці грошові відносини прихову-

ють дармову працю найманого працівника. 
Якщо звернутись до нормативних актів, які 

регламентують трудові відносини, то переконає-
мося, що термін “експлуатації” зі змісту норма-
тивних актів не випливає, тому не підходить до 

характеристики цих відносин. Більшість актів 
охороняють права працівників у питаннях найму 

на роботу, її тривалість, умови праці, винагоро-

ду, а також у тому, що стосується збереження 
роботи або втрати її. Ці акти не тільки не дають 
можливості виявити існування будь-якої експлу-

атації – термін, який у побуті замінюють термі-
нами підкорення та примусом, а, навпаки, ство-

рюють уявлення про чудову регламентацію, яка 
передбачає представництво інтересів працівни-

ків на підприємстві, про деякий державний ме-
ханізм, що надає працівникам правові засоби 

захисту їх інтересів. У більшості випадків зако-

нодавець встановлює питання, які сторони регу-

люють самі при укладенні трудового договору. 

Як правило, перелік цих питань є вичерпним. 

Так, відповідно до статей 26 та 27 КЗпП України 

при укладенні трудового договору може бути 

обумовлено угодою сторін випробування з ме-
тою перевірки відповідності працівника роботі, 
яка йому доручається. Умова про випробування 
повинна бути застережена в наказі (розпоря-
дженні) про прийняття на роботу. Випробування 
не встановлюється при прийнятті на роботу  

осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих 

спеціалістів після закінчення вищих навчальних 

закладів; молодих робітників після закінчення 
професійних навчально-виховних закладів; осіб, 

звільнених у запас з військової чи альтеративної 
(не військової) служби; інвалідів, направлених 

на роботу відповідно до рекомендації медико-

соціальної експертизи; при прийнятті на роботу 

в іншу місцевість і при переведенні на роботу на 
інше підприємство, в установу, організацію, а 
також в інших випадках, якщо це передбачено 

законодавством. 

Передбачаючи можливість встановлення 
випробування угодою сторін при укладенні тру-

дового договору, законодавець водночас встано-

влює ряд обмежень. По-перше, це стосується пе-
ріоду вчинення узгодження сторін. Випробува-
льний строк може встановлюватись лише при 

укладенні трудового договору. Цим роботода-
вець певною мірою страхується від можливості 
прийняття на роботу некваліфікованого праців-
ника. По-друге, стаття 27 КЗпП України обмежує 
тривалість строку випробування. При прийнятті 
на роботу робітників строк випробування не мо-

же перевищувати одного місяця. Для інших пра-
цівників строк випробування не може перевищу-

вати трьох місяців, а в окремих випадках, за по-

годженням з відповідним комітетом профспілки, 

- шести місяців. По-третє, визначається перелік 
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осіб, для яких не може бути встановлене випро-

бування. Частина 3 статті 26 КЗпП України є 
централізованою імперативною нормою, яка здійс-
нює вичерпне регулювання суспільних відносин і 
не допускає можливості договірного регулювання. 

Стаття 56 КЗпП України передбачає мож-

ливість за угодою між працівником і власником 

або уповноваженим ним органом як при прийн-

ятті на роботу, так і згодом неповний робочий 

день або неповний робочий тиждень. Зазначена 
стаття надає сторонам право на укладення непо-

вного робочого дня або неповного робочого ти-

жня, але не зобов’язує їх до цього. Власник або 

уповноважений ним орган зобов’язаний встанов-
лювати неповний робочий день або неповний 

робочий тиждень на прохання вагітної жінки, 

жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти 

років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що 

знаходиться під її опікою, або здійснює догляд 

за хворим членом сім’ї відповідно до медичного 

висновку. Якщо порівняти ці два наведені при-

клади, то можна зробити висновок, що підхід 

законодавця до надання права сторонам для до-

говірного регулювання не є однаковим. В одних 

ситуаціях сторони наділяються широкими пра-
вами щодо договірного регулювання, в інших 

свобода договірного регулювання вужча, значно 

обмежена. Такі обмеження можуть стосуватися 
суб’єктів, об’єктів та інших елементів правового 
регулювання. 

Статтями 7 та 8 Закону України “Про ко-

лективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р. [3, 

Ст. 361] дається вичерпний перелік питань, які 
регулюються за допомогою сторін. Зокрема, 
стаття 7 цього Закону надає можливість сторо-

нам колективного договору встановлювати взає-
мні зобов’язання щодо регулювання виробничих, 

трудових, соціально-економічних відносин, зок-

рема, зміни в організації виробництва і праці; 
забезпечення продуктивної зайнятості; норму-

вання і оплати праці, встановлення форми, сис-
теми, розмірів заробітної плати та інших видів 
трудових виплат (доплат, надбавок, премій); 

встановлення гарантій, компенсацій, пільг; учас-
ті трудового колективу у формуванні, розподілі і 
використанні прибутку підприємства, якщо це 
передбачено статутом; режим роботи, тривалості 
робочого часу і часу відпочинку; умов і охорони 

праці; забезпечення житлово-побутового, куль-
турного, медичного обслуговування, організації 
оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій 

діяльності профспілкової чи інших представни-

цьких організацій трудящих; умов регулювання 

фондів оплати праці та встановлення міжквалі-
фікаційних (міжпосадових) співвідношень в 
оплаті праці. 

Стаття 8 Закону України” Про колективні 
договори і угоди” визначає основні принципи і 
норми реалізації соціально-економічної політики 

і трудових відносин, що можуть встановлюва-
тись на державному, галузевому та регіонально-

му рівнях. У той же час, законодавство про пра-
цю України як загальний принцип передбачає, 
що умови договорів про працю, які погіршують 
становище працівників порівняно з законодавст-
вом України про працю є недійсними. На відміну 

від Цивільного кодексу України, яким передба-
чено недійсність договорів, що не відповідають 
вимогам закону, укладених з метою, суперечною 

інтересам держави і суспільства, суперечать ці-
лям договору та в ряді інших випадків, стаття 9 

КЗпП України та стаття 16 Кодексу передбачає 
можливість визнання недійсними лише окремих 

умов договору, а не визнання договору недійс-
ним у цілому. Якщо цивільно-правовий договір 

визнається недійсним, то він вважається таким з 
моменту його укладення. Це викликає певні пра-
вові наслідки для сторін. За цивільним правом, 

недійсною є та угода, яка не відповідає вимогам 

закону. При недійсності такої угоди кожна зі сто-

рін зобов’язана повернути другій стороні все 
одержане за угодою, а при неможливості повер-

нути одержане в натурі – відшкодувати його вар-

тість у грошах, якщо інші наслідки недійсності 
угоди не передбачені законом. Такі наслідки не 
можуть бути застосованими до договорів про 

працю. Працівник, що виконав певну роботу 

протягом якогось часу, заробив трудовий стаж, 

одержав за свою роботу винагороду, а підприєм-

ство одержало певні результати праці працівни-

ка, сторони не можуть повернути одержане за 
договором. Тому при невідповідності якоїсь 
умови договору про працю чинному законодав-
ству, ця умова повинна бути приведена у відпо-

відність із законодавством і договір продовжує 
діяти з цією зміненою умовою. 

Умови договорів про працю є недійсними 

тоді, коли вони погіршують становище праців-
ників порівняно з чинним законодавством або 

суперечать йому. Недійсними можна вважати 

також умови договорів про працю, які погіршу-

ють становище працівників порівняно з локаль-
ними нормами трудового права, що прийняті чи 

затверджені на певному підприємстві, в установі, 
організації у визначеному законом порядку.       

У разі спору про визнання недійними умов тру-
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дового договору, такі спори підвідомчі судовим 

органам [2, с.12]. 

Законом Верховної Ради УРСР “Про вне-
сення змін і доповнень до Кодексу законів про 

працю Української РСР” від 20 березня 1991 ро-

ку [4, Ст.267], зокрема  до статті 21 Кодексу бу-

ли внесені зміни, які розширили сферу індивіду-

ального договірного регулювання. Було введено 

особливу форму трудового договору – контракт, 
в якому за угодою сторін встановлювався строк 

дії договору, права, обов’язки та відповідаль-
ність сторін, умови матеріального забезпечення і 
організації праці працівників, умови розірвання 
договору. Цілком зрозуміло, що розширення 
сфери договірного регулювання трудових відно-

син шляхом встановлення прав та обов’язків 
сторін, що відрізняються від тих, що закріплені в 
нормах права, не може бути абсолютним. Воно 

повинно обмежуватись не лише межами, визна-
ченими в законодавчому порядку. 

Правоутворюючі положення, що встанов-
лені сторонами при договірному регулюванні 
трудових відносин, інколи є відмінними від по-

ложень нормативних норм. Вони не розраховані 
на визначене коло суб’єктів і їх дія обмежується 
рамками конкретного правовідношення. Тому 

договірне регулювання виступає одним з раціо-

нальних шляхів поєднання різноманітних інтере-
сів, їх узгодження та пошуку відповідних форм 

реалізації, втілення в життя. 
У сфері договірного регулювання спосте-

рігається процес випереджуючого правового ре-
гулювання, при якому ті чи інші суспільні відно-

сини регулюються лише на договірному рівні. 
Іншими словами, нормування відносин здійсню-

ється договорами, угодами при відсутності від-

повідних загальних норм права у нормативному 

регулюванні.  
Негативні наслідки регулювання суспіль-

них відносин лише юридичними нормами зумов-
люються внутрішніми суперечностями між юри-

дичними нормами, як рівним, однаковим вимі-

ром, що застосовується до людей, та індивідуа-
льними особливостями цих людей, конкретних 

життєвих ситуацій, і формально-логічними супе-
речностями права [9, с.147].  

Тому ми підтримуємо висловлену в юри-

дичній літературі точку зору, що жорстка 
централізація в праві є настільки ж шкідливою, 

як і монополізм у економіці. Вона не дозволяє 
врахувати інтереси суб’єктів права, гасить їх іні-
ціативу, творчі спрямування, можливості вести 

справи з урахуванням місцевих умов, індивідуа-
льних особливостей, що зовсім не сприяє розви-

тку суспільства загалом.   
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ПРО ПОНЯТТЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ 

 

Визначаючи основні ознаки та поняття 
сільськогосподарського кооперативу, треба вра-
ховувати новітні тенденції у розвитку аграрної 
юридичної науки, виходити із сучасного стану 

розвитку економічних (ринкових) відносин у 

сільському господарстві та із засад сучасного 

законодавства у цій галузі. При цьому необхідно 

розрізняти родові ознаки сільськогосподарських   

кооперативів   (характерні   для   всіх кооперати-

вів) і видові (вказують на специфіку сільського-

сподарських кооперативів). Враховуючи це, мо-

жна виділити такі ознаки кооперативу: 1) коопе-
ратив - це насамперед добровільне об’єднання 
осіб. Лише шляхом об'єднання своїх зусиль і ка-
піталу окремі особи можуть досягти спільної ме-
ти і захистити свої інтереси; 2) кооператив ви-

ступає як самостійний суб'єкт права, який є юри-

дичною особою.  

Розглядаючи кооператив як добровільне 
об'єднання, його необхідно також  відмежовува-
ти від громадських організацій і господарських 

товариств, які теж є об'єднаннями осіб, проте 
їхня економіко-юридична природа є іншою. Ін-

шої думки дотримується проф. В.І.Семчик. Він 

вважає, що, оскільки Закони України "Про спо-

живчу кооперацію" [1, Ст.414] та "Про сільсько-

господарську кооперацію" [3]
 чітко визначають 

споживчу та сільськогосподарську кооперацію 

як добровільні об'єднання, то цим підтверджу-

ється, що кооперативи належать до громадських 

організацій, створених для задоволення економі-
чних інтересів [11, с.209]. З цим твердженням 

важко погодитись, тим більше, що є пряма вказі-
вка Закону України "Про об'єднання громадян" 

[2, Ст.504], що на кооперативи сфера його дії не 
поширюється. Крім того, найважливішою озна-
кою, яка відрізняє кооперативи від громадських 

організацій, є те, що в останніх отриманий при-

буток не зможе розподілятися між засновниками, 

членами організації [9, с.50-51], тоді як у коопе-
ративі частина його доходу розподіляється між 

членами пропорційно їх участі у накопиченні 
цього доходу. Варто погодитись з Т. Е. Абовою 

також у тому, що в громадських організаціях пе-
реважають політичні, ідеологічні, соціальні цілі, 
у той час як у кооперативах - господарські, ко-

мерційні [6, с.8-9]. 

3) Ознакою кооперативу є і те, що це не 
будь-яке об'єднання, а таке, яке базується на 
членстві. Членами кооперативу можуть стати 

особи, які заснували його або вступили до вже 
діючого кооперативу. Членство організаційно 

зв'язує осіб, які добровільно об'єдналися в коо-

ператив для виконання певних спільних завдань.  
4) Існує така ознака кооперативу, як рівно-

правність членів, яка означає не лише рівність 
прав, а й рівність обов'язків, рівну відповідаль-
ність, і, головне, дотримання умови, що кожен 

член кооперативу має лише один голос, незале-
жно від кількості внесених пайових внесків. 

5) Наступною ознакою кооперативу є па-
йовий характер майна, обмеження виплат часток 

доходу на пай. Це означає, що майнова участь 
членів у кооперативі визначається їх внеском у 

формі майнових і земельних пайових внесків, які 
вони передають, як правило, у власність коопе-
ративу при вступі. Обмеження  виплат  часток  

доходу  на  пай  запобігає перетворенню коопе-
ративів в акціонерні товариства і повинно сприя-
ти орієнтації інтересів учасників кооперативних 

організацій насамперед на пошук економічної 
вигоди у групових діях. 

6) Характерною ознакою кооперативу є і 
те, що розподіл прибутків відбувається незалеж-

но від пайового внеску, який вніс член коопера-
тиву, а визначається наслідками тих господарсь-
ких операцій, які він здійснив через кооператив. 

7) Основною метою діяльності кооперати-

ву є переважно не здобуття прибутку на вкладе-
ний капітал, а збільшення доходів, поліпшення 
добробуту своїх членів, зменшення їх видатків 
на споживання. Це, зокрема, вказує на здебіль-
шого неприбутковий характер діяльності коопе-
ративу, тобто на те, що прибуток, який отримано 

в результаті підприємницької діяльності, не аку-

мулюється на рахунку кооперативу безпосеред-

ньо, а, після відрахувань у неподільні фонди ко-

оперативу, розподіляється між його членами 

пропорційно ступеню вкладення своєї праці, що 

є принциповою ознакою будь-якої підприємни-

цької кооперативної організації. 
8) Істотною ознакою кооперативу є обов'я-

зкова участь його членів у діяльності кооперати-

ву (трудова участь - у виробничих кооперативах, 
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участь у господарських операціях - в обслугову-

ючих кооперативах).   Цим   кооператив,   зокрема,   
відрізняється акціонерного товариства (особливо 
щодо трудової участі в діяльності товариства,  яка 
для рядових його членів не передбачається). 

9) Досягнення мети кооперативу шляхом 

здійснення спільної підприємницької   діяльності 
– важлива   сучасна   риса кооперативізму. А от-
же, кооперативи є не лише суб'єктами господа-
рювання, а, що важливо, суб'єктами підприємни-

цтва [7, с.33-34]. 

Підсумовуючи і синтезуючи всі ознаки ко-

оперативу, можна визначити його поняття: Коо-

ператив – це юридична особа, утворена шля-

хом добровільного об'єднання фізичних або 

юридичних осіб на основі членства і об'єд-

нання пайових внесків для спільного здійс-

нення  господарської,  у  тому  числі  підприєм-

ницької діяльності, шляхом обов'язкової трудо-

вої участі або участі у господарських операціях 

кооперативу з метою задоволення матеріальних 

та інших потреб членів кооперативу. 

Дане визначення стосується усіх форм та 
видів кооперативів. Водночас, сільськогосподар-

ські кооперативи мають свої, властиві лише їм 

специфічні особливості, внаслідок чого зазначені 
загальні ознаки кооперативів повинні бути спе-
ціалізовані в їх понятті. В.І. Семчик пропонує 
наступні ознаки, які визначають приналежність 
того чи іншого кооперативу до сільськогоспо-

дарського: розташування у сільській місцевості і 
ведення сільського господарства; обслуговуван-

ня його потреб або потреб сільського населення 
[10, с.107]. Значною мірою з цим треба погоди-

тись, проте можна зробити і певні застереження. 
Якщо такі ознаки, як ведення сільського 

господарства й обслуговування його потреб вва-
жаються основними і є критеріями розмежуван-

ня сільськогосподарських і несільськогосподар-

ських організацій, то щодо розташування коопе-
ративу у сільській місцевості або обслуговування 
ним потреб сільського населення, як до   критері-
їв визначення приналежності кооперативу до 

сільськогосподарського, є певні застереження,   
на що аргументовано звертає увагу В.І. Федоро-

вич [14, с.46-47]. 

Враховуючи той факт, що специфіка сіль-
ського господарства враховується при визначен-

ні правового статусу, при здійсненні процедури 

банкрутства сільськогосподарських організацій, 

для теорії і практики важливо виділити поняття 
сільськогосподарської організації та відповідні 
критерії віднесення організацій до сільськогос-

подарських. До недавнього часу в Україні розу-

міння сільськогосподарської діяльності обмежу-

валось лише діяльністю сільськогосподарських 

підприємств, їх об'єднань і громадян, які займа-
лись обробітком землі, виробництвом продукції 
рослинництва і тваринництва. Очевидно, що та-
кий підхід в умовах розвитку відносин товаро-

обігу в аграрній економіці не може задовільняти 

сільськогосподарських товаровиробників.  Тому 

в сучасному розумінні сільськогосподарська дія-
льність повинна трактуватися дещо ширше, і, 
крім традиційно сільськогосподарської діяльнос-
ті, повинна охоплювати і переробку сільськогос-
подарської продукції. Тобто сільськогосподарсь-
кою повинна визнаватись будь-яка діяльність, 
пов'язана з виробництвом продовольства. Закон 

України «Про сільськогосподарську коопера-
цію» доповнює її ще можливістю займатися риб-

ництвом та лісівництвом. Принцип широкого 

трактування сільськогосподарської діяльності 
закладено в Законі України «Про стимулювання 
розвитку сільського господарства на період 

2001-2004 років»[5, Ст.264]. Однак треба відзна-
чити, що в самому понятті «сільське господарст-
во» йдеться лише про сферу виробництва, пов'я-
зану з біологічними процесами, але в поєднанні з 
поняттям «сільськогосподарський товаровироб-

ник», яке теж визначається цим Законом, до сфе-
ри виробництва долучається ще й сфера переро-

бки. Надалі є необхідність уніфікувати ці понят-
тя, і саме поняття «сільськогосподарська діяль-
ність» визначити більш широко. Тим не менше, 
безумовним позитивом цього Закону є те, що у 

ньому вперше дається визначення поняття «сіль-
ське господарство», а також «сільськогосподарсь-
кий товаровиробник», яке, проте, не зовсім співвід-

носиться з аналогічним поняттям, яке дається в За-
коні України «Про сільськогосподарську коопера-
цію» (в редакції від 2 листопада 2000 р.). 

Н.І.Титова вважає, що основним критерієм 

розмежування сільськогосподарської діяльності 
від інших видів діяльності є використання  зе-
мель  як  основного  і  незамінного  засобу виро-

бництва [13, с.111-115]. Цю позицію підтримує 
В.І. Федорович, однак доповнює її ще й іншими 

критеріями. Зокрема, на думку автора, під сіль-
ськогосподарською діяльністю треба розуміти не 
лише виробництво продукції з використанням 

земель сільськогосподарського призначення з 
метою біологічних перетворень під впливом клі-
матичних умов, а й обслуговування його потреб 

(ремонт техніки, матеріально-технічне постачан-

ня тощо) [14, с.45]. 
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О.М.Сонін до специфічних ознак сільсько-

господарського кооперативу відносить здійснен-

ня ним сільськогосподарської діяльності та за-
йняття землеробством [12, с.12]. Однак, видаєть-
ся, що поняття «здійснення сільськогосподарсь-
кої діяльності» охоплює і поняття «зайняття зем-

леробством», тому нема потреби виділяти остан-

нє, як окрему ознаку. 

Заслуговують на увагу критерії сільського-

сподарської діяльності, запропоновані іспансь-
кими юристами-аграрниками, які поділяють її на 
три підвиди: 1) основну сільськогосподарську 

діяльність, яка безпосередньо спрямована на ви-

рощування рослин і утримання свійських тварин; 

2) сільськогосподарська діяльність, яка є стосов-
но до основної лише підготовчою; 3) допоміжна 
та інша, пов'язана з попередньою діяльність, яка 
підпорядковується тому ж правовому режиму, 

що й основна. Крім того, на думку іспанських 

учених, сільськогосподарська діяльність повинна 
здійснюватися професійно, що вимагає спеціа-
льної підготовки і відповідної організації праці. 
Зайняття сільськогосподарською діяльністю по-

винно бути основним у часі, а його економічні 
результати значними [8, с.142]. Отже, такий під-

хід до визначення поняття сільськогосподарської 
діяльності дає можливість ширшого її тлумачен-

ня і  поділяє цю  діяльність  на основну та опосе-
редковану. А це означає розширення спеціальної 
правоздатності юридичних осіб, які здійснюють 
господарську, у тому числі підприємницьку, дія-
льність у сфері сільськогосподарського вироб-

ництва. Однак треба зважати і на те, що сільсь-
когосподарський кооператив, поряд із сільсько-

господарською діяльністю, може займатися й 

іншими видами діяльності. Правовою підставою 

для цього служить стаття 3 Закону України "Про 

підприємництво", яка дозволяє підприємцям 

здійснювати будь-яку діяльність, яка не супере-
чить чинному законодавству. А це означає, що 

сільськогосподарський кооператив володіє ком-

плексною правоздатністю. Тобто в частині здій-

снення сільськогосподарської діяльності, яка є 
основною, у нього зберігається спеціальна пра-
воздатність, але у дещо ширшому значенні. А 

оскільки сільськогосподарське виробництво ха-
рактеризується сезонністю, то в період, коли 

сільськогосподарський кооператив не задіяний 

безпосередньо у цій діяльності, то він може за-
йматися будь-якою не забороненою законом дія-
льністю, як додатковою, а отже в такому випадку 

володіє загальною правоздатністю. Однак для 
того, щоб мати права і нести обов’язки, спеціа-

льно встановлені для сільськогосподарських ор-

ганізацій, наприклад, по державній підтримці чи 

у податковій сфері, то сільськогосподарська дія-
льність, як уже зазначалося, повинна бути для 
них основною. Такий підхід відображено, на-
приклад, у визначенні поняття "сільськогоспо-

дарське підприємство", яке міститься в Законі 
України "Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом" від 30 

червня 1999 р. [4, Ст.1699] під яким розуміються 
юридичні особи, основним видом діяльності 
яких є вирощування (виробництво, виробництво і 
переробка) сільськогосподарської продукції, виру-
чка яких від реалізації вирощеної ними сільського-
сподарської продукції складає не менше 50 відсот-
ків загальної суми виручки.  

Підсумовуючи, можна виділити специфіч-

ні ознаки сільськогосподарського   кооперативу   

та   інших   організацій сільськогосподарського 

профілю: 1) ведення сільськогосподарської дія-
льності з використанням земель сільськогоспо-

дарського призначення як основного засобу ви-

робництва або обслуговування потреб сільсько-

господарського виробництва; враховуючи той 

факт, що згідно земельного законодавства Укра-
їни землі можуть знаходитися лише у власності 
громадян України (як правило, селян) або юри-

дичних осіб, засновниками і учасниками яких є 
громадяни України і які зареєстровані в Україні, 
то необхідно вказати також і на особливий су-

б'єктний склад сільськогосподарських коопера-
тивів; 2) сільськогосподарська діяльність пови-

нна бути для них основною, професійною, по-

стійною; щодо професійності ведення сільсько-

господарської діяльності, то на сьогоднішній 

день цю ознаку можна розглядати як бажану 

практику. Однак в перспективі така вимога, як 

професійність повинна бути обов'язковою. Це 
також випливає із положень Конституції України 

про те, що "земля є основним національним багатс-
твом і перебуває під особливою охороною держа-
ви", а отже, раціональне і ефективне використання 
земель, а тим більше найцінніших з них (з враху-
ванням їх кадастрової оцінки) - земель сільськогос-
подарського призначення, резюмується, а звідси - 

необхідність професійних знань та навиків ведення 
сільського господарства. 

Отже, сільськогосподарський кооператив - 
юридична особа, утворена шляхом добровільно-

го об'єднання громадян або юридичних осіб, за-
сновниками і учасниками яких є громадяни 

України, на основі членства для здійснення спі-
льної сільськогосподарської діяльності, яка є 
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основною, професійною, постійною  з  викорис-
танням  земель  сільськогосподарського призна-
чення як основного засобу виробництва або об-

слуговування потреб сільськогосподарського ви-

робництва на засадах підприємництва, об'єднан-

ня пайових (земельних і майнових) внесків, вла-
сної трудової участі або участі у господарських 

операціях кооперативу з метою задоволення ма-
теріальних та інших потреб членів кооперативу.  
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ABOUT THE CONCEPT OF AGRICULTURAL COOPERATIVE SOCIETY 

 

Summary 

 

In the article on the basement of analysis of the normative - legal documents and legal practice the 

definition of concept of agricultural cooperative society is given: this one is the legal person created by vol-

untary association of the private or legal persons on the basis of membership and association of the partial 

deposits for joint management of economic activity by mandatory labour participation or participation in 

economic operations of cooperative society with the purpose of sufficing of material and other needs of the 

members of cooperative society.  
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СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 
 

Поняття “цивільно-правова відповідаль-
ність виробника товару” зародилося в англо-аме-
риканському праві (product liability), де воно по-

значає сукупність всіх дій, в результаті яких був 
створений бракований продукт, що спричинив 
будь-який збиток після його поставки, в момент, 
коли сам виробник уже не має над продуктом 

безпосереднього контролю [4, с.563]. На страхо-

вому ринку України страхування цивільної від-

повідальності за якість продукції є новинкою. 

Сприятливі умови для становлення цього виду 

страхування склалися лише на початку 90-х ро-

ків із введенням в дію 12 травня 1991 року Зако-

ну України “Про захист прав споживачів”. Однак 

прямої вказівки на страхування відповідальності 
за якість продукції жоден із діючих в Україні 
нормативно-правових актів не містить. Цілком 

можливо, що це зумовлено складністю даного 

виду страхування [10, с.229]. Складність ця по-

яснюється цілим рядом причин. По-перше, існу-

ють труднощі у розкритті шляхів розповсю-

дження товару, що ускладнює його вилучення з 
обороту у випадку виявлення недоліків, небезпе-
чних для життя та здоров’я споживачів. По-

друге, постійні зміни попиту споживачів і ціни 

товару через конкуренцію з іноземними вироб-

никами ускладнюють розрахунок страхового та-
рифу. По-третє, неможливо завчасно виявити всі 
небезпечні властивості товару чи матеріалів для 
його виготовлення на сучасному рівні розвитку на-
уки і техніки. І, по-четверте, дуже складно визначи-

ти вину виробника, який постачає лише запчасти-

ни, комплектуючі, або продукція якого піддається 
подальшій обробці іншими виробниками тощо. 

Не зважаючи на свою складність, страху-

вання відповідальності за якість продукції необ-

хідне, оскільки спрямоване на захист інтересів 
споживачів, виробників, держави. Споживачі 
отримують додаткові гарантії реалізації своїх 

законних прав, оскільки поруч із зобов’язаннями 

виробників (продавців, виконавців робіт) існу-

ють і зобов’язання страхових компаній. Зацікав-
леність підприємців у такому виді страхування 
зумовлюється розширенням практики застосу-

вання до них заходів судової відповідальності за 
порушення прав споживачів, що спонукає їх шу-

кати відповідні способи захисту своїх майнових 

інтересів. Договором страхування відповідаль-
ності за якість продукції може бути забезпечений 

захист майнових інтересів не лише безпосеред-

ніх виробників продукції, але й виконавців робіт 
(послуг), продавців. Кожен з них може бути при-

тягнутий до цивільної відповідальності за запо-

діяння шкоди споживачу, якщо не доведе наяв-
ність вини іншого [8, с.100]. Отже, страхуваль-
ником може виступати юридична особа або діє-
здатний громадянин, що є підприємцем відпові-
дно до законодавства України, господарська дія-
льність яких пов’язана з виробництвом, імпор-

том, експортом, поширенням (реалізацією) това-
ру (продукції), або коли особа позначена в якості 
виробника цієї продукції на ярликах, етикетках, 

торгових марках чи в іншому спеціальному мар-

куванні [2, коментар до п.2.2.4]. 

Згідно з цивільним законодавством прода-
вець (виробник) може бути притягнутий до від-

повідальності за таких підстав: 1) за надання 
споживачеві неналежної інформації про товар 

(роботи, послуги); 2) за спричинення шкоди вна-
слідок недоліків товару (робіт, послуг); 3) за за-
подіяння моральної шкоди.  

Перелік необхідної інформації, яка пови-

нна бути доведена до споживача, міститься в 
ст.18 Закону України “Про захист прав спожива-
чів”. У відповідності із цією статтею споживач 

має право розірвати договір та вимагати відшко-

дування збитків в повному розмірі, якщо в ре-
зультаті отримання неналежної інформації він: а) 
придбав товар, що не має потрібних властивос-
тей; б) якщо споживач не може у зв’язку з цим 

використати товар за призначенням; в) якщо бу-

ла заподіяна шкода життю, здоров’ю, майну 

споживача чи природним об’єктам, які належать 
йому на праві власності чи інших законних під-

ставах. Правом вимагати відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок недоліків товарів (робіт, 
послуг), наділена будь-яка потерпіла особа неза-
лежно від того, знаходилася вона в договірних 

відносинах з продавцем (виробником), чи ні. Та-
ке право зберігається протягом установленого 

терміну служби, а якщо такий не встановлено, – 

протягом 10 років з часу виготовлення товару [1, 

Ст.12, ч.4]. Крім того, виробник несе відповіда-
льність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або 
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майну споживача незалежно від рівня його нау-

кових і технічних знань [1, Ст.15, п.9]. 

Наведені умови змушують виробників 
(продавців, виконавців) вдаватися до різноманіт-
них способів захисту від позовів потерпілих осіб. 

Окремі підприємства з цією метою створюють 
резервні фонди. Але створення таких фондів 
економічно невиправдане, оскільки заморожу-

ється значна кількість коштів, які можна було б 

залучити на вдосконалення технології виробниц-

тва. Страхування відповідальності за якість про-

дукції в даному разі – значно ефективніший ме-
ханізм захисту від претензій споживачів, адже 
страхова компанія гарантує не лише виплату 

страхового відшкодування в разі заподіяння 
шкоди споживачам продукцією виробника, але й 

відшкодовує витрати останнього, пов’язані з ви-

лученням неякісної продукції з обороту. 

Ризик заподіяння споживачам моральної 
шкоди, зазвичай, страхуванню не підлягає, якщо 

інше не застережено умовами договору страху-

вання відповідальності [2, коментар до п.5.3]. 

Таке правило діє не лише серед вітчизняних 

страхових компаній, але й зарубіжних [6, с.46]. 

Страховикові дуже складно наперед оцінити 

ступінь подібного ризику, враховуючи те, що 

розмір компенсації моральної шкоди встановлю-

ється судом окремо для кожного випадку. 

Договір страхування відповідальності за 
якість продукції укладається на підставі письмо-

вої заяви страхувальника за формою, встановле-
ною страховиком. Разом із заявою страхувальник 

повинен надати страховикові: дані про номенк-

латуру продукції (яка виробляється чи продаєть-
ся), відповідальність за якість якої страхується; 
перелік основних споживчих властивостей про-

дукції; нормативні документи, які містять вимо-

ги до якості продукції; відомості про сертифіка-
цію продукції; технічну супровідну документа-
цію; довідку про заплановані обсяги та строки 

поставки продукції в період дії договору страху-

вання; відомості про гарантійні зобов’язання, 
термін служби чи придатності тощо. Ця інфор-

мація необхідна страховикові для оцінки страхо-

вого ризику й обрання відповідного страхового 

тарифу [7, с.494]. 

Страхова премія, порядок і строки її спла-
ти визначаються умовами договору страхування і 
страховими тарифами, які розробляються стра-
ховиками. Розмір страхового тарифу залежить 
від характеру продукції, обсягу страхової відпо-

відальності, строку дії договору, системи конт-
ролю за якістю продукції, а також ринку, на яко-

му реалізується товар. Лімітів відповідальності 
страховика за договором може встановлюватись 
кілька: сукупний ліміт відповідальності для всіх 

страхових випадків; загальні ліміти відповідаль-
ності за заподіяння шкоди особистості та майну 

споживача (третіх осіб [1, Ст.17, п.2]); окремі 
ліміти відповідальності для кожного окремого 

страхового випадку. 

Строк дії договору страхування відповіда-
льності за якість продукції відповідає гарантій-

ному строкові на неї. Але за додаткову плату 

страховик може взяти на себе відповідальність 
страхувальника за якість продукції і після закін-

чення гарантійного терміну. 

У відповідності з укладеним договором 

страховик бере на себе ризик відповідальності, 
по-перше, за випадкові пошкодження, спричине-
ні здоров’ю, включаючи смерть будь-якої особи, 

а по-друге, за випадкове знищення чи пошко-

дження майна, яке трапилось у період дії страху-

вання і у визначених договором географічних 

межах [3, пп.1.2,1.4]. Відшкодуванню підлягають 
лише прямі та ненавмисні збитки, які виникли у 

зв’язку з недоліками продукції виробника (про-

давця). При цьому продукція повинна перебува-
ти поза контролем страхувальника, у тому числі 
поза приміщеннями, що належать страхувальни-

ку. Окремі види товарів (продукції) можуть бути 

вилучені з переліку, забезпеченого страховим 

покриттям. До них належать товари, на ефектив-
ність яких не завжди можна покластися, напри-

клад, вогнегасники, засоби сигналізації проти 

зломщиків тощо [5, с.82]. Крім того, страхове 
покриття надається лише за збитки, спричинені 
неякісними, дефектними товарами. Шкода, якої 
завдано самим товарам, не компенсується стра-
ховиком [9, с.350]. 

Страховий випадок вважається таким, що 

відбувся, якщо: 1) претензії споживача визнані 
обґрунтованими страхувальником і страховиком 

у добровільному порядку; 2) порушення були 

виявлені державними органами і був виданий 

відповідний припис; 3) подія визнана страховою 

згідно з рішенням суду (господарського суду). 

За бажанням страхувальника страховик 

може додатково розширити страхове покриття за 
можливий непрямий збиток. Воно надається, як 

правило, або у формі відповідальності за фінан-

совий збиток, або відповідальності за витрати з 
повернення продукції. Фінансовий збиток при 

страхуванні відповідальності за якість продукції 
можна визначити так: це збиток, заподіяний 

споживачу в результаті нездатності товарної 
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продукції виконувати передбачені функції, не 
завдаючи шкоди здоров’ю або майну споживача. 

У даний час страховики приймають на 
страхування відповідальність за фінансовий зби-

ток, як правило, на основі “заявлених позовів”. 

При цьому сукупний ліміт відшкодування вста-
новлюється на більш низькому рівні, ніж в стан-

дартному договорі страхування відповідальності 
за якість продукції. Страхувальник повинен збе-
рігати майновий інтерес в кожному подібному 

ризикові шляхом прийняття на себе певної долі 
відповідальності, наприклад, 10% від вартості 
всіх позовів (безумовна франшиза) [5, с.88]. 

Страхування відповідальності виробника 
за витрати на повернення продукції серед стра-
ховиків вважається ще менш привабливим, ніж 

страхування відповідальності за фінансовий зби-

ток. Страховий захист у даному разі поширюєть-
ся винятково на такі витрати: а) на інформування 
клієнтів, дистриб’юторів, дилерів або спожива-
чів про виявлені дефекти продукції; б) на вияв-
лення поставленої продукції; в) на вилучення 
продукції для усунення недоліків (наприклад, 

транспортні витрати можуть бути значно біль-
шими, аніж при початковій поставці продукції); 
г) на знищення продукції за умови, що даний 

захід єдино можливий. При цьому обов’язковою 

умовою виплати страхового відшкодування є 
доведення факту, що дефект продукції виник не 
в результаті дій споживача [10, с.255]. 

Отже, страхування цивільної відповідаль-
ності за якість продукції є новим видом договору 

страхування цивільної відповідальності, який 

досить швидко набирає оберти на вітчизняному 

страховому ринку. Об’єктом страхування в да-
ному разі виступають майнові інтереси товаро-

виробника, виконавця робіт (послуг) чи продав-
ця, які пов’язані з обов’язком відшкодувати 

шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну 

споживача в результаті споживання неякісної 
(дефектної) продукції. Перспективи розвитку 

страхування відповідальності за якість продукції 
залежать від багатьох факторів, основними серед 

яких залишаються розвиток ринкових відносин в 
Україні та досконалість їх цивільно-правового 

регулювання. 
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Summary 

 

In the article are investigated features of realization of product liability insurance. Besides author has 

analyzed versions of product liability insurance and disclosed the basic problems, which arise during action 

of the insurance contract. 
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У даній статті ми маємо на меті проаналі-
зувати динаміку становлення міжнародного за-
конодавчого поля та простежити існуючу тенде-
нцію розвитку правового регулювання у сфері 
поводження саме з генетично-модифікованими 

організмами. Законодавство у досліджуваній на-
ми галузі діяльності умовно можна поділити на 
три групи. До першої групи відносяться міжна-
родні документи, прийняті в рамках ООН. Другу 

групу становлять нормативно-правові акти Єв-
ропейського Союзу (ЄС). І, нарешті, третя група 
складається із законів і  підзаконних актів окре-
мих держав, тобто національного законодавства 
конкретної країни.  

І. Міжнародно-правові документи, прийн-

яті в рамках ООН. Аналіз наявних міжнародно-

правових джерел у сфері охорони навколишньо-

го природного середовища в цілому та у дослі-
джуваній нами галузі зокрема, дає можливість 
констатувати, що основні положення, на яких 

базується сучасне законодавство у галузі генети-

чно-інженерної діяльності, містилися ще в Де-
кларації Стокгольмської конференції ООН 1972 

року по проблемам оточуючого людину середо-

вища. Саме в ній були визначені основні прин-

ципи міжнародного екологічного права, в одно-

му з яких зазначається, що природні ресурси Зе-
млі повинні бути збережені на благо теперішніх і 
прийдешніх поколінь шляхом детального плану-

вання діяльності людини та управління нею по 

мірі необхідності. [7, с.42-43; с.243-248]. Пода-
льший розвиток принципів охорони довкілля 
знайшов своє відображення у Всесвітній хартії 
природи. Вона була схвалена Генеральною Аса-
мблеєю ООН та проголошена в резолюції від 28 

жовтня 1988 року. Один із пунктів цієї Хартії 
закріпив положення про те, що необхідно утри-

муватись від діяльності, яка здатна заподіяти не-
поправну шкоду природі.  

Наступним кроком стало прийняття у 1992 

р. у Ріо-де-Жанейро на Конференції ООН Декла-
рації по оточуючому середовищу та розвитку, 

яка фактично продовжила та розвинула прийняту 

двадцять років тому Декларацію Стокгольмської 
конференції [3]. В Декларації Ріо проголошено 

більше двадцяти принципів міжнародного еко-

логічного права. Також у Ріо-де-Жанейро 5 чер-

вня 1992 р. була прийнята Конвенція про охоро-

ну біологічного різноманіття.  В цьому докумен-

ті вперше на міжнародно-правовому рівні звер-

талася увага на необхідність обережного став-
лення до живих видозмінених організмів, отри-

маних в результаті біотехнології. Зокрема, у 

статті 8 цієї Конвенції зазначалось, що “кожна із 
Сторін за умови доцільності та по мірі можливо-

сті повинна проводити відповідні заходи з метою 

здійснення контролю і обмеження ризику, який 

обумовлений використанням та вивільненням у 

довкілля живих модифікованих організмів, видо-

змінених в результаті біотехнології, за умови що 

вони можуть спричинити шкідливі екологічні 
наслідки, а також з урахуванням можливих нега-
тивних впливів на здоров’я людини”[4, с.33]. 

Конвенція певною мірою регулює також порядок 

застосування біотехнології. Зокрема, в ній гово-

риться, що кожна зі Сторін повинна застосовува-
ти відповідні заходи (законодавчі, адміністрати-

вні та політичні) з метою забезпечення можливо-

сті Сторонам брати активну участь у проведенні 
біотехнологічних досліджень. П.3 ст.19 згаданої 
Конвенції містить важливе положення, про те, 
що існує потреба у розробці відповідних проце-
дур, які б регламентували порядок безпечної пе-
редачі, використання та застосування будь-яких 

живих модифікованих організмів, що є результа-
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том біотехнології та здатні спричинити негатив-
ний вплив на збереження і стале використання 
біологічного різноманіття. Порядок вчинення 
перерахованих вище дій може бути закріплений, 

за умови попередньої згоди Сторін, у відповід-

ному протоколі. 
Отже, вже у 1992 році була визначена по-

треба у створенні відповідного правового поля, 
дія якого спрямовувалась би на захист довкілля 
та людини від можливого негативного впливу 

трансгенних організмів. Тому 17 листопада 1995 

року Конференція Сторін Конвенції прийняла 
рішення про розробку Протоколу з біобезпеки 

[10, с.11-12]. Шлях до прийняття цього важливо-

го документу був тривалим та нелегким. Його 

завершенням стало підписання 29 січні 2000 ро-

ку в Монреалі (Канада) Протоколу з біобезпеки 

[6].  Основною метою документу стало забезпе-
чення належного рівня захисту людини та навко-

лишнього природного середовища у сфері пере-
дачі, обробки та використання живих модифіко-

ваних організмів, які є результатом сучасної біо-

технології, при цьому основна увага приділялася 
транскордонному переміщенню. В остаточну ре-
дакцію документу були внесені положення, згід-

но з якими держава має право вводити заборону 

на ввезення живих генетично-модифікованих 

організмів (ГМО), призначених для вивільнення 
у довкілля. Це означає, що дозвіл на ввезення 
такого типу ГМО (а до них віднесено бактерії, на-
сіння рослин, тварини тощо) не видаватиметься 
державою до тих пір, поки повністю не буде дове-
дена їх безпека.  Вперше юридичне закріплення 
отримала відмінність природних (селекційних) і 
трансгенних форм. Останні отримали особливий 

статус, який реалізується через принцип засте-
реження і полягає в тому, що будь-яка країна з 
метою захисту довкілля та здоров’я людей має 
право відмовитись від ввезення на свою терито-

рію живих генетично-модифікованих організмів 
ніяк не мотивуючи свою відмову перед іншими 

країнами. 

Безперечно, підписання Протоколу це зна-
чний поступ вперед у напрямку правового забез-
печення охорони довкілля. Але підписання на-
віть досить досконалого тексту нормативного 

акту ще не дає підстав говорити про його ефек-

тивне виконання. Необхідно, щоб існував як 

найбільш реальний механізм реалізації цього 

документу, його застосування конкретними ор-

ганами, організаціями, окремими особами тощо. 

Окрім того, важливим моментом в процесі засто-

сування та реалізації природоохоронного зако-

нодавства є також обізнаність населення про 

стан довкілля та факторів, що на нього вплива-
ють, в тому числі і про ГМО та продукцію, яка їх 

містить. Збільшити ефективність природоохо-

ронних заходів допомагає і участь громадськості 
в прийняті екологічно значимих рішень. Сього-

дні така можливість законодавчо закріплена на 
міжнародному рівні. Мова йде про Конвенцію 

про доступ до інформації, участь громадськості в 
процесі прийняття рішень і доступ до правосуд-

дя з питань, що стосуються навколишнього сере-
довища. Вона була прийнята у 1998 році в Оргусі у 
Данії та ратифікована Україною 6 липня 1999 року. 

Необхідно звернути увагу на те, що у зга-
даній Конвенції, крім визначення загальних по-

ложень, які стосуються доступу громадськості до 

екологічної інформації та правосуддя, окремі 
пункти мають відношення безпосередньо до 

ГМО. Зокрема, ще в преамбулі звертається увага 
на те, що існує занепокоєність громадськості 
щодо навмисного вивільнення генетично видо-

змінених організмів у навколишнє природне се-
редовище і обумовлена цим необхідність підви-

щення прозорості та активізації участі громадсь-
кості в процесі прийнятті рішень у цій галузі. 
При цьому відомості про генетично видозмінені 
організми згідно із п.3 ст.2 Конвенції віднесено 

до екологічної інформації [5]. Отже всі поло-

ження даної Конвенції стосуються і генетично-

інженерної діяльності.  
Безперечно, аналізуючи положення Оргу-

ської конвенції ми можемо виділити серед них і 
ті, які потребують доповнення або зміни. До речі 
на деякі такі моменти звертали увагу учасники 

зустрічі представників Сторін Оргуської конвен-

ції, що відбулась у квітні 2000 року в Софії. Зок-

рема мова іде про ст. 6 Конвенції. Вона стосуєть-
ся участі громадськості в прийнятті рішень щодо 

конкретних видів діяльності [13, с.11]. Під час 
дискусії наголошувалося на доцільності внесен-

ня поправок до ст. 6 Конвенції та Додатку 1. Са-
ме в ньому перераховуються види діяльності, 
рішення про видачу дозволу на здійснення яких 

приймається тільки за умови участі у цьому про-

цесі громадськості, оскільки генетично-інженер-

на діяльність до цього переліку не включена. 
Тому на сьогодні у відповідності із п.11 ст. 6 Ор-

гуської конвенції дане питання вирішується Сто-

ронами у відповідності із їх чинним національ-
ним законодавством, що регламентує відносини 

у сфері здійснення такого роду діяльності. 
ІІ. Законодавство Європейського Союзу. 

Аналізуючи законодавство ЄС у досліджуваній 
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сфері, необхідно звернути увагу на те, що воно 

постійно змінюється, доповнюється і характери-

зується значною складністю, а деколи і супереч-

ливістю. В першу чергу це пов’язано із нетрива-
лим часом розвитку даної галузі законодавства, 
яка почала формуватись на початку 90-х років. 
Серед нормативних актів ЄС у галузі охорони 

довкілля особливе місце посідають директиви. 

Вони є найбільш гнучким правовим інструмен-

том Європейського Союзу [8, с.14]. 

На сьогоднішній день межі законодавчого 

регулювання у сфері здійснення генетично-інже-
нерної діяльності визначаються кількома основ-
ними документами. Зокрема, серед них варто 

виділити Директиву 90/219/ЕЕС від 23 квітня 
1990 року про стале використання ГМО [11], 

Директиву 90/220/ЕЕС від 23 квітня 1990 року 

про умисне вивільнення у довкілля ГМО [12], 

Директиву 98/81/ЕЕС, яка доповнила Директиву 

90/219/ЕЕС, Директиву 2001/18/ЕЕС про умисне 
вивільнення ГМО у довкілля, яка фактично є но-

вою редакцією Директиви 90/220/ЕЕС, Постано-

ви Ради Європейського Союзу про маркування 
харчових додатків та ароматизаторів 2000/49/ЕС 

і 2000/50/ЕС [10, с.16-20], а також деякі інші. Ці 
нормативні акти містять основні положення що-

до правового регулювання відносин у галузі 
здійснення діяльності із генетично-модифіко-

ваними організмами та мікроорганізмами з ме-
тою захисту здоров’я людей та навколишнього 

природного середовища.  
По мірі поглиблення наукових досліджень 

у сфері генної інженерії та збільшення досвіду і 
розширення меж промислового використання 
генетично-модифікованих організмів, виникла 
потреба у вдосконаленні існуючих засобів пра-
вового регулювання. У зв’язку з цим було при-

йняте рішення про перегляд згаданих Директив. 
Наслідком копіткої роботи, що тривала кілька 
років, стало введення в дію 5 грудня 1998 р. Ди-

рективи 98/81/ЕЕС, яка доповнювала Директиву 

90/219/ЕЕС. Країни  члени  ЄС  повинні  були  до 

5 червня 2000 р., тобто протягом двох років,  
привести своє національне законодавство у сфері 
регулювання порядку здійснення генетично-

інженерної діяльності у відповідність із новою 

Директивою.  

Ще одним важливим нормативно-право-

вим актом у даній галузі, про який ми вже згаду-

вали, стала Директива 90/220/ЕЕС, прийнята з 
метою забезпечення захисту навколишнього при-

родного середовища та здоров’я людей при здій-

сненні діяльності, пов’язаної із умисним вивіль-

ненням у довкілля ГМО. Вона містила норми, що 

врегульовували діяльність, пов’язану з умисним 

вивільненням ГМО в експериментальних і дослі-
дницьких цілях (частина В), та порядок розмі-
щення на ринку продукції, яка виготовлена або 

містить у своєму складі ГМО (частина С) [12, 

c.331-340].  

Початковий текст Директиви 90/220/ЕЕС 

переглядався протягом 6 років. Весь цей час три-

вали запеклі дебати в Європарламенті та в краї-
нах-членах ЄС. Нова Директива 2001/18/ЕЕС про 

умисне вивільнення ГМО у довкілля була при-

йнята на рівні ЄС навесні 2001 року і зараз три-

ває процес її впровадження в національні зако-

нодавчі системи країн-членів. Оновлена Дирек-

тива встановлює більш високі стандарти безпе-
ки, спрямовані на захист довкілля та здоров’я 
людини. В ній закладено більш широкий підхід 

до процедури оцінки ризику, запропоновано нові 
концепції моніторингу та визначення джерела по-
ходження продукції, що сприятиме виявленню та 
усуненню на більш ранніх етапах наслідків шкід-

ливого впливу ГМО.  

ІІІ. Національне законодавство. Аналіз до-

свіду розвитку законодавчої бази в окремих дер-

жавах у галузі здійснення генетично-інженерної 
діяльності засвідчує, що найбільш успішно цей 

процес розгортається в країнах з високим як еко-

номічним, так і науковим потенціалом. Так, на-
приклад, в країнах учасницях Євросоюзу процес 
формування законодавчої бази у досліджуваній 

сфері розпочався в кінці 80-х на початку 90-х 

років і розвивався шляхом прийняття спеціаль-
них законів. Відповідні нормативні акти були 

прийняті в Австрії (1.01.1995 р., доповнений у 

1998 р.); Данії (6.06.1991р.); Фінляндії (1995 р.); 

Німеччині (20.06.1990 р., доповнений у 1993 р.); 

Італії (1993 р.); Норвегії (2.04.1993 р.); Велико-

британії (1992 р., доповнений у 1995 та 1997 рр.) 

тощо [13, с.14-67]. В усіх цих країнах національне 
законодавство у галузі здійснення генетично-інже-
нерної діяльності базується на вище згаданих дире-
ктивах Ради Європейського Союзу.  

Іншу групу становлять країни Східної та 
Центральної Європи, де розвиток правового ре-
гулювання використання генетично-модифікова-
них організмів розпочався в другій половині та 
наприкінці 90-х років. До них відносяться, на-
приклад, Естонія, Латвія, Угорщина, Словенія, 
Болгарія, а також Російська Федерація.  

Отже, на сьогоднішній день ми є свідками 

становлення законодавства, що спрямоване на 
регулювання генно-інженерної діяльності та за-
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стосування її результатів. Тому Україна, прагну-

чи стати рівноправним членом Європейської спі-
льноти не повинна стояти осторонь цього проце-
су. Для нашої держави важливо, враховуючи на-
копичений міжнародно-правовий досвід у даній 

сфері правового регулювання, активно створю-

вати власне законодавство, яке б регламентувало 

Застосування досягнень новітніх технологій. 
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Summary 

The international and national regulatory framework in the area of deliberate release and contained 

use of genetically modified organisms is uncovered in this article. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ЯК ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 

 

За сучасних соціально-політичних умов, 
що склалися в Україні, вже ні в кого не виникає 
сумнівів щодо необхідності дослідження про-

блем ефективної реалізації державою своїх 

управлінських функцій, оскільки брак теоретич-

ної бази для прийняття управлінських рішень, 
особливо на загальнодержавному рівні, призво-

дить до поглиблення кризових явищ в нашому 

суспільстві. Актуальність подібних досліджень 
зумовлена також необхідністю заповнити науко-

вий простір, який “звільнили” науки про управ-
ління, побудовані на марксистсько-ленінській 

ідеології. Отже, назріла необхідність створити 

оновлену систему знань про державне управ-
ління. Попит на подібного роду знання породив 
величезну пропозицію з боку всіх суспільних 

наук, що пропонують свій погляд на державне 
управління. Сучасні тенденції розвитку наук про 

управління можна охарактеризувати як “первин-

не нагромадження” знань про державно-управ-
лінські явища, які лише з часом мають перетво-

ритися в складну систему. За цих умов стає акту-

альним оформлення предмету та призначення 
науки теорії управління як самостійної галузі 
юридичного знання. Крім того, в даній статті 
буде зроблено наголос на одному з найважливі-
ших на сьогоднішній день аспектів цієї пробле-
ми: розмежуванні юридичної та неюридичної 
науки управління, оскільки неврахування цього 
факту  призвело до незрозумілості та плутанини у 
вітчизняній науковій літературі, присвяченій пи-

танням сутності та призначення науки управління.  
Необхідність такого розмежування не є 

безпідставною, оскільки Наказом ВАКу від 

10.06.99р. “Про затвердження переліку спеціаль-
ностей, за яким проводиться захист дисертацій 

на здобуття наукових ступенів кандидата наук і 
доктора наук, присудження наукових ступенів і 
присвоєння вчених звань” передбачено існуван-

ня наступних галузей наук: 12.00.07. – теорія 

управління, яка включена в розділ “юридичні 
науки”, а також окрема спеціальність “державне 
управління”, до складу якої, поряд з такими спе-
ціальностями, як організація та управління в 
державних установах, регіональне та галузеве 
управління, місцеве самоврядування, входить 
також галузь 25.00.01. – теорія та історія дер-

жавного управління. Аналіз сучасної наукової 
літератури складає враження, що дослідники не 
враховують різну галузеву належність цих двох 

наук (одна з яких є юридичною, а друга – ком-

плексною суспільствознавчою наукою), що зна-
чно ускладнює формулювання їх предметів. От-
же, для внесення зрозумілості в дану ситуацію 

ми спробуємо визначити специфіку явища, що є 
об’єктом дослідження теорії управління як юри-

дичної науки, і вже на підставі цього сформулю-

вати її предмет. Це дасть нам можливість чітко 

відмежувати теорію управління від неюридичних 

наук про управління, в тому числі і від теорії 
державного управління. 

Із факту галузевої належності теорії управ-
ління до юридичних наук вже випливає те, що 

таке явище, як управління, буде розглядатися 
нею в правовому аспекті. Якщо базовим предме-
тоутворюючим чинником для юридичних наук 

вважати істотні властивості права та держави в 
їх понятійно-правовому вираженні [8, с.60; 15, 

с.15], то саме вони і повинні виступати як те 
висхідне юридико-понятійне начало (принцип і 
критерій юридичності), яке підлягає відповідній 

конкретизації стосовно всіх сфер та напрямів 
юридичного пізнання, і яке повинно враховува-
тися та бути присутнім у всій системі понять юри-

дичної науки в цілому та окремих юридичних наук. 
Категоріально-понятійний апарат науки 

теорії управління використовує переважно пра-
вові поняття та категорії. І це не є дивним з огля-
ду на те, що проблематику теорії управління у 

вітчизняній науці почали розробляти саме вчені-
юристи (поняття державного управління, ефек-

тивності управлінської діяльності держави та ін). 

І на сьогоднішній день проблемами теорії 
управління, як юридичної науки, та теорії дер-

жавного управління, як самостійної наукової 
дисципліни, займаються переважно юристи. 

Умовно їх можна поділити наступним чином: 

1. Не існує окремої науки, яка б вивчала 
взаємозв’язок управлінської діяльності держави 

з правом. Теорія управління – комплексна юри-

дична дисципліна (В.Є.Чіркін), яка бере з галу-

зевих та теоретичних юридичних наук найбільш 

загальні дані, виводячи  подальші узагальнення 
та формулюючи закономірності державного 
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управління. Крім того, дана наука активно засто-

совує дані багатьох гуманітарних (соціології, 
політології, економічної теорії) та навіть при-

родничих (інформатика, економічна географія, 
демографія) і прикладних наук (менеджмент) 
[14, с.12-17]. Об’єктом вивчення такої науки є 
специфічна діяльність держави – “державне 
адміністрування” [15, с.15]. Навчальний курс з 
дисципліни “державне управління”, запропоно-

ваний В.Є.Чіркіним, який дотримується саме та-
кого погляду на теорію управління, фактично і 
складає набір знань, отриманих переважно з тео-

ретичних та галузевих юридичних наук, а також 

деякі відомості, отримані з соціології, менедж-

менту, політології та інших наук.  

2. Другий підхід пов’язаний із застосуван-

ням спеціального терміну - “правове управління” 

(Д.А.Керімов). Завдання юридичного досліджен-

ня полягає в тому, щоб виокремити правове 
управління з інших видів соціального управління 
[3, с.490]. Правове управління через законодав-
ство і законність враховує діяльність людей, а 
також безпосередньо вказує людям при певних 

обставинах зразки та рамки поведінки, порушен-

ня яких призводить до певної правової відпо-

відальності. Юридична наука повинна теоретич-

но обгрунтувати найбільш ефективне правове 
регулювання суспільних відносин, а, отже, дос-
лідження правового управління фактично зво-

диться до визначення шляхів ефективної ре-
алізації закону. Крім того, Д.А.Керімов пропонує 
проводити такі дослідження без створення окре-
мої науки, обмежившись лише можливостями га-
лузевих наук, включаючи в зміст управління понят-
тя законності і правопорядку, що фактично зводить 
правове управління до правового регулювання.  

3. Третій погляд на юридичну сутність 
теорії управління пов’язаний із поділом юридич-

ної науки на дві відносно самостійні частини: 

правознавство та державознавство (Б.М.Лаза-
рев). Теорія управління (“теорія державного уп-

равління”) є складовою частиною державознав-
ства (а наука адміністративного права – части-

ною правознавства) [6, с.97-103]. Предметом 

теорії державного управління є вивчення суб’єк-

тів державного управління, державної управлін-

ської діяльності та управлінських відносин, які 
складаються в її ході , причому як врегульованих 

правом, так і не врегульованих ним. Головним 

завданням даної науки є виявлення об’єктивних 

закономірностей державного управління. Поряд 

з такими завданнями, як проблема ефективності 
державного управління, вивчення його прин-

ципів та діяльності державного апарату з насту-

пним закріпленням отриманих результатів в 
нормах адміністративного та державного права, 
автор даної точки зору пропонує включити до її 
предмету закономірності процесу вироблення 
управлінських рішень, вимоги, які повинні ста-
витися до службовців державного апарату, сис-
тему підготовки та підбору кадрів, підвищення їх 

кваліфікації в умовах науково-технічної рево-

люції [6, с.112], які, на нашу думку, юридичними 

засобами та в рамках юридичної науки вирішити 

неможливо і тому включення їх в предмет теорії 
управління є недоцільним. 

4. Теорія управління (наука “державне 
управління”) є третім елементом юридичної нау-

ки поряд із правознавством та державознавством 

(В.Селіванов, В.Цвєтков). Тобто, державне 
управління виноситься за межі права і держави і 
розглядається як відокремлене від них явище, 
хоча і в рамках юридичного знання. Ці складові 
юридичної науки “покликані науково обгрунту-

вати процеси сучасного правотворення, держа-
вотворення, державного управління, прогнозу-

вання тенденцій розвитку останніх, їх опти-

мальні шляхи і напрями” [12, с.21; 13, с.18]. За 
такого підходу ставиться під сумнів визначений 

вище критерій юридичності, тобто, визначення 
предметоутворюючим чинником юридичних на-
ук поняття права та правового поняття держави. 

За таких міркувань, юридичною наукою повинна 
бути лише та наука, яка вивчає право, державу і 
державне управління. До речі, така структура 
юридичної науки в згаданих джерелах не об-

грунтовується. Подібне розуміння державного 
управління ускладнює його “вживлення” в юри-

дичну науку, що і спричинило таке відокремлення.  
5. Ключовими аспектами юридичних дос-

ліджень державного управління, на думку 

В.Б.Авер’янова, є адміністративно-правовий та 
організаційно-правовий. Ним також виділяється 
службово-регулятивна та управлінсько-цілепок-

ладаюча роль права в управлінні [2, с.18-20]. 

Перша полягає у регулюючому впливі права на 
ті суспільні відносини, через які здійснюється 
сама управлінська діяльність; саме за допомогою 

правових норм забезпечується змістовність 
управлінського впливу, взаємозв'язки учасників 
управлінських відносин, розподіл між ними зав-
дань, повноважень, відповідальності та чіткість 
визначення компетенції кожного з них. Друга 
роль права в управлінні (управлінсько-цілепок-

ладаюча) полягає в тому, що саме право викори-

стовується як інструмент державно-управлін-
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ського впливу на керовані суспільні процеси: в 
правових актах безпосередньо закріплюються 
цілі управління, які завжди відображають на-
прями змін, вдосконалення та перетворення на-
явних суспільних відносин. Вищевикладені пи-

тання В.Б.Авер’янов пропонує включити в один 

з теоретичних розділів теорії державного 

управління як самостійної галузі науки. На нашу 

думку, питання управлінського цілепокладення, 
інші управлінські функції права та їх реалізація 
органами держави повинні стати базовими для 
теорії управління як юридичної науки та одним з 
теоретичних розділів теорії державного управ-
ління як комплексної самостійної галузі. 

Ми вважаємо, що теорія управління по-

винна дотримуватися слідуючих базових поло-

жень, які визначатимуть подальші напрямки її 
розвитку в якості юридичної науки:  

1. Теорія управління повинна розглядати 

управлінську діяльність держави з системної 
точки зору, тобто процес її здійснення є резуль-
татом дії системи управління, елементами якої є 
об’єкт і суб’єкт управління, а також прямі та 
зворотні зв’язки між ними. Відповідність управ-
лінської діяльності держави цій схемі складає 
одну з базових закономірностей, які повинна 
вивчати теорія управління (поряд із закономір-

ностями, які випливають з цього підходу, на-
приклад, обов’язкова наявність зворотніх зв’яз-
ків, які є результатом діалектичної взаємодії 
об’єкта та суб’єкта управління, а також така за-
кономірність ефективності управлінського впли-

ву, як відповідність суб’єкта управління об’єкту, 

яким він управляє та ін.). Такий підхід до вив-
чення теорії управління не є відхиленням в 
кібернетику чи теорію систем, які власне і роз-
робили дану схему. Як уже зазначалося вище, 
теорія управління вивчає лише окремий аспект 
такого явища, як управління, яке, саме по собі 
має загальні властивості та закономірності, що 

притаманні будь-якому його виду (механічному, 

біологічному, соціальному, державному управ-
лінню та ін). Тому неврахування таких фунда-
ментальних закономірностей буде помилковим, 

оскільки поняття “управління” та “державне 
управління” співвідносяться як загальне і особ-

ливе, а тому базові закономірності, притаманні  
управлінню взагалі, будуть характерними і для 
такого явища, як державне управління, хоча і з 
деякими особливостями. Визначенню цих особли-

востей, які і мають складати предмет теорії управ-
ління, буде сприяти наступне базове положення. 

2. Розуміння права як необхідної умови 

здійснення державою управлінскої діяльності. 
Тобто розуміння права, з одного боку, як форми 

реалізації управлінського впливу, а з іншого бо-

ку, визнання принципу здійснення цього управ-
лінського впливу, як і будь-якої діяльності дер-

жави, на підставі і у відповідності з діючим за-
конодавством (що передбачено також ч.2ст.6 

Конституції України). Такій підхід вимагає так 

званого “широкого” розуміння державного 

управління, тобто, під державним управлінням 

мається на увазі діяльність всіх органів держав-
ної влади, а під “правовими засобами управ-
ління” не тільки нормативно-правові акти ор-

ганів виконавчої влади, а й акти інших органів, в 
тому числі закони. Тому одними із основних зав-
дань, які на сьогоднішній день стоять перед 

теорією управління, є оновлення змісту категорії 
“державне управління”, яка повинна стати базо-
вою для цієї науки, а також розробка питань, які 
стосуються управлінської ролі права. 

 Орієнтуючись на вищевикладені напрямки 

розвитку теорії управління, можна спробувати 

визначити основні аспекти управлінських явищ, 

які повинна вивчати теорія управління як юри-

дична наука. В основу визначення цих аспектів 
буде покладений системний підхід, а саме ос-
новні напрями системного дослідження: струк-

турний, функціональний та генетично-прогнос-
тичний. В межах структурного аспекту теорія 
управління повинна досліджувати управлінську 

роль держави взагалі, а також структуру та 

управлінські функції окремих державних органів, 

які реалізуються за допомогою права. В межах 

функціонального аспекту теорія управління 
досліджує право як засіб здійснення державою 

управлінської діяльності.  Генетико-прогностич-

ний аспект науки теорії управління повинен 

досліджувати проблему органічного поєднання 

розвитку всієї системи державного управління 

із зміною правових норм (відповідності нових 

правових норм новій якості цієї системи). Саме 
тому на відміну від галузевих юридичних наук 

для теорії управління цікавий не стільки зміст 
нормативного акту та регульованих ним пра-
вовідносин, скільки результати дії цього закону 

(тобто не що він є, а як він діє). В межах генети-

чно-прогностичного аспекту також слід дослід-

жувати закономірності ефективності, доціль-

ності та достатності управлінського впливу 

права на певний вид суспільних відносин (керую-

чись закономірністю відповідності управлінсь-
кого впливу об’єктові управління). З вищевикла-
деного можна зробити висновок, що ядро пред-
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мета науки теорії управління повинні складати 

закономірності, які визначають управлінську 

роль і управлінську цінність права.  

В чому ж полягає відмінність між вище-
описаною наукою та теорією державного управ-
ління, яка є комплексною галуззю знань? В Ком-

плексній програмі підготовки державних служ-

бовців прямо вказано, що освітньо-наукову га-
лузь “державне управління” утворено з метою 

професіоналізації такого виду діяльності, як 

державне управління [1, Cт.1971]. Програма та-
кож передбачає, що галузь “державне управлін-

ня” повинна мати міждисциплінарний характер, 

із спрямуванням на опанування знань, необхід-

них для професійної діяльності в сфері держав-
ного управління [1, Cт.1971]. Це положення по-

винно стати не просто декларацією, а істотнім 

методологічним орієнтиром для дослідників в 
цій галузі, адже відомо, що в основу предмета 
викладання повинен бути покладений предмет 
науки (в даному випадку теорії державного 

управління). Комплексний характер дисципліни 

“державне управління” підтверджує аналіз нав-
чальної програми підготовки магістрів держав-
ного управління (в неї входять право, економіка, 
фінанси, політологія). Цікаво, що теоретичні пи-

тання державного управління розглядаються в 
розділі “Державне управління та менеджмент” і 
містять багато запозичень саме з науки менедж-

менту [7, с.124-152]. 

Отже, предмет теорії державного управ-
ління (яка лише формується як самостійна нау-

кова галузь) повинен, на відміну від юридичної 
теорії управління, охоплювати переважно непра-
вові проблеми – принципи і методи управління, 
наукову організацію праці, механізм вироблення 
і прийняття рішень в процесі здійснення управ-
лінської діяльності державним службовцем, пи-

тання політики кадрів в органах управління та ін. 

На сьогоднішній день в теорії державного 

управління спостерігається тенденція до “нани-

зування” на юридичне (а фактично адміністра-
тивно-правове) поняття управління закономір-

ностей, вироблених іншими науками, від чого 

теорія державного управління та її предмет ста-
ють не комплексними, а аморфними. Наприклад, 

зазначається, що “державне управління – це 
підзаконна діяльність органів виконавчої влади” 

[9, с.8], а предметом теорії державного управ-
ління вже є “закономірності і принципи 

функціонування управлінської діяльності органів 
державної влади” [10, с.61]. Виходить, що пред-

мет теорії державного управління ширше самої 

державно-управлінської діяльності. На нашу 

думку, теорія державного управління повинна 
виробити свій аспект дослідження державно-

управлінських явищ і на підставі цього виробити 

своє, відмінне від інших наук, визначення понят-
тя державного управління, і вже з нього виводи-

ти певні закономірності. Знання, отримані юри-

дичними науками (і, зокрема, теорією управлін-

ня), повинні використовуватися теорією держав-
ного управління лише частково, поряд із знання-
ми, отриманими з політології, соціології ме-
неджменту та інших наук, що цілком відпо-

відало б комплексному характеру цієї науки.  

 На підставі вищевикладеного можна 
виділити наступні відмінності теорії управління 
та теорії державного управління: 

1. Понятійно-термінологічна різниця. Саме 
вона і викликає найбільше непорозумінь. По-

перше, слід визначитися в назві: всі дослідники, 

які займаються питаннями державного управ-
ління, стверджують, що їх наука називається 
“теорія державного управління”, навіть якщо 

дослідження носить суто юридичний характер. 

По-друге, понятійні апарати цих наук залиша-
ються невизначеними і потребують детальної 
наукової розробки, що спричиняє “зловживання” 

в юридичних дослідженнях політологічними, 

економічними, соціологічними та іншими кате-
горіями, що іноді призводить до зовсім неюри-

дичних результатів. З іншого боку, дослідники 

теорії державного управління надмірно зловжи-

вають юридичними поняттями, оскільки біль-
шість з них є саме юристами за фахом, що дуже 
ускладнює формулювання неюридичних висновків.  

2. Предметна різниця. Предметом 

дослідження науки теорії управління мають бути 

саме державно-правові закономірності здійснен-

ня державою її управлінських функцій, зокрема: 
питання управлінської сутності права, питання 
відповідності способу правового регулювання 
даній системі управління, управлінської ефек-

тивності правових норм, питання правової рег-
ламентації організації і функціонування органів 
державної влади та ін. Предметом дослідження 
теорії державного управління мають стати вже 
перелічені вище неюридичні питання – принци-

пи і методи управління, наукова організація 
праці, механізм вироблення і прийняття рішень в 
процесі здійснення управлінської діяльності 
державним службовцем, питання кадрової 
політики державної служби та ін. 

3. Функціональна різниця. Функцією теорії 
управління як юридичної науки є використання її 
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висновків та узагальнень в процесі вдосконален-

ня діючої системи законодавства. Функцією 

теорії державного управління є застосування ре-
зультатів її досліджень в процесі навчання та 
підвищення кваліфікації державних службовців, 
а також вже при безпосередньому використанні 
службовцями отриманих знань при здійсненні 
ними управлінської діяльності, причому акцент 
повинен робитися не на юридично значимих діях. 

Врахування вищевикладених положень 
дозволило б в істотній мірі подолати невизна-
ченість і плутанину, яка спостерігається в су-

часній науковій літературі з приводу галузевої 
належності знань про управління, а також більш 

чітко сформулювати предмети і теорії управ-
ління та теорії державного управління.  
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AS A LEGAL SCIENCE 

 

Summary 

 

This article dedicated to the fundamental problems of the modern Ukrainian science of the public ad-

ministration. There are: 1) formulation of the subject of the science of the public administration (which are 

the administrative features of law); 2) problem of the correlation between legal and nonlegal science of the 

public administration. 
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ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОНЯТИХ ТА СПЕЦІАЛІСТА В ПРОВАДЖЕННІ ПО 

СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Важливим чинником додержання закон-

ності при застосуванні заходів забезпечення   
провадження по справах про адміністративні 
правопорушення слугує участь понятих у випад-

ках проведення таких заходів, як особистий 

огляд або огляд речей. Стаття 264 КпАП визна-
чає, що особистий огляд може провадитись упо-

вноваженою на те особою однієї статі з огляду-

ваним і в присутності двох понятих тієї ж статі. 
Обов'язковість залучати понятих встановлена і 
при огляді речей у випадках, що не терплять зво-

лікання, і в разі відсутності особи, у власності   
(володінні)   якої  вони   знаходяться.  Таким   

чином, законодавцем передбачена участь поня-
тих на стадії порушення провадження. Проте, як 

уявляється, не виключена можливість участі по-

нятих і на стадії розгляду справи, де, як вже го-

ворилося, вони можуть виступати в іншій якості 
– як свідки по обставинах правильності  дій  по-

садових  осіб  і  складання  процесуальних доку-

ментів. Але при рішенні цього питання спостері-
гається певна нечіткість. Визнаючи необхідність 
участі понятих, законодавець, однак, не визнає їх 

учасниками провадження. Доцільно все ж вста-
новити в КпАП, що поняті є учасниками прова-
дження, надавши їм право бути присутніми й 

при всіх діях посадових осіб, а у визначених за-
коном випадках і обов'язок засвідчити факт, 
зміст і результати застосування заходів забезпе-
чення провадження  по справах про адміністра-
тивні правопорушення. 

Відносно участі в адміністративно-проце-
суальній діяльності такої фігури, як спеціаліст, 
слід відмітити, що чинним законодавством про 

адміністративні правопорушення не регламенто-

вана його участь у провадженні. Не висвітлене 
це питання і у літературі. Між тим сутність і осо-
бливості участі спеціаліста в кримінальному проце-
сі докладно проаналізовані в публікаціях з кримі-
нально-процесуальних і криміналістичних  про-
блем.  А.І.Вінберг,  наприклад,  характеризує спе-
ціаліста як особу, покликану своїми спеціальними 

пізнаннями сприяти слідчому в усіх тих випадках, 
коли з питань, що мають значення для справи, по-
трібна його допомога і коли при цьому немає необ-

хідності в призначенні експертизи [1, с.30]. 

Володіння спеціальними пізнаннями де-
якою мірою зближує спеціаліста і експерта, які 
беруть участь у кримінальному судочинстві. 
Проте основне призначення спеціаліста полягає 
все ж не у формулюванні та обгрунтуванні від-

повідних висновків, як це робить експерт, а в 
консультуванні слідчого, розробці для нього ре-
комендацій науково-технічного  характеру,  за-
стосуванні  доцільних  прийомів, методів і засо-

бів для виявлення, збирання та фіксації доказів 
[2, с.37]. Компетенція спеціаліста не виходить за 
межі надання допомоги слідчому при збиранні 
вже наявних доказів і підготовки матеріалів для 
експертизи [3, с.112].  

Висловлене можна використовувати й у 

провадженні по справах про адміністративні 
правопорушення. Практика показує, що участь 
спеціаліста з певних категорій справ є не тільки 

бажаною, а й об'єктивно необхідною. Так, при 

проведенні передбаченого ст.264 КпАП особис-
того огляду обов'язковою є участь спеціаліста — 

лікаря у випадках, якщо є достовірні дані про те, 
що викрадене або предмети контрабанди сховані 
особою у природних отворах людського тіла. 
Зрозуміло, проведення подібних дій іншою осо-

бою недопустимо, оскільки при цьому грубо по-

рушуються права і гідність громадянина, який 

був підданий огляду. Практика також свідчить, 
що по деяких категоріях справ (ст.ст. 129, 130 

КпАП) спеціаліст бере участь в провадженні 
практично у всіх випадках. Як спеціалісти зви-

чайно залучаються середні медичні працівники, які 
здійснюють забор проб крові і сечі для проваджен-

ня медичного огляду з метою встановлення наявно-
сті і ступеня тяжкості алкогольного сп'яніння. 

Участь спеціаліста на стадії порушення 
провадження по справах про адміністративне 
правопорушення можлива і за інших обставин. 

Так, при складанні протоколу про адміністрати-

вне правопорушення по певних категоріях справ 
не виключене залучення спеціаліста з фото- і 
відеозйомки (для фіксації, наприклад, обстанов-
ки або слідів вчиненого правопорушення). Фото-

знімки або відеозапис можуть слугувати наоч-

ним доповненням до протоколу, посилюють його 

доказове значення. На .жаль, особи, уповнова-
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жені складати протоколи про адміністративні 
правопорушення, рідко використовують допомо-

гу спеціаліста і технічні засоби. Видається, що це 
не сприяє винесенню об'єктивних  постанов.  
Приписи  про  можливість  використання науко-

во-технічних засобів і залучення у зв'язку з цим 

спеціаліста повинні бути відображені у методич-

них рекомендаціях для осіб, уповноважених 

складати протоколи про правопорушення. 
Торкаючись питання про те, чи повинен 

спеціаліст підписувати протокол про адміністра-
тивне правопорушення, зауважимо, що такий 

підпис у протоколі необхідний, якщо спеціаліст 
був присутній при його складанні і про це в про-

токолі зроблений відповідний запис. 
Вважаємо, що необхідно усунути прогали-

ну у законодавстві і процесуально закріпити ста-
тус спеціаліста у провадженні по справах про 

адміністративні правопорушення, передбачити 

його права і обов'язки, а також відповідальність 
цього учасника в разі відмови або ухилення від 

виконання ним обов'язків. Визначаючи процесу-

альний статус спеціаліста у провадженні, необ-

хідно закріпити його право підписувати прото-

кол про адміністративне правопорушення, вно-

сити в його зміст зауваження, що стосуються 
виконуваних ним обов'язків. Важливо передба-
чити обов'язок спеціаліста з'явитися за викликом 

органу (посадової особи) і брати участь у прова-
дженні по справі, добросовісно використовуючи 

спеціальні пізнання. Що ж стосується відповіда-
льності спеціаліста, то питання про неї слід, оче-
видно, вирішувати диференційовано. Якщо ви-

конання обов'язків спеціаліста входить до кола 
його службових обов'язків, то цей учасник за 
ухилення від їх виконання може притягуватись 
до дисциплінарної відповідальності.    До недоб-

росовісного спеціаліста можливе застосування 
заходів адміністративної відповідальності. Крім 

того, бажано розширити зміст ст. 275 КпАП, яка 
регламентує відшкодування витрат потерпілим, 

свідкам, експертам і перекладачам, включивши в 
цей перелік й спеціалістів.  
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ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВИМИ ОРГАНАМИ 

(ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН) 

 

Механізм контролю є важливим елементом 

у формуванні економічної та соціальної політики 

держави. Особливий інтерес представляє про-

блема організації державного контролю в Украї-
ні. Тому не випадково Конституцією України 

(ст. 98) в загальних рисах визначено особливий 

правовий статус такого органу фінансового кон-

тролю, як Рахункова палата. Правові основи дія-
льності цієї інституції, її статус, функції, повно-

важення та порядок їх здійснення визначено За-
коном України “Про Рахункову палату” від 11 

липня 1996р. 

В Законі України “Про Рахункову палату” 

підтвердженням самостійності Рахункової пала-
ти є те, що, по-перше, вона незалежна від будь-
яких інших органів держави (статті 1, 3, 36); по-

друге, Рахункова палата, здійснюючи контроль, 
самостійно планує свою діяльність на основі рі-
чних і поточних планів, які формуються з ураху-

ванням усіх видів і напрямів її діяльності та кон-

кретних доручень Верховної Ради України, її ко-
мітетів, звернень та пропозицій  Президента  Укра-
їни, Кабінету Міністрів України (стаття 15); по-
третє,  терміни, обсяги і засоби проведення ревізій і 
перевірок встановлюються Рахунковою палатою. 

Про надання широких повноважень конт-
рольно-рахунковим органам щодо отримання 
інформації вказує  Лімська Декларація керівних 

принципів контролю, яка прийнята ІХ Конгресом 

Міжнародної організації вищих контрольних ор-

ганів (ІНТОСАІ) у 1977 році, вона узагальнює 
досвід організації і діяльності державних органів 
фінансового контролю різних держав в сучасних 

умовах. Так, відповідно до положень Декларації, 
вищий контрольний орган повинен мати доступ 

до всіх документів, що відносяться до управлін-

ня фінансовими і матеріальними засобами, і по-

винен мати право запрошувати усно або письмо-

во у організації, яка перевіряється, будь-яку ін-

формацію, яку він вважає необхідною, а терміни 

подання цієї інформації чи запрошених документів 
та інших довідок, включаючи рахунки, повинні 
бути обумовлені в окремих випадках або законом, 

або самим вищим контрольним органом [8, с.46]. 

Для здійснення контрольних повноважень 
контрольно-рахункові органи наділені правами 

вимагати подання всіх документів, необхідних 

для проведення перевірок чи ревізій. Документи, 

які Федеральна Рахункова палата Республіки 

Німеччини вважає необхідними для виконання 
своїх завдань, а також необхідні довідки повинні 
висилатись їй на певний строк за її вимогою або 

видаватись довіреним особам [5, с.126]. Генера-
льний контролер і ревізори Великобританії, крім 

отримання документів і довідок, мають право ви-

магати пояснення всіх осіб, які завідують даними 

документами [3, с.158]. Законом Російської Феде-
рації встановлено, що підконтрольні органи й 

організації зобов’язані надавати необхідну інфо-

рмацію Рахунковій палаті [12, с.238]. 

Посадові особи апарату Рахункової палати 

України (стаття 123) при виконанні службових 

обов’язків мають право знайомитися з усією до-

кументацією, що стосується фінансово-госпо-

дарської діяльності об’єкта, щодо якого здійсню-

ється перевірка, ревізія або обстеження; вимага-
ти і отримувати від керівників об’єктів, на яких 
проводиться контроль, необхідні довідки, інформа-
цію, статистичні дані, бухгалтерсько-фінансові зві-
ти, усні та письмові пояснення з питань, пов’язаних 
із проведенням перевірок і ревізій. 

Як видно з указаного вище, контрольно-

рахункові органи мають право вимагати так звані 
“необхідні документи”. Хоча більшість законів 
визначають, які саме документи мають право 

вимагати ці інституції (наприклад, бухгалтерські 
книги, акти тощо), але не дають визначення по-

няттю “необхідні”. А це означає, що в кожному 

конкретному випадку контрольно-рахунковий 

орган самостійно визначає, які саме документи є 
необхідними – це сприяє ефективності роботи 

цих органів і вказує на їх незалежність. 
Надаючи право контрольно-рахунковим 

органам вимагати документи, більшість норма-
тивних актів чітко не вказують, чи зобов’язані 
керівники об’єктів, що контролюються, надавати 

документи, що знаходяться не в цих об’єктах. 

Лише Закон про фінансовий контроль Велико-

британії надає право Генеральному контролеру 

вимагати необхідні документи лише підприємств 
чи організацій, де проводиться перевірка [3, 

с.158]. А Закон “Про Верховну контрольну пала-
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ту” Польщі, навпаки, вказує, що в зв’язку з конт-
ролем, який проводиться цією інституцією для 
встановлення фактичного стану в сфері діяльно-

сті об’єкта, який контролюється, вона має право 

отримувати інформацію від організацій, що  не 
контролюються, і вимагати пояснення від їх пра-
цівників [9, с.203]. 

Уповноважені особи Вищої контрольної 
служби Чехії наділені правом знайомитися з да-
ними, які є предметом комерційної або службо-

вої таємниці, а по пред’явленню письмової дові-
реності - і з державними секретами, і зобов’язані 
не розповсюджувати відомості про факти, що 

стали їм відомі в ході ревізії та не зловживати 

цими знаннями. Але в той же час вказаний Закон 

звільняє перевіряючих від обов’язку зберігати 

таємницю, якщо зацікавлена особа дає згоду на 
це або якщо існує важливий державний інтерес. 
Такий дозвіл може дати Президент служби[14, 

с.184]. Збереження доказів зібраних контролера-
ми Польщі в ході контрольної процедури забез-
печується належним чином, а саме: передачею 

під розписку на зберігання керівнику або іншому 

працівнику контрольної організації, збережен-

ням у організації, яку перевіряють в окремому, 

закритому і опечатаному приміщенні; вилучен-

ням із цієї організації під розписку [9, с.206]. 

Чиновники, надзвичайні радники і керівники Ра-
хункової палати Франції можуть вимагати від 

аудиторів всю інформацію, що стосується під-

приємств, які перевіряються. Вони можуть по-

ставити вимогу про передачу їм всієї документа-
ції і зобов’язані зберігати службову таємницю 

[13, с.147]. 

Матеріали, які надаються Рахунковій пала-
ті України для аналізу, перевірки або ревізії ор-

ганами виконавчої влади, Національним банком 

України або іншою банківською установою, під-

приємствами, установами та організаціями, а та-
кож відомості та документи про фінансовий, 

майновий, податковий стан юридичних і фізич-

них осіб, становлять професійну таємницю Ра-
хункової палати і можуть бути використані нею 

лише для здійснення контролю. 

У Законі України вказано, що розголошен-

ня будь-яких відомостей, матеріалів, документів 
усними чи друкованими засобами масової інфо-

рмації в першу чергу щодо посадових осіб, які 
ними користувались або яким вони були відомі, 
переслідується законом. Посадові особи апарату 

Рахункової палати та особи, які залучаються нею 

до роботи в процесі здійснення її функцій і пов-
новажень, за порушення законодавства про дер-

жавну та іншу таємницю, розголошення держав-
ної та іншої таємниці, яка охороняється законом, 

несуть відповідальність згідно із законодавством 

України. Позитивним в законодавстві України є 
те, що дається трактування поняття ”професійна 
таємниця”. Але в той же час з указаних поло-

жень не можна зрозуміти, що саме переслідуєть-
ся законом і яку відповідальність несуть особи. 

Коли законодавство Російської Федерації вказує, 
що інспектори Рахункової палати несуть відпо-

відальність за розголошення державної чи іншої 
таємниці, що охороняється законом, то законо-

давство України не містить такого положення. 
Доцільно було б щоб в законодавстві Укра-

їни передбачалися санкції, які можуть застосову-

ватись до осіб, що допустили розповсюдження 
службової інформації. В той же час в Законі не-
обхідно вказати, що посадові особи Рахункової 
палати України не зобов’язані давати будь-яких 

пояснень по суті тих заходів, що ними прово-

дяться, а також надавати їх кому б то не було для 
ознайомлення інакше, як у випадках  і порядку, 

передбачених законодавством України. Наяв-
ність запропонованих положень, по-перше, за-
безпечить захист інформації, яка стала відома 
посадовим особам Рахункової палати під час 
проведення контрольних заходів і, по-друге, на-
дійно забезпечить нерозголошення відомостей, 

що стали їм відомі. 
Посадові особи апарату Рахункової палати 

України мають право при виконанні службових 

обов’язків вимагати і отримувати від керівників 
об’єктів, на яких проводиться контроль, усні та 
письмові пояснення з питань, пов’язаних з про-

веденням перевірок і ревізій. Із вказаного вище 
не зовсім зрозуміло, чи мають право посадові 
особи Рахункової палати України вимагати дачу 

пояснень від інших працівників об’єкта, що кон-

тролюється, оскільки в Законі до суб’єктів, що 

зобов’язані давати пояснення, віднесено лише 
керівників цих об’єктів. На думку автора, необ-

хідно надати Рахунковій палаті повноваження 
викликати посадових осіб, громадян України, 

іноземних громадян і осіб без громадянства для 
дачі пояснень з приводу відповідних даних, які 
встановлені в ході контрольних заходів. Крім 

цього, необхідно зобов’язати керівників установ, де 
проводяться перевірки чи ревізії, безвідкладно 
приймати посадових осіб Рахункової палати у 
зв’язку з виконанням ними службових обов’язків. 

Лімська Декларація підкреслює, що вищий 

контрольний орган повинен самостійно прийма-
ти рішення про те, де доцільно проводити окремі 
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перевірки: безпосередньо за місцем знаходження 
організації, що перевіряється, або у самому ви-

щому контрольному органі [8, с.46]. Для того, 

щоб мати можливість проводити перевірки без-
посередньо за місцем знаходження організації, 
посадові особи контрольно-рахун-кових органів 
повинні мати право на необмежений доступ в 
будь-які виробничі, складські та інші приміщен-

ня об’єкта, що контролюється – це сприятиме 
належному здійсненню контрольним органом 

його повноважень. Крім цього, контрольно-ра-
хункові органи деяких держав повинні мати пра-
во вилучати необхідні для збереження доказів 
документи і предмети, а також арештовувати 

цінності, опечатувати приміщення.  
Так, уповноважені представники Верхов-

ної Контрольної палати Польщі мають право ві-
льного доступу до об’єктів і приміщень органі-
зацій, що контролюються і проводити огляд 

об’єктів, частин майна і вилучати предмети у 

присутності начальника організаційного підроз-
ділу, в якому знаходиться предмет, а у  випадку 

його відсутності – працівника призначеного ке-
рівником організації, що контролюється. По фа-
кту вилучення складається акт, який підписуєть-
ся контролером і особою, що бере участь у вилу-

ченні [9, с.203,206-207]. 

Перевіряючі Вищої контрольної служби 

Чехії при проведенні перевірки уповноважені 
отримувати доступ на об’єкти, підприємства, 
земельні ділянки і інші приміщення об’єктів, що 

перевіряються, якщо це пов’язано з предметом 

перевірки, вилучати документи, якщо є на те під-

стави, але про таке вилучення об’єкта, що переві-
ряється, необхідно дати письмове підтвердження та 
залишити копії цих документів на підконтрольному 
об’єкті. При проведенні таких перевірок зберігаєть-
ся недоторканість житла [14, с.183]. 

Інспектори Рахункової палати Російської 
Федерації при виконання своїх службових 

обов’язків по  проведенню контролю мають пра-
во безперешкодно відвідувати державні органи, 

підприємства, установи і організації, банки та 
інші кредитно-фінансові установи незалежно від 

форм власності, військові частини і підрозділи, 

будь-які виробничі, складські, торгові та канце-
лярські приміщення, а також опечатувати каси, 

касові і службові приміщення, склади й архіви, а 
при виявленні підробок, розкрадань і зловживань 
– вилучати необхідні документи, залишаючи в 
справах акт вилучення і копії або опис вилуче-
них документів [12, с.245]. 

Посадові особи апарату Рахункової палати 

України при виконанні службових обов’язків також 

мають право безперешкодно входити в приміщення 
державних органів, підприємств, установ, архівів, 
сховищ, виробничих і допоміжних приміщень бан-

ків, фінансово-кредитних установ та інших об’єк-
тів, а також опечатувати касові і службові примі-
щення, сховища і архіви [2]. 

Певні закони про контрольно-рахункові 
органи передбачають накладення санкцій на 
осіб, які заважають проводити контрольні захо-

ди. Так, Вища контрольна служба Чехії може 
накласти штраф у розмірі 50000 крон на фізичну 

особу, яка навмисно перешкоджає здійсненню 

об’єктом, що перевіряється, його функцій. В той 

же час, якщо обов’язки не виконуються особою в 
рамках наданого строку, то може бути накладено 

грошовий штраф повторно [14, с. 186]. На осіб, 

які заважають будь-яким чином посадовим осо-

бам Рахункової палати Франції проводити пере-
вірки в рамках повноважень, що їм надані Зако-

ном, накладається штраф у розмірі 100000 фран-

ків [13, с.148].  В Польщі, до осіб які ухиляються 
від контролю або перешкоджають його здійс-
ненню, в тому числі шляхом непред’явлення не-
обхідних для контролю документів або подання 
завідомо неправдивої інформації про виконання 
заключень за результатами контролю, може бути 

застосовано покарання у  вигляді арешту, обме-
ження громадських прав і свобод або штрафу. 

Крім цього, передбачено накладання санкцій, 

зокрема штрафу не лише на особу, яка перешко-

джає проводити перевірку, а і на особу, яка ви-

кликана у якості свідка і не з’явилася без поваж-

них причин [9, с.210, 226-227]. 

У Законі про Рахункову палату Російської 
Федерації є також положення щодо накладення 
відповідальності, встановленої законодавством, 

на осіб, які відмовляються або ухиляються від 

своєчасного надання інформації або документа-
ції на вимогу Рахункової палати. Це положення 
конкретизується в Кримінальному кодексі Росій-

ської Федерації, який передбачає накладення 
штрафу або позбавлення права займати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на пев-
ний строк, якщо особа неправомірно відмовляє в 
наданні або ухиляється від надання інформації, 
чи надає неповну або неправдиву інформацію 

Рахунковій палаті  Російської Федерації. А якщо 

ці дії пов’язані з приховуванням правопорушень, 
то карається позбавленням волі з позбавленням 

права займати певні посади або займатися пев-
ною діяльністю [11, с.249]. 
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Вважаємо за доцільне внести до Криміна-
льного кодексу України аналогічне положення. 

 Законодавством Російської Федерації пе-
редбачено додаткові заходи по забезпеченню 

права на інформацію Рахункової палати. Так, 

Голова Рахункової палати і його заступники ма-
ють право брати участь у засіданнях Ради Феде-
рації і Державної Думи, її комітетів і комісій, 

Уряду Російської Федерації , Президії Уряду Ро-

сійської Федерації , а аудитори Рахункової пала-
ти мають право бути присутніми на засіданнях 

Ради Федерації і Державної Думи, їх комітетів і 
комісій, колегій федеральних органів виконавчої 
влади і інших державних органів [12, с.233-235]. 

Законодавство України, надаючи додаткові 
гарантії Голові Рахункової палати, в той же час 
обмежує їх, вказуючи, що він має право брати 

участь у засіданнях Верховної Ради України, її 
комітетів і тимчасових спеціальних та інших ко-

місій під час розгляду питань, що стосуються 
діяльності Рахункової палати. А головні контро-

лери – керівники департаментів Рахункової па-
лати,  мають право бути присутніми на засідан-

нях комітетів Верховної Ради України, колегій 

центральних органів виконавчої влади та інших 

державних органів, а також органів місцевого 

самоврядування. Вважаємо, що надаючи Голові 
Рахункової палати такі повноваження, не потріб-

но їх обмежувати, тобто із даного положення 
Закону необхідно вилучити слова “під час роз-
гляду питань, що стосуються діяльності Рахун-

кової палати”. 

Повноваження контрольно-рахункових ор-

ганів здійснюють посадові особи. Відповідно до 

законодавства України повноваження  під час 
підготовки і проведення контрольних заходів 
реалізують Голова Рахункової палати, його за-
ступники, Секретар та головні контролери. Вка-
зуючи, що посадові особи можуть здійснювати 

ревізії та перевірки, чомусь законодавство Укра-
їни не забезпечує дотримання принципу об’єк-

тивності. Наприклад, законодавство Чехії вказує, 
що перевірку не можуть проводити особи, відно-

сно яких, маючи на увазі їх зв’язки з об’єктом, 

що перевіряється або предметом перевірки, іс-
нують обгрунтовані сумніви в безкомпромісності 
[14, с.183]. Контролер Верховної палати Польщі 
підлягає виключенню з контрольної процедури 

на підставі вимоги, що подається або в силу за-
кону, якщо результати контролю можуть зачіпа-
ти його права або обов’язки, права або обов’язки 

його чоловіка (дружини), або особи, що знахо-

дяться з ним у фактичному шлюбі, рідних або 

родичів до другого ступеня,  або осіб, пов’язаних 

з ним у результаті усиновлення, піклування чи 

опіки [9, с.204]. Вважаємо, що необхідно забо-

ронити брати участь у підготовці і проведенні 
контрольних заходів посадовим особам Рахунко-

вої палати України, які знаходяться в родинних 

зв’язках з посадовими особами об’єкта, який пе-
ревіряється.  

Рахункова палата України  має право залу-

чати до проведення ревізій і перевірок фахівців-
експертів з інших установ і організацій, а також 

працівників інших державних контрольних, по-

даткових і  правоохоронних органів з оплатою їх 

праці в необхідних випадках за рахунок власних 

коштів – це сприяє їх ефективності. Вважаємо, 

що законодавство України повинно чітко врегу-

лювати порядок підготовки і проведення конт-
рольних заходів, оскільки це в свою чергу впли-

ватиме на об’єктивність роботи цієї інституції.  
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FOREIGN COUNTRIES) 

 

Summary 

 

The preparation and carrying out order of the different control by the control calculating bodies was 

exposed in the article. Analyzing the legislation of Ukraine and foreign countries the author indicates the 

existing deficiencies in the control organization and carrying out by the Calculation Chamber of Ukraine and 

proposes the ways of their improving.  
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ 

 

Платіжна система являє собою основну 

інфраструктуру сучасної ринкової економіки. 

Саме її ефективність та стабільність є інструмен-

тами безперебійного функціонування економіч-

ної системи країни, в тому числі грошових і фі-
нансових ринків. Ключовими аспектами, що мо-

жуть якісно впливати на стабільність і ефектив-
ність платіж-ної системи в цілому, є процедури 

міжбанківського обміну та розрахунків. Здійс-
нюючи розрахунки за міжбанківськими плате-
жами, банки стикаються, як правило, з двома 
альтернативами: вибір засобу розрахунку: гроші 
комерційного банку проти грошей центрального 

банку; вибір механізму розрахунку: нетто-

розрахунок, який може виконуватися або на 
двохсторонній, або на багатосторонній основі; 
проти бруто-розрахунку [13, с. 91]. 

Якщо говорити про перший варіант, він 

полягає в тому, що банки тримають свої розра-
хункові рахунки (кореспондентські) як у центра-
льному банку країни, так і в інших комерційних 

банках. Якщо перші є грошима центрального 

банку, то наступні є грошима комерційних бан-

ків. Вони мають назву “взаємних рахунків”. Їх 
регулювання здійснюється на двохсторонній осно-
ві. Тобто платежі, якими обмінюються банки один 

з одним, переводяться на такий взаємний рахунок.  
При другому варіанті обирається нетто- 

або брутто-розрахунок (валовий розрахунок). 

Нетто-розрахунок (кліринг) відбувається у тому 

випадку, коли два або більше банки домовля-
ються обмінюватися платежами в межах встано-

вленого операційного періоду та врегулювати в 
кінці такого періоду лише нетто-залишки, які 
розраховуються як різниця між виконаними пла-
тежами та надходженнями кожного банку по 

відношенню до всіх інших. При цьому кліринг 
може виконуватися як на двохсторонній, так і на 
багатосторонній основі.  

В цілому кліринг можна визначити як про-

цес передачі, перевірки і в деяких випадках під-

твердження платіжних доручень або доручень на 
трансферт цінних паперів, що здійснюється до 

розрахунку. Він може також включати операції 
щодо взаємного заліку платіжних і трансфертних 

доручень та визначення остаточного розрахунко-

вого сальдо [10, с. 17]. Закон України “Про пла-

тіжні системи та переказ грошей в Україні” ви-

значає кліринг як механізм, що включає збиран-

ня, сортування, реконсиляцію та проведення вза-
ємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної 
системи, а також обчислення за кожним із них 

сумарного сальдо за визначений період часу між 

загальними обсягами вимог та зобов'язань [5].  

Клірингові палати забезпечують багато-

сторонній “неттінг” міжбанківських платежів, 
тобто взаємну компенсацію зобов’язань та акти-

вів для виявлення чистої позиції. Клірингові па-
лати працюють на щоденній основі: багатосто-

ронні залишки розраховуються в кінці кожного 

операційного дня, як правило, через рахунки, що 

знаходяться в центральному банку. 

Як зазначають фахівці, механізм “неттін-

гу” (особливо, коли мова йде про неттінг на ба-
гатосторонній основі), в значній мірі скорочує 
кількість і вартість переводів фондів для задано-

го обсягу операцій, і це дозволяє банкам знизити 

витрати та скоротити середню сумарну кількість 
резервів в центральному банку. Однак операцій-

ний механізм клірингової системи на багатосто-

ронній основі має два суттєвих недоліки: в кінці 
дня банк може бути не в змозі врегулювати свій 

кінцевий залишок на рахунку (розрахунковий 

ризик); неспроможність одного банку врегулю-

вати свої балансові позиції може стати причи-

ною неможливості провести розрахунок для ін-

ших банків, включаючи ті, які не працювали з 
першим, що не виконав своє зобов`язання, бан-

ком. Внаслідок цього може мати місце руйну-

вання всієї системи розрахунків (системний ри-

зик) [13, с. 92]. 

Якщо говорити про брутто-розразунок, то 

кожна окрема операція зразу передається на ра-
хунки до центрального банку. Такий механізм 

забезпечує негайну кінцевість платежу та скоро-

чує розрахунковий ризик. Недоліком брутто-

розрахунків є значні операційні витрати та ви-

трати ліквідності, оскільки необхідно виконання 
кожного індивідуального переводу фондів, збе-
реження достатніх фондів на рахунках банків, 
які вони тримають в центральному банку, та ви-

плачують по них незначний відсоток. Порівняно 

із системою клірингу обсяг і вартість переводів 
фондів є значно дорожчими в системі брутто-
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розрахунків. Водночас позитивним моментом 

для системи брутто-розрахунків є використання 
комп’ютерної та телекомунікаційної технології, 
а також специфічні заходи, спрямовані на надан-

ня додаткової ліквідності протягом дня.  
Ефективність платіжної системи залежить 

від використання загальноприйнятих стандартів. 
Введення таких загальноприйнятих правил і опе-
раційних стандартів вимагає значної взаємодії 
всіх операторів системи. При цьому достатньо 

часто є доцільним здійснення регулювання дано-

го питання з боку державної влади (центрально-

го банку, якщо він наділений відповідними фун-

кціями), оскільки між окремими операторами 

можуть виникати конфлікти інтересів, що не бу-

дуть врегульовані самостійно.  

Так, зокрема, в Російській Федерації, з ме-
тою подальшого вдосконалення платіжної сис-
теми Росії, оптимізації документообігу, уніфіка-
ції розрахунково-грошових документів і впрова-
дження сучасних технологій у практику розра-
хунків за рішенням Банку Росії із 11 жовтня 
1996р. на території РФ введена в дію системи 

дев’ятизначних банківських ідентифікаційних ко-
дів учасників розрахунків (система БІК) [2, с. 146]. 

Відповідно до листа Банку Росії від 19.08.1996 р. 

№ 17-1-7/457 “Про введення в дію дев`яти-

значних банківських ідентифікаційних кодів 
учасників розрахунків на території Російської 
Федерації” ідентифікаційні коди включають: ко-

ди Росії, коди її територій, умовні номери уста-
нов Банку Росії тощо. Зазначені банківські іден-

тифікаційні коди об’єднані у Довіднику банків-
ських ідентифікаційних кодів учасників розра-
хунків на території РФ, який застосовується із 
дотриманням відповідного положення [11]. На 
території Росії введено також єдині форми по-

штового програмного авізо, телеграфного авізо, 

запиту на підтвердження, підтвердження досто-

вірності поштового та телеграфного авізо та ви-

писки із особового рахунку клієнта установи Ба-
нку Росії та порядку їх заповнення, єдиний поря-
док оформлення платіжного доручення тощо [9]. 

Забезпечення ефективності та стабільності 
платіжної системи є одним з пріоритетних за-
вдань Національного банку України, яке впрова-
джується ним у межах здійснення грошово-

кредитної політики. Ще у 1993 році НБУ визна-
чав як одне з найважливіших напрямків своєї 
роботи створення національної платіжної систе-
ми, здійснення заходів щодо розробки схеми і 
встановлення строків проходження документів 
банківськими каналами, посилення фінансової 

відповідальності комерційних банків за невчасне 
зарахування коштів на рахунки клієнтів, органі-
зацію нормування операцій за розрахунками і 
запровадження відповідних санкцій до комер-

ційних банків за порушення встановлених нор-

мативів. Наголос ставився також на необхідності 
розроблення системи електронного обігу грошей 

в Україні та запровадження електронних розра-
хунків з використанням абонованих каналів 
зв`язку, включно з телефонними [14, с. 72]. 

Роль центрального банку в галузі організа-
ції платіжних систем може спиратися на юриди-

чну основу (Німеччина, Франція), законну осно-

ву (США) або на договірну основу (Бельгія, Ве-
ликобританія) [1, с. 41]. Як правило, на центра-
льний банк покладається декілька основополож-

них функцій у сфері забезпечення безперебійно-

го функціонування платіжної системи: надання 
послуг у сфері випуску банкнот і регулювання 
розрахункових рахунків, які можуть використо-

вуватися для врегулювання балансових позицій у 

кліринговій системі або мобілізуватися безпосе-
редньо через систему брутто-розрахунків; на-
дання кредитних ліній банкам, які не в змозі ви-

конати свої фінансові зобов’язання в кліринговій 

системі для запобігання фінансових та систем-

них ризиків; регулююча діяльність центрального 

банку, яка охоплює банківський нагляд, введен-

ня специфічних правил щодо відкриття рахунків 
у центральному банку, доступу до клірингової 
системи, заходи щодо контролю за фінансовими 

ризиками, для недопущення розповсюдження 
“морального ризику” [7]; координуюча діяль-
ність, спрямована на розвиток співробітництва в 
галузі платіжних систем, щодо інфраструктури 

та операційних стандартів, через комітети й асо-

ціації, що складаються із представників фінансо-

вого співтовариства, які очолюються централь-
ним банком [10, с. 94]. 

У Франції існує три типи мінових систем: 

звичайні розрахунки з використанням паперових 

носіїв, що проводяться в розрахункових палатах; 

звичайні автоматизовані розрахунки, пов`язані з 
магнітними носіями. Вони здійснюються клірін-

говою ЕОМ і в регіональному центрі розрахунків 
для відображення чеків (CREIS); розрахунки, що 

базуються на використанні мереж передачі да-
них, які взаємодіють із системою САЖИТТЕР и 

СІТ (міжбанківська телеобробка клірингових 

операцій). Банк Франції, який утримує рахунки 

всіх кредитних установ, перебуває у центрі цих 

систем [1, с. 42]. 
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В Італії нова клірингова система введена у 

1989 році. Вона складається з чотирьох підсис-
тем, що спеціалізуються відповідно до природи 

платежів (на паперових носіях проти безпаперо-

вих) та вартості операцій (низьковартісні проти 

значновартісних). Так, платежі, що базуються на 
використанні паперової документації, обробля-
ються в місцевій кліринговій підсистемі, яка 
управляється філіями Банку Італії, розташовани-

ми в кожній столиці провінції країни. Значна 
географічна протяжність системи робить її ідеа-
льним провідником операцій, що вимагають фі-
зичного обміну документами. Безпаперові низь-
ковартісні операції надходять до клірингової си-

стеми через роздрібну підсистему. Операції об-

робляються за допомогою міжбанківської мере-
жі протягом ночі та вводяться в систему клірин-

гу наступного дня. Саме за допомогою цієї про-

цедури регулюється вилучення готівки із банко-

матів і касових автоматів тощо. 

У Німеччині організація проведення бан-

ківських операцій із використанням платіжних 

інструментів також покладена на центральний 

банк країни – Німецький Федеральний банк [6, с. 
132-133]. 

В Україні основним законодавчим актом, 

що врегульовує питання функціонування платі-
жних систем, є Закон України від 5 квітня 2001 

р. № 2346 “Про платіжні системи та переказ 
грошей в Україні” [5]. Технічні можливості пла-
тіжних систем України такі, що відповідають 
високим вимогам і міжнародним технічним ста-
ндартам і цілком можуть забезпечити потреби 

вітчизняної банківської системи. Зокрема, відпо-

відні технології дозволяють обернути капітал 

через СЕП НБУ 11 разів за добу. Деякі фахівці 
вважають, що на сьогодні зазначені технічні мо-

жливості платіжної системи не мають аналогів в 
більшості країн [3]. Однак при цьому проблемою 

України є відрив фінансового сектора (в якому 

превалюють банки) від сектора економіки, що не 
сприяє стабільності та розвитку добробуту сус-
пільства. За законодавством України, обробка та 
передача в межах країни електронних і паперо-

вих документів на переказ, документів за опера-
ціями із застосуванням спеціальних платіжних 

засобів та документів на відкликання можуть 
здійснюватися за допомогою як внутрішньодер-

жавних, так і міжнародних платіжних систем, що 

діють в Україні [5, ст. 9]. 

Діяльність платіжної системи (за винятком 

внутрішньобанківської) визначається відповідно 

до правил, які приймаються платіжною організа-

цією, і повинні визначати організаційну структу-

ру платіжної системи, умови членства, порядок 

вступу та виходу із системи, принципи виконан-

ня документів на переказ, відкликання докумен-

тів на переказ, порядок вирішення спорів, управ-
ління ризиками в системі, систему страхування, 
систему захисту інформації, порядок проведення 
реконсиляції тощо. Щодо внутрішньобанківської 
платіжної системи, то вона створюється безпосе-
редньо самим банком з метою забезпечення най-

більш сприятливих умов для проведення перека-
зу грошей між його підрозділами. Банк само-

стійно визначає умови та порядок функціонуван-

ня власної внутрішньобанківської платіжної сис-
теми з урахуванням вимог закону та нормативно-

правових актів Національного банку України. 

Чинним законодавством передбачено декі-
лька видів платіжних систем. Зокрема, за юрис-
дикцією вони можуть класифікуватися на внут-
рішньодержавні та міжнародні. Перші, за право-

вою ознакою засновника, поділяються на банків-
ські та небанківські платіжні системи. Внутріш-

ньодержавні банківські платіжні системи охоп-

люють системи міжбанківських розрахунків, си-

стеми масових платежів і внутрішньобанківські 
платіжні системи. Система електронних плате-
жів НБУ є державною системою міжбанківських 

розрахунків. Вона обслуговує ті банківські уста-
нови, які мають кореспондентські рахунки, від-

криті в НБУ [5, ст. 11]. Саме на НБУ покладено 

завдання регламентації діяльності СЕП, забезпе-
чення її функціонування, надання гарантій її на-
дійності та безпеки з метою проведення через неї 
міжбанківських переказів. Щодо використання 
технічних можливостей міжнародних платіжних 

систем в Україні, то відповідно до зазначеного 

Закону, банки, клірингові установи, а також інші 
установи, що надають фінансові послуги, мають 
право укладати договори з платіжними організа-
ціями міжнародних платіжних систем про членс-
тво або про участь у цих системах після отри-

мання ними відповідного дозволу Національного 

банку України.  

За останні роки спостерігається тенденція 
досягнення міжнародного консенсусу відносно 

необхідності зміцнення платіжних систем шля-
хом відпрацювання міжнародно-визнаних стан-

дартів і практики у відношенні її структури та 
функціонування. Особливу роль у цьому процесі 
відіграє Комітет по платіжних і розрахункових 

системах центральних банків країн “Групи деся-
ти”. У травні 1998 р. за його ініціативою було 

створено Робочу групу по принципах та практи-
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чних аспектах платіжних систем, метою якої бу-

ло розробка ключових принципів для системно 

значущих платіжних систем. До складу зазначе-
ної групи увійшли не лише банки країн “Групи 

десяти” та Європейського центрального банку, а 
й ще 11 національних центральних банків країн 

різних регіонів світу, а також представники 

Міжнародного валютного фонду та Світового 

банку. Після кількарічної роботи групи було 

представлено на розгляд учасників зазначені 
ключові принципи для системно значущих пла-
тіжних систем [4]. 

Ключові принципи складаються з таких 

позицій: 1) система повинна мати добре відпра-
цьовану правову базу в усіх відповідних юрис-
дикціях; 2) правила та процедури системи пови-

нні давати учасникам чітке уявлення про вплив 
системи на кожний з фінансових ризиків, які во-

ни несуть у силу участі в системі; 3) система по-

винна мати чітко визначені процедури управлін-

ня кредитними ризиками та ліквідними ризика-
ми, які встановлюють відповідну відповідаль-
ність оператора системи та учасників і містять 
відповідні стимули для управління такими ризи-

ками та їх стримування; 4) система повинна за-
безпечувати швидкий остаточний розрахунок у 

день валютування, ліпше протягом дня або, як 

мінімум, на кінець дня; 5) система, в якій здійс-
нюється багатостронній неттінг, повинна, як мі-
німум, бути спроможна забезпечити своєчасне 
завершення щоденних розрахунків у випадку 

неспроможності учасника з найбільшим окремим 

розрахунковим зобов’язанням здійснити розра-
хунок; 6) активи, що використовуються для роз-
рахунку, переважно повинні бути вимогами до 

центрального банку; якщо використовуються 
інші активи, вони повинні мати незначний або 

нульовий кредитний ризик або ризик ліквідності; 
7) система повинна забезпечувати високий сту-

пінь безпеки та операційної надійності та пови-

нна мати запасні процедури для своєчасного за-
вершення обробки даних за день; 8) засоби здій-

снення платежів, запропоновані системою, пови-

нні бути практичними для користувачів та ефек-

тивними для економіки; 9) система повинна мати 

об’єктивні та публічно заявлені критерії для уча-
сті, що забезпечують справедливий та відкритий 

доступ; 10) процедури управління системою по-

винні бути ефективними, підзвітними та транс-
парентними. 

Прогрес в інформаційній технології під-

тримує появу систем брутто-розрахунків у ре-
жимі реального часу. Коли розрахунки прово-

дяться у режимі реального часу без “неттингу” 

ризику, можна вважати, що платіжний ризик стає 
мінімальним. Тому є підстави вважати, що знач-

но зменшується традиційна вразливість платіж-

ності системи, а внаслідок цього і системної кри-

зи. Сьогодні платіжні системи електронних між-

народних розрахунків значно дешевшають.  
Досить швидко більша частина населення 

всього світу зможе мати легкий доступ до послуг 
глобального бездротового зв`язку та до “розум-

них” платіжних дебетових карток [8, с. 12]. Згід-

но із оцінкою Шведського банку, вартість опера-
ції знижується на два порядки вартості при пере-
ході від традиційних розрахунків готівкою на 
розрахунки через інтернет [12]. 

Отже, надійні та ефективні платіжні сис-
теми надзвичайно важливі для ефективного фун-

кціонування фінансової системи. В країнах із 
ринковою економікою, що розвивається, вони 

набувають особливого значення, оскільки такі 
країни докладають зусиль на вдосконалення іс-
нуючих або створення нових систем з метою по-

кращення обслуговування зростаючих потоків 
платежів як з національних, так і міжнародних 

фінансових ринків. Центральні банки, в силу на-
копиченого досвіду, відіграють провідну роль у 

відношенні системно значущих платіжних сис-
тем, оскільки найбільше зацікавлені у фінансовій 

стабільності, проведенні грошово-кредитної по-

літики та забезпеченні довіри до національної 
валюти в цілому. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКУ 

 

Податки не є єдиним джерелом доходів 
бюджету. Крім власне податків, яким належить 
найбільш важлива роль у формуванні бюджету, 

існують й інші види вилучення до бюджетів: лі-
цензійні та реєстраційні збори, збори з населен-

ня. Крім того, підприємства і громадяни роблять 
обов'язкові відрахування у позабюджетні фонди, 

сплачують інші тарифи та інші обов'язкові пла-
тежі. Різноманітність форм вилучень викликає не-
обхідність визначити, що ж з них є безпосередньо 
податком, а що – неподатковими платежами. Зако-

нодавець, використовуючи формальний підхід, 

не проводить розмежування між податками і 
зборами. Віднести той чи інший платіж до пода-
тку можливо, лише виходячи з його назви у від-

повідності до ст.14 Закону України "Про систему 

оподаткування". Як видно, всю систему плате-
жів, які входять у податкову систему, можна 
розділити на податки та платежі податкового 

характеру. Якщо до першої групи відносяться 
саме податки (на прибуток, на землю), то друга 
група складається зі зборів і відповідних подат-
кових платежів (мито, державний збір, плата за 
торгівельний патент). 

Українське податкове законодавство не 
робить розмежувань між кількома схожими ка-
тегоріями, що нерідко призводить до суперечно-

стей. Так, практично як синоніми, використову-

ються поняття податку, збору, обов'язкового 

платежу. Дійсно, це дуже схожі, але перебуваючі 
у певному співвідношенні, категорії. Поняття 
обов'язкового платежу є родовим, охоплює всю 

сукупність податків і зборів (при цьому треба 
враховувати, що мова йде про обов'язкові плате-
жі податкового характеру, оскільки штрафи, стя-
гнення також мають обов'язковий, але не подат-
ковий характер), і в широкому розумінні обов'яз-
кові платежі податкового характеру й складають 
податкову систему. А податки і збори є видови-

ми категоріями, являють собою форми обов'яз-
кових платежів податкового характеру. В цілому 

ж обов'язкові платежі у нашому контексті охо-

плюють: 1) податки; 2) збори; 3) податкові плати 

(мито, державне мито, плата за торгівельний па-
тент і т.п.). 

Розмежування податків, зборів, платежів 

– не виключно теоретична проблема, але в знач-

ній мірі, проблема практики. По-перше, коли мо-

ва йде про податки, то це перед усім, безумовні 
та нецільові платежі, після їх надходження до 

бюджету неможливо простежити використання 
цих коштів, та це й не потрібно. В ситуації зі 
зборами картина інша. Це цільові надходження, 
вони необхідні для фінансування певних заходів 
і мають таким чином, чітку цільову прив'язку. 

Тому можна ставити питання про нецільове ви-

користання коштів (мова може навіть йти про 

самостійний склад правопорушення). По-друге, 

податки в основному надходять до бюджетів, 
тоді як збори можуть формувати цільові (в тому 

разі й позабюджетні) фонди. Тому, якщо необ-

хідно закріпити винятково стабільні надходжен-

ня до бюджетів нецільового характеру, - це, без-
умовно, податки. Якщо ми бажаємо закріпити 

стійкий зв'язок між податковими надходженнями 

та джерелами, з яких вони спрямовуються, - це 
збори. І, по-третє, якщо встановлення, зміна та 
відміна податків є виключно компетенцією Вер-

ховної Ради України, то детелезацію елементів 
зборів у перспективі можна розглядати і в якості 
компетенції Кабінету Міністрів України. 

Основою для позбавлення власника права 
власності, яка йому належить,  є його  конститу-

ційний  публічно-правовий  обов'язок сплачувати 

законно встановлені податки. Платник податків 
не має права розпоряджатися на свій розсуд тією 

частиною свого майна, яке у вигляді певної гро-

шової суми підлягає сплаті до бюджету, і зобо-

в'язаний регулярно перераховувати цю суму на 
користь держави. У цьому обов'язку платника 
податку втілений публічний інтерес усіх членів 
суспільства. З публічним характером податку і 
фіскальним суверенітетом держави пов'язані за-
конодавча форма встановлення податку, обов'я-
зок і примусовість його вилучення, односторон-

ній характер податкових обов'язків. 
Багатогранна категорія "податок" дозволяє 

ставити питання про виділення в межах єдиного 

терміну двох значень, рівнів. Можна розділити 

податок на правову категорію та законодавче 
закріплене (прикладне) поняття. При характери-

стиці податку як правової категорії в основному 

робиться акцент на перехід власності до держа-
ви, на зміни форми власності. Дійсно, такий під-
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хід був у основі радянської законодавства, де 
чітко витримувався примат державної власності 
та встановлювався різний податковий режим у 

залежності від форми власності платника. В су-

часних умовах усі форми власності рівні, мають 
однакові економічні та правові основи функціо-

нування. Крім того, визначення податку як пра-
вової категорії повинно містити головне в ньому 

з позиції галузі права, предмет якої ця норма 
складає. З позиції предмета фінансового права, 
головне в податку - надходження коштів державі 
для задоволення суспільних витрат, наповненості 
бюджету. Зміна форм власності в податку - це 
ніби "цивілістичний" відтінок даної категорії. 
Тому, не залишаючи поза увагою податкової 
сторони регулювання відносин власності, можна, 
видно, дещо згладити в цьому аспекті. Отже, 

податок - це форма примусового відчуження 

результатів діяльності суб'єктів, що реалізу-

ють свій податковий обов'язок у державну чи 

комунальну власність, який вноситься до бю-

джету відповідного рівня (чи цільового фон-

ду) на підставі закону (або акта органу місце-
вого самоврядування) і виступає як обов'язко-

вий, нецільовий, безумовний, безоплатний та 

безповоротний платіж. 

У статті 2 Закону України "Про систему 

оподаткування" визначається поняття податку і 
збору (обов'язкового платежу), окремого ж ви-

значення податку законодавець не дає. Обира-
ється спрощений, формальний шлях закріплення 
вичерпного переліку податків та зборів. І в цьо-

му переліку обов'язкових платежів чисто на фо-

рмальному рівні розділяються податки та збори. 

В чому суттєва різниця - не зрозуміло, чим вони 

відрізняються від обов’язкових платежів - також не 
ясно. Очевидно, необхідно при цьому виходити з 
того, що обов'язкові платежі - родове поняття, а 
податки і збори - його видові форми. Визначення, 
наведене у Законі України "Про систему оподат-
кування" (ст.2), на наш погляд, невдале, оскільки 

не розкриває важливих правових ознак податку 

та не дає ніяких юридичних критеріїв для роз-
межування податкового платежу від неподатко-

вого. Якщо порівняти правову природу податків 
у загальноприйнятому їх розумінні (податок на 
дохід, податок на землю та ін.) і, наприклад, від-

рахування до Пенсійного фонду, мито, збір, еко-

логічні платежі та фінансові санкції, то будь-які 
принципові відмінності між ними у світлі ст.2 

Закону "Про систему оподаткування" будуть 
більш ніж відносними. 

Розрізняючи види вилучень до бюджету і зу-
пиняючись на характеристиці податків, важливо 
виділити, на наш погляд, основні риси, ознаки:     

1. Це вид платежу, закріплений актом компете-

нтного органу державної влади. С.Г.Пєпє-ляєв 
підкреслює, що право парламенту затверджувати 

податок є виявленням права народу погоджува-
тися на сплату податку [4, c.22]. Однак це не 
означає згоди кожного конкретного члена суспі-
льства чи навіть певних його груп. Так, у бага-
тьох країнах існують конституційні заборони на 
вирішення питань про оподаткування шляхом 

референдуму. (Конституція Італійської республі-
ки ч.2 ст.75)  [3, 182]. 

2.   Впритул до цієї ознаки примикає озна-
ка індивідуальної безоплатності чи односторон-

нього характеру його встановлення. В основу 

цієї ознаки податку закладено односпрямований 

рух коштів від платників до держави. При цьому 

платник не отримує (на перший погляд) нічого 

взамін, натомість це означає відсутність зустріч-

них обов'язків держави. Кошти платника йдуть 
на задоволення суспільних потреб. Однак необ-

хідно зважати на те, що безоплатність має умов-
ний характер у зв'язку з одностороннім обов'яз-
ком платника. У загальному ж плані безоплат-
ність означає, що грошові кошти, які сплачують-
ся як податок, переходять до Державного бю-

джету без отримання зустрічного відшкодування 
чи задоволення для платника. Обов'язок по спла-
ті податків є одностороннім, і в податкових пра-
вовідносинах існує тільки одна зобов'язана сто-

рона - платник податку. Держава отримує в бю-

джет податки і збори, не приймає на себе ніяких 

зустрічних зобов'язань перед платником податку. 

Одночасно платник, сплачуючи податок, не 
отримує ніяких прав. Однак це положення пови-

нно сприйматися у вузькому сенсі, тобто при 

сплаті податку не виникає прямої користі, чи 

прямої переваги для платника податку. Але це не 
означає, що платник податку взагалі не отримує 
від держави ніяких благ. Безкоштовна освіта та 
медичне обслуговування, можливість отримання 
захисту органів правопорядку, користування до-

таційними комунальними послугами - ось далеко 

не весь тих благ, які отримує платник податку 

від державних інститутів та установ, які утри-

муються за його відрахування. Крім того, плат-
ник податку отримує право користування будь-
чим (після сплати збору), а також на послуги від 

держави (після сплати після мита). Податки безе-
квівалентні, і користування суспільними благами 

не пропорційно сумі податків, сплачених платни-
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ком податку. Сплата зборів чи мита здійснюється 
лише у зв'язку з наданням послуги чи отриман-

ням права на користування. Надання послуг від 

держави чи отримання прав на користування 
прямо не обумовлено зустрічним зобов'язанням, 

яке підтверджується також можливістю звіль-
нення від сплати податків, зборів і мита в цьому 

чи іншому випадку. 

3. Нецільовий характер податкового пла-
тежу означає надходження його до фондів, які 
акумулюються державою і використовуються на 
задоволення державних потреб. При цьому не 
ясно, на задоволення яких саме цілей витрача-
ються надходження від конкретного податку, 

тобто формується розмитий грошовий фонд 

держави. Звичайно, потребує окремого розгляду 

проблема деяких видів податків, які за своїм ха-
рактером більш схожі на збори (податок на про-

мисел, податок з власників транспортних засобів 
та ін.). Ознака нецільового абстрактного подат-
кового стягнення основана на бюджетно-право-

вому принципі заборони на індивідуалізацію 

(спеціалізацію) бюджетних доходів. Це означає, 
що податкові надходження не призначені для 
конкретних державних витрат. Інакше кажучи, 

здійснення державних витрат не повинно бути 

зумовлене надходженням окремих податкових 

платежів. Цей принцип витікає з базового поло-

ження фінансового права про узагальненість і 
єдність бюджету. Єдиний бюджет передбачає 
тісний зв'язок між окремими видами державних 

витрат і податкових надходжень, що призводить 
до диференціації державних витрат і відповідно 

їх фінансуванню за "залишковим принципом". 

Грошові кошти надходять до бюджету на 
потреби всієї держави. Спочатку відбувається 
формування державного бюджету, і вже потім 

кошти розподіляються за різними статтями ви-

трат: на фінансування економічних і соціальних 

програм, на утримання системи охорони здоро-

в'я, освіти, забезпечення національної безпеки і 
обороноздатності країни та ін. Цільова спрямо-

ваність деяких податкових платежів простежу-

ється навіть у їх назві, наприклад, платіж у до-

рожні фонди. Однак треба визнати, що при цьо-

му визначається загальне призначення податку, 

але ніяк ні конкретні витратні статті бюджету. 

Цільові податки, які мають деяку змістовну 

спрямованість, не порушують ознаку абстракт-
ності податкових платежів. 

4. Безумовний характер податку є продов-
женням попередніх ознак, означає сплату подат-
ку, не пов'язану ні з якими зустрічними діями, 

привілеями з боку держави. Останні дві ознаки, 

певно, найбільш чітко характеризують суть по-

датку і виділяють його з системи інших плате-
жів. На перший погляд, може скластися уявлен-

ня, що сплата і податків, і зборів пов'язана з пев-
ною умовою (наприклад, сплата податку на при-

буток - з отриманням прибутку). Однак безумов-
ність платежу характеризується тим, що у подат-
ках умовою може бути сприйнято формування 
об'єкта оподаткування. Так, до отримання прибу-

тку не можуть існувати обов'язки по сплаті пода-
тку на прибуток, бо немає об'єкта. Умовний ха-
рактер платежу означає, що об'єкт оподаткуван-

ня існує, але обов'язок по сплаті відповідного 

платежу виникає при певній події. Мито сплачу-

ється в залежності від вартості певного товару, 

який існує незалежно від обов'язку по сплаті ми-

та, але тільки при визначеній умові - перетині 
митного кордону. Викликає інтерес аналіз Е.Се-
лігменом особливостей податкових платежів у 

процесі порівняння його з митом та іншими ви-

дами зборів, при якому він виділяє специфічні 
види податку. По-перше, мито - це примусовий 

платіж за якусь послугу держави; в податку це 
відсутнє. По-друге, податок вилучається як час-
тина загального податкового тягара, тоді як мито 

вилучається тільки у вигляді сплати за певну по-

слугу. Виміром податку є платоспроможність 
платника, виміром мита - спеціальна вигода, яку 

отримує індивід. По-третє, мито не повинно пе-
ревищувати вартості особливої послуги для пла-
тника [5, c.48]. 

5. Платіж надходить до бюджету відповід-

ного рівня чи цільового фонду. Розподіл подат-
ків за бюджетами, фондами здійснюється у від-

повідності з бюджетною класифікацією й може 
йти по двох основних напрямках: закріплення 
податку за певним бюджетом чи розподіл подат-
ку між бюджетами. У ряді випадків податки вно-

сяться не до бюджету чи позабюджетного фонду, 

а на рахунки певних державних організацій, які й 

виступають розпорядниками бюджетних коштів. 
Найбільш поширений випадок, коли податки у 

дорожні фонди спрямовуються організаціям, які 
відповідають за стан доріг. У цьому випадку 

вважається, що податок сплачений саме у доро-

жній фонд, а порядок зарахування податків уста-
новлюється не бюджетним, а податковим зако-

нодавством. 

Обов'язковий характер податку передбачає 
неможливість законного ухилення від його спла-
ти ( крім закріплених у нормативно-правовому 

акті - пільги і т.і.). У платника немає вибору - 
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сплачувати чи не сплачувати податок, у нього є 
єдиний законний шлях - перерахування податку 

до бюджету. Обов'язок відбивається навіть у 

першочерговості податкових платежів. Податок - 

це обов'язковий внесок, тобто на підставі закону 

платник податків при певних умовах зобов'яза-
ний здійснити сплату податків. У відповідності з 
Конституцією України обов'язок по сплаті пода-
тків є конституційним обов'язком. Конституції 
більшості розвинутих країн також надають пода-
тковим зобов'язанням своїх підданих конститу-

ційний характер, що демонструє їх особливу ва-
жливість та значення. Необов'язкових податків 
не існує. Не випадково в давньоруській мові сло-

во "податок" мало значення "обтяг", "тягар", "не-
зручність" [6, c.111]. 

6. Обов'язковий характер податкового ви-

лучення   забезпечує накопичення коштів у до-

ходній частині бюджету. Це лежить в основі за-
кріплення на конституційному рівні сплати по-

датків як першочергового обов'язку громадян. 

Так, у Декларації прав людини і громадянина 
цьому присвячено дві з сімнадцяти статей, вста-
новлено обов'язок громадян здійснювати "зага-
льні внески" на утримання збройних сил і витра-
ти на управління (ст.13). "Власність зобов'язує. 
Користування нею повинно одночасно служити 

спільному благу», - закріплює обов'язковий ха-
рактер податкового вилучення Основний закон 

ФРН (п.2 ст.14) [2, c.18]. Обов'язковість податку 

забезпечується силою держави в особі податко-

вих, правоохоронних і судових органів і свідчить 
про те ,що сплата податків має не добровільний, 

а примусовий характер. Система способів при-

мусу і санкцій впливає на платника податків з 
тим, щоб забезпечити виконання його зобов'я-
зань по сплаті податків. Такий примус дуже час-
то діє у вигляді загрози застосування санкцій. За 
словами П. Годме, "елемент примусу настільки 

важливий у понятті податку, що це тягне за со-

бою вилучення з податкової сфери надходжень, 
які не мають примусового характеру" [1, c.373]. 

Так, не є податками добровільні збори і внески 

до бюджету, а також державні позики. Сучасним 

податковим системам деяких країн відомий так 

званий необов'язковий податок - церковний, 

встановлений не актами органів державної вла-
ди, а релігійними нормами, які забезпечуються 
моральним авторитетом відповідної конфесії. У 

мусульманських країнах, де інститут державної 
релігії дуже розвинений (Йємен, Саудівська 
Аравія, Пакистан та ін.), релігійні податкові но-

рми, санкціоновані державою, стають загально-

державними. Однак така практика не є загально-

прийнятою, оскільки, наприклад, в Ісландії цер-

ковні податки розповсюджуються також на атеї-
стів, які сплачують їх в один зі стипендіальних 

фондів Ісландського університету [2, c.18]. 

7.   Безповоротний характер податку, ма-
буть, не потребує особових коментарів, хоча вар-

то звернути увагу на один аспект. У кінцевому 

рахунку платник отримує віддачу від внесених 

ним податків, коли держава задовольняє суспі-
льні потреби, в яких зацікавлене суспільство та 
кожний його індивід (охорона громадського по-

рядку, охорона здоров'я, освіта), і в цьому зна-
ченні податки ніби повертаються до платника. 
Проявом безповоротності є ситуація, коли пода-
ток належить поверненню тільки у випадку за-
конодавче встановленої пільги чи у випадку не-
правильної його сплати до бюджету (переплати 

податку). У радянській науці фінансового права 
податки розглядались як поворотний платіж. На 
думку радянського правознавця С.Д.Ципкіна, зі-
брані у вигляді податків кошти повертаються насе-
ленню у формі витрат на розвиток народного гос-
подарства і соціально-культурної сфери [7, c.21]. 

8. Платіж у грошовій формі. Внесення по-

датку у бюджет відбувається у грошовій формі. 
Сплата податку майном діючим законодавством 

не передбачена. Грошова форма сплати податку 

визначена самою суттю податку, який є, як уже 
було сказано, внеском. У зв'язку з цим, обов'язок 

платника податку по сплаті податку є однооб'єк-

тним, оскільки тільки сплата податку у грошовій 

формі за загальним правилом, розглядається 
(при виконанні інших умов - про строки, бюдже-
ти та ін.) як належне виконання його обов'язку. 

Звернення стягнення на майно платника податку 

у випадку недоїмки також не є винятком, оскіль-
ки, в результаті (після реалізації майна) внесення 
податку до бюджету відбувається у грошовій 

формі. Однак у деяких випадках сплата податку 

допускається і в негрошовій формі, але всі не-
грошові способи сплати податків є нетиповими і 
викликані кризою платежів. 

У деяких країнах й досі існують суто нату-

ральні податки, тобто податки, які вносяться ре-
чами, послугами чи роботами. Наприклад, у Лао-

сі і В'єтнамі сільськогосподарський податок 

сплачується рисом. Аналогічним винятком є в 
Україні єдиний фіксований податок на сільсько-

господарських товаровиробників. Правове регу-

лювання обов'язкових податкових платежів ви-

значається як особливостями компетенції органів 
державної влади та управління по їх встановлен-
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ню, зміні та скасуванню, так і чітким закріплен-

ням усіх елементів, характеризуючи податок як 

цільний досконалий механізм. Законодавчі акти 

по окремим податкам і зборам відрізняються 
відносно стабільною традиційною структури. В 

якості складових частин її виступають елементи 

правового механізму податку чи збору. 

С.Г.Пепеляєв розкриває їх в "елементах за-
кону про податок". Вважаємо, що можна викори-

стовувати інший термін - "елементи правового 

податкового механізму". Справа в тому, що пра-
вове забезпечення податкових важелів здійсню-

ється і підзаконними актами на різних рівнях і, 
говорячи про елементи податкового закону, ми 

ніби абстрагуємося від податків, упроваджених 

підзаконними актами. 

Система елементів правового механізму 

податку складається з основних і додаткових 

елементів. Основні елементи включають фунда-
ментальні,   сутнісні характеристики податку, які 
формують основні уявлення про зміст податко-

вого механізму. Відсутність будь-якого з основних 
елементів правового механізму податку не дозволяє 
однозначно визначити тип цього платежу і робить 
податковий механізм невизначеним. До основних 

елементів правового механізму податку і збору 

відносяться: а) платник податку або збору; б) 

об'єкт оподаткування; в) ставка податку чи збо-

ру. Додаткові елементи правового механізму по-

датку деталізують специфіку конкретного пла-
тежу, створюють закінчену і повну систему по-

даткового механізму. Потрібно зважити на те, 
що додаткові елементи також є обов'язковими, 

як і основні, і не мають факультативного харак-

теру. Суцільний правовий механізм податку мо-

жливий тільки як сукупність основних і додатко-

вих елементів, і відсутність хоча б одного з до-

даткових елементів не дозволить законодавче 
закріпити окремий податок чи збір (наприклад, 

неможливо уявити податок, який незрозуміло 

куди поступає: в який вид бюджету, у бюджет чи 

цільовий фонд). Сукупність правового механізму 

податку досить різноманітна (в залежності від 

ступеня деталізації податкового механізму). Од-

нак ця сукупність складається з двох груп: дода-

ткові елементи правового механізму податку, 

які деталізують основні чи пов'язані з ним 

(предмет, база, одиниця оподаткування - катего-

рії, прямо залежні від об'єкта оподаткування); 
додаткові елементи правового механізму податку, 
які мають самостійне значення (податкові пільги, 

методи, строки і способи сплати податку, бюджет 
чи фонд, куди надходять податкові платежі). 

Отже, до податкових елементів правового 

механізму податку відносяться: а) податкові 
пільги; б) предмет, база, одиниця оподаткування; 
в) джерело сплати податку; г) методи, строки і 
способи сплати податку; д) особливості податково-
го режиму; е) бюджет чи фонд надходження подат-
ку (збору); ж) особливості податкової звітності. 
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A LEGAL NATURE OF THE TAX 

Summary 

In the article on the basement of analysis of the normative - legal acts and taxation practice the legal 

nature of the tax, its similar and distinctive features with non-tax payments are ascertain. It is concluded, 

that the basic elements of the legal mechanism of the taxes are: а) the payer of the tax; b) object of the taxa-

tion; c) the rate of the tax; the tax elements of the legal mechanism are: 1) tax privileges, 2) subject, basis, 

unit of the taxation, 3) source of tax payment; 4) methods, terms and form of tax payment; 5) features of the 

taxation order, 6) budget or fund of receipt of the tax, 7) features of the tax reporting. 
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ПРИПИНЕННЯ ДІЇ НОРМ ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

 

Архіважливою практично та дуже склад-

ною у теоретичному, методологічному аспектах 

є проблема припинення дії норм податкового 

права. Вона у науковому плані досліджена знач-

но гірше у порівнянні з теоретичною розробкою 

усіх інших аспектів чинності норм податкового 

права у часі, просторі та за колом суб’єктів [42, 

с.49; 46, с.41-50; 48, с.61-63; 49, с.115; 52, с.35-

49; 56, с.245], а у вітчизняній науці фінансового 

права ця проблема по суті спеціально не дослі-
джувалась [45, с.85; 50, с.130]. Це зумовлено, 

очевидно, тим, що державу та уповноважених 

нею представників насамперед цікавить аспект 
наповнення Державних фондів грошових коштів 
з допомогою чинних та нових податково-право-

вих норм. Підстави втрати податково-правовими 

нормами чинності турбують державу значно ме-
нше, тому і відповідне соціальне замовлення фі-
нансово-правовій науці сформульоване нею не в 
такій виключно імперативній формі, як інші 
проблеми сфери оподаткування. Хоча вивчення 
практики припинення дії нормами податкового 

права переконує, що це не така уже й легка про-

блема. Вона містить у собі чимало особливостей 

та нюансів. Особливо колізійними продовжують 
залишатись правові підходи вітчизняного зако-

нодавця до нормативного визначення підстав 
втрати чинності податково-правовими нормами. 

Так, згідно із Законом України “Про поря-
док дії на території Української РСР в 1991 році 
Закону СРСР “Про податки з підприємств, об’єд-

нань і організацій” від 5 липня 1991 р. №1308-

ХІІ дія усіх податково-правових норм вище за-
значеного Закону СРСР була поширена до кінця 
1991 р. у повному обсязі з урахуванням змін та 
доповнень, передбачених цим законом України 

[9, с.159]. Глава VІ Закону СРСР “Про податки з 
підприємств, об’єднань і організацій”, за винят-
ком статті 26 “Склад коштів, спрямованих на 
споживання”, була оголошена у 1991 р. не чин-

ною. У 1991 р. на території України не справляв-
ся також податок, що регулював використання 
коштів, спрямованих на споживання [9, c.162]. 

Була чітко визначеною в часі дія податково-

правових норм, що містилися в Законі України 

“Про оподаткування доходів підприємств і орга-

нізацій” від 21 лютого 1992 р. – з 1 січня 1992 р. 

по 31 грудня 1992 р. [12, c.91]. 

У вітчизняному законодавстві найбільш 

характерним і поширеним випадком втрати по-

датково-правовими нормами чинності у зв’язку 

із збігом терміну, на який вони були прийняті, є 
норми податкового права, що містяться, всупе-
реч спеціальній забороні того ж таки законодав-
ця [26, c.76], у щорічних Законах України про 

Державний бюджет України. Так, Законом Укра-
їни “Про Державний бюджет України на 1992 

рік” встановлювалось, що “тимчасово, на 1992 

рік” “пільги щодо податку на добавлену вартість, 
передбачені Законом України “Про податок на 
добавлену вартість”, надаються при реалізації 
продукції, виконанні робіт та наданні послуг 
споживачам у межах України, крім експорту за 
вільно конвертовану валюту, якщо інше не пе-
редбачено міжнародними угодами” [13, c.336-

337]. Статтею 7 цього ж Закону України були 

затверджені на 1992 рік нормативи відрахувань 
до бюджету Республіки Крим та місцевих бю-

джетів областей, міст Києва і Севастополя: “а) 
від податку на добавлену вартість” [13, c.337]; 

“б) від податку на доходи (за винятком тих під-

приємств, які входять до складу місцевого гос-
подарства і комунальної власності, та їх структу-

рних одиниць, новостворених малих підпри-

ємств, а також спільних підприємств відповідно 

до частки в них місцевих Рад)” [13, c.337-338]; 

“в) від акцизного збору до бюджету Республіки 

Крим, місцевих бюджетів областей і міста Києва 
– 50 процентів та до бюджетів Закарпатської, 
Кіровоградської, Херсонської, Чернівецької об-

ластей та міста Севастополя – 100 процентів” 

[13, c.338]. Закон також встановлював, що у 1992 

р. регулюючим доходом між усіма рівнями бю-

джетів – Республіки Крим, місцевих бюджетів 
областей, міст Києва і Севастополя є прибутко-

вий податок з громадян України, іноземних гро-

мадян та осіб без громадянства. Податок на до-

ходи від казино, відеосалонів, відеопоказу, гра-
льних автоматів, проведення масових концертно-

видовищних заходів, порядок сплати якого ра-
ніше був передбачений пунктом 4 статті 4 Зако-

ну України “Про оподаткування доходів підпри-

ємств і організацій”, зараховується повністю до 
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бюджетів відповідних місцевих Рад народних 

депутатів [13, c.338]. Законом України “Про 

Державний бюджет України на 1993 рік” було 

встановлено “на 1993 рік, починаючи з 15 квітня 
(цього року – Г.Р.), ставку податку на добавлену 

вартість у розмірі 28 процентів до оподатковано-

го обороту, який не включає податок на добав-
лену вартість” [14, c.86], відновлено до кінця 
1993 року, починаючи з 1 квітня 1993 р., дію За-
кону України “Про оподаткування доходів підпри-

ємств і організацій, збільшено у 30 разів мінімальну 
ставку земельного податку, встановлену статтею 5, 

і податку на земельні ділянки, встановлені статтями 

7 та 8 Закону України “Про плату за землю”, а та-
кож середні ставки податку, встановлені статтями 5 

і 6 цього Закону [14, c.86]. 

Не стали винятками у цьому плані Закони 

України про Державний бюджет на 1994 рік 

(статті 17, 20-28 [18, c.79, 80-83]), на 1995 та на-
ступні роки. Зокрема, у відповідності із Законом 

України “Про Державний бюджет України на 
1995 рік” від 6 квітня 1995 р. до кінця 1995 р. 

збільшувались у 20 разів ставки земельного по-

датку, встановлені Законом України від 3 липня 
1992 р. “Про плату за землю”, з урахуванням їх 

підвищення у 1994 році. Юридичні особи – пла-
тники земельного податку зобов’язувались пода-
ти до державних податкових інспекцій розраху-

нки на сплату земельного податку за 1995 рік до 

1 травня 1995 р. з урахуванням нових ставок по-

датку. Звільнялись у 1995 р. від сплати земель-
ного податку військові частини, установи, війсь-
кові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі, 
санаторно-курортні та оздоровчі установи, під-

приємства та організації (що утримуються за ра-
хунок бюджету) Збройних Сил України, Мініс-
терства внутрішніх справ, Служби безпеки Укра-
їни, Національної гвардії, Прикордонних військ, 

військ цивільної оборони, підприємства авіацій-

ної, ракетно-космічної та суднобудівної промис-
ловості, а також підприємства, які виробляють 
військову техніку і боєприпаси і займають значні 
за площею земельні ділянки, на яких знаходяться 
аеродроми, полігони, дослідно-виробничі стан-

ції, добудовчі набережні, цехи небезпечних ви-

робництв. Перелік зазначених у Законі підпри-

ємств, установ та організацій затверджувався 
Кабінетом Міністрів України [20, c.248]. Стат-
тею 17 цього Закону було передбачено, щоб на 
1995 рік у частині першій статті 6 Декрету Каб-

міну України від 17 березня 1993 року “Про по-

даток на промисел” слова “від одного до десяти 

мінімальних розмірів заробітної плати” замінити 

словами “від одного до десяти розмірів установ-
леного чинним законодавством неоподатковува-
ного мінімуму доходів на місяць”, а слова “від 

десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробі-
тної плати” замінити словами “від десяти до два-
дцяти розмірів установленого чинним законо-

давством неоподатковуваного мінімуму доходів 
на місяць” [20, c.249]. Статтею 18 встановлюва-
лись на 1995 рік нові ставки податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів щодо легкових машин: 1) при 

потужності двигуна до 70 кінських сил (к. с.) з 
кожної кінської сили 0,01 неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян або з кожного кіло-

вата потужності 0,015 неоподатковуваних міні-
мумів; 2) при потужності двигуна від 71 до 150 к. 

с. з кожної кінської сили 0,2 неоподатковуваних 

мінімуми або з кожного кіловата потужності 0,03 

неоподатковуваних мінімуми; 3) 151 і більше к.с. 
– 0,05 неоподатковуваних мінімуми з кожної 
кінської сили чи 0,075 неоподатковуваних міні-
муми з кожного кіловата потужності [20, c.249]. 

Статтями 22, 26 та 28 Закону України “Про Дер-

жавний бюджет України на 1995 рік” змінюва-
лись у межах 1995 року також ряд інших подат-
ково-правових норм [20, c.250, 251].  

Ще одна група податково-правових норм, 

час чинності яких точно визначається законода-
вцем заздалегідь, окреслена ним у Законі Украї-
ни “Про деякі питання оподаткування у зв’язку з 
організацією та проведенням новорічних і різд-

вяних свят для дітей і підлітків та придбанням 

святкових подарунків” від 9 грудня 1997 р. Цей 

Закон, як зазначено у Преамбулі до нього “регу-

лює деякі питання фінансування заходів, 
пов’язаних з організацією та проведенням ново-

річних і різдвяних свят для дітей і підлітків та 
придбанням святкових подарунків, як виняток із 
загальних положень, встановлених частиною 

третьою статті 1 Закону України “Про систему 

оподаткування” [29, c.336]. Цей Закон набрав 
чинності з дня його опублікування [29, c.336] – 

24 грудня 1997 року [57] – і діяв до 15 січня 1998 

року [29, c.336]. В подальшому аналогічні пода-
тково-правові відносини регулювались аналогіч-

ними законами України. Отже, однією з підстав 
припинення чинності податково-право-вими но-

рмами є збіг часу, на який вони були прийняті. 
Тим не менше, необхідно зазначити, що, як пе-
реконує аналіз юридичної практики з питань 
оподаткування, втрата чинності податково-

правовими нормами у зв’язку зі збігом терміну, 

на який вони були прийняті, у податковому праві 
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є не дуже поширеним явищем, не типовим для 
правового регулювання податкових відносин. У 

податковому праві України другої половини 

дев’яностих років це стало рідким явищем. 

Однією з типових підстав втрати податко-

во-правовими нормами чинності є вичерпання 

предмета їх регулювання, тобто зникнення або 

відміна тих суспільних відносин, на які вони бу-

ли розраховані. У якості чи не найпоширенішого 

прикладу податково-правових норм цього типу 

можуть бути норми, покликані врегульовувати 

відносини оподаткування у вільних (спеціаль-
них) економічних зонах. Як відомо, вони ство-

рюються на певний період часу – двадцять, три-

дцять і навіть більше років. На такий же період 

законодавцем приймаються і податково-правові 
норми, які врегульовують відносини оподатку-

вання у відповідних зонах. Зокрема, на час до 1 

січня 2020р. Законом України “Про спеціальну 

економічну зону “Славутич” було створено СЕЗ 

“Славутич” [31, c.351-357]. Стаття 10 “Порядок 

ліквідації СЕЗ “Славутич” цього Закону перед-

бачає, що “СЕЗ “Славутич” вважається лікві-
дованою (підкреслено нами – Г.Р.) з моменту 

закінчення строку, на який її було створено” [31, 

c.356]. У статті зазначалося також, що “СЕЗ 

“Славутич” може бути ліквідована законом до 

зазначеного строку, на який її було створено, 

відповідно до Закону України “Про загальні за-
сади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон” [31, c.356]. Законом 

України “Про внесення змін до деяких законода-
вчих актів України з питань оподаткування у 

зв’язку із створенням спеціальної економічної 
зони “Славутич” було передбачено, що на період 

функціонування спеціальної економічної зони 

“Славутич”: а) “справляння ввізного мита здійс-
нюється з урахуванням особливостей, встанов-
лених Законом України “Про спеціальну еконо-

мічну зону “Славутич” [31, c.358]; б) “суб’єкти 

цієї зони (власники землі, землекористувачі на 
території спеціальної економічної зони “Славу-

тич” ...у перші три роки реалізації ...інвестицій-

них проектів ...звільняються від сплати земель-
ного податку повністю, а в наступні три роки 

сплачують земельний податок за ставкою в роз-
мірі 50 відсотків діючої ставки” [31, c.358]; в) 
“оподаткування операцій з ввезення (пересилан-

ня) на територію спеціальної економічної зони 

“Славутич” товарів та інших предметів здійсню-

ється з урахуванням особливостей, встановлених 

Законом України “Про спеціальну економічну 

зону “Славутич” [31, c.358]; г) “податок на при-

буток платників податку – суб’єктів цієї зони 

справляється з урахуванням особливостей, вста-
новлених Законом України “Про спеціальну еко-

номічну зону “Славутич” [31, c.359]. 

Законом України “Про спеціальний режим 

інвестиційної діяльності на територіях пріорите-
тного розвитку в Луганській області” від 15 лип-

ня 1999 р. відповідний правовий режим здійс-
нення господарських операцій було запровадже-
но терміном на 30 років [32, c.173] та було при-

йнято для його реалізації Закон України “Про 

внесення змін до деяких законів України з пи-

тань оподаткування у зв’язку з запровадженням 

спеціального режиму інвестиційної діяльності на 
територіях пріоритетного розвитку в Луганській 

області”. Цим законом, зокрема, передбачалось 
на період запровадження спеціального режиму 

інвестиційної діяльності на територіях пріорите-
тного розвитку в Луганській області: а) “справ-
ляння ввізного мита здійснюється з урахуванням 

особливостей, встановлених Законом України 

“Про спеціальний режим інвестиційної діяльнос-
ті на територіях пріоритетного розвитку в Луган-

ській області” [32, c.178]; б) “оподаткування опе-
рацій з ввезення (пересилання) на територію 

пріоритетного розвитку товарів та інших пред-

метів здійснюється з урахуванням особливостей, 

встановлених Законом України “Про спеціаль-
ний режим інвестиційної діяльності на територі-
ях пріоритетного розвитку в Луганській області” 

[32, c.178]. Також з урахуванням цього Закону 

було встановлено на зазначений період стягнен-

ня податку на прибуток відповідних суб’єктів 
підприємницької діяльності [32, c.179]. 

Трапляються у законодавстві України і зо-

всім не визначені у кількісних вимірах періоди 

дії відповідних податково-правових норм – зако-

нодавець обмежується тільки вказівкою на якісні 
характеристики зазначеного періоду. Наприклад, 

у відповідності з пунктом 11.10 Закону України 

“Про податок на додану вартість” від 3 квітня 
1997 р. зазначив, що норми Закону України “Про 

надання пільг щодо обкладання податком на до-

дану вартість продукції (робіт, послуг), що виро-

бляються за контрактом №1346/38”, прийнятого 

17 січня 1997 року [24, c.4], “діють протягом 

строків виконання цього контракту” (виділе-
но нами – Г.Р.) [27, c.137]. Аналогічними цим 

нормам за підходами до визначення часових меж 

дії відповідних податково-правових норм є деякі 
норми Декрету Кабінету Міністрів України від 

26 грудня 1992 р. “Про прибутковий податок з 
громадян” зі змінами і доповненнями. Зокрема, 
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згідно з підпунктом “с” пункту 1 статті 5 Декре-
ту до сукупного оподаткованого доходу, одер-

жаного громадянами у період, за який здійсню-

ється оподаткування, не включаються суми пла-
ти за утримання та навчання дітей у дошкільних 

виховних закладах, закладах загальної середньої, 
професійно-технічної освіти, а також у держав-
них вищих учбових закладах освіти, розташова-
них на території України, за рахунок фізичних 

або юридичних осіб (незалежно від трудових 

відносин) [36, c.169]. Отже, суми плати за на-
вчання дітей та за утримання їх у дошкільних 

виховних закладах не зараховуються до сукупно-

го оподаткованого доходу тих громадян – плат-
ників податку, на користь яких юридичною або 

фізичною особою були проведені такі виплати. 

При цьому для надання даної пільги у період на-
вчання дітей, зокрема, у вищих навчальних за-
кладах, рекомендується дотримуватись обме-
ження віку дітей до 23 років [41]. Тобто статтею 

5 Декрету передбачено не включати до сукупно-

го оподаткованого доходу платників сум грошо-

вих коштів, а також вартість матеріальних цін-

ностей і соціальних благ, виплачених (наданих) 

такому платнику іншими особами. До числа та-
ких виплат і благ не належать власні кошти гро-

мадян, що спрямовуються ними на задоволення 
своїх потреб, в тому числі потреб членів сім’ї на 
отримання вищої освіти. Так, якщо плата за на-
вчання дітей вноситься особисто їхніми батьками з 
власних коштів, тобто зі своєї заробітної плати, то 
сума цієї плати не виключається з їхнього сукупно-
го доходу, який підлягає оподаткуванню. 

При цьому може виникнути ілюзія про так 

зване “автоматичне” припинення дії податково-

правових норм у зв’язку з вичерпанням предмету 

їх регулювання. Таке припущення з’явилося в 
теорії права ще на початку минулого століття: 
Шершеневич Г.Ф. писав, зокрема, що деякі зако-

ни втрачають свою чинність “в силу ліквідації 
тих конкретних відносин, на які вони були роз-
раховані. Припинення сили таких законів зале-
жить не від законодавця, а від побутових умов” 

[55, c.402]. Аналогічні твердження зустрічаються 
у працях відомих зарубіжних теоретиків права 
навіть у кінці двадцятого століття [58, p.316; 59, 

p.127]. Ми вважаємо їх зовсім безпідставними. 

Як відзначав ще відомий радянський теоретик 

права П.О.Недбайло, “для відміни закону потрі-
бен акт законодавця. У протилежному випадку 

це питання було б перенесено із сфери законо-

давства у сферу правореалізації і вирішувалося б 

правозастосовними органами, що таїть в собі 

небезпеку порушення стабільності правопоряд-

ку” [47, c.305]. Такі ж по суті не аргументовані і 
концепції про договірну природу фінансово-

правових норм в цілому та податково-правових 

норм та строків їх чинності зокрема [54, 73-85]. 

В науці фінансового права це питання уже переста-
ло бути дискусійним [51, c.37-45]. Необхідно під-

креслити, що податково-правова норма без відпові-
дного припису законодавця не може не тільки ви-

никнути або змінитися, про що уже зазначалося 
вище, але й припинити свою дію. 

Як свідчить юридична практика, значно 

поширенішою підставою припинення чинності 
податково-правових норм у часі є їх пряма від-

міна чи зупинення дії нормативним актом, що 

встановлює нові податково-правові норми і 
водночас офіційно відміняє попередні. При-

кладом цього може бути Декрет Кабінету Мініс-
трів України “Про прибутковий податок з грома-
дян”. Так, пунктом 2 статті 24 “Заключні поло-

ження” цього Декрету зупинено дію Закону 

України “Про прибутковий податок з громадян 

України, іноземних громадян та осіб без грома-
дянства” [8, c.183], податково-правові норми 

якого були чинними з 1 липня 1991 року [34, 

c.158]. Підпунктом 3 статті 11 “Прикінцеві по-

ложення” Закону України “Про податок на дода-
ну вартість” від 3 квітня 1997 р. було визначено 

таким, що втратив чинність [27, c.135], Декрет 
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. 

№14-92 “Про податок на додану вартість” [37]. 

Пунктом 2 “Заключних положень” Закону Укра-
їни “Про внесення змін до Закону України “Про 

податок з власників транспортних засобів та ін-

ших самохідних машин і механізмів” було ви-

знано таким, що тратив чинність [25, c.75], Дек-

рет Кабінету Міністрів України “Про ставки по-

датку з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів” [38]. Як різно-

вид цієї ж форми втрати чинності податково-

правовими нормами належить розглядати випад-

ки, коли законодавець внаслідок прийняття 
окремих нових видових (загальних) податково-

правових норм відміняє дію чималої кількості 
родових (особливих) податково-правових норм. 

Так, на підставі пункту ІІ статті 2 Закону Украї-
ни “Про деякі питання оподаткування підакциз-
них товарів” від 16 листопада 1995 р. були ска-
совані “пільги, надані законодавчими актами 

України щодо сплати ввізного мита, митних та 
акцизних зборів, а також податку на добавлену 

вартість при ввезені (пересиланні) на митну те-
риторію України підакцизних товарів як для по-
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дальшої реалізації, так і для власного споживан-

ня громадянами України, іноземними громадя-
нами та особами без громадянства, суб’єктами 

підприємницької діяльності всіх форм власності, 
включаючи благодійні фонди, об’єднання гро-

мадян, релігійні організації, установи Націона-
льного банку України, підприємства з іноземни-

ми інвестиціями” [21, c.262]. Пунктом 1 Поста-
нови Верховної Ради України “Про порядок вве-
дення в дію Закону України “Про деякі питання 
оподаткування підакцизних товарів” нормам 

цього Закону було надано чинності з 1 січня 
1996 року, а пунктом 2 доручено постійним Ко-

місіям Верховної Ради України з питань фінансів 
і банківської діяльності, з питань економічної по-
літики та управління народним господарством до 
10 грудня 1995 року підготувати і подати на роз-
гляд Верховної Ради України перелік законодавчих 
актів України, положення яких щодо сплати ввіз-
ного мита, митних та акцизних зборів та податку на 
добавлену вартість втратили чинність у частині 
оподаткування підакцизних товарів [21, c.263]. 

На підставі пропозицій цих комісій Верхо-

вною Радою України було прийнято Закон Укра-
їни “Про визнання такими, що втратили чин-

ність, деяких законодавчих актів з питань опода-
ткування підакцизних товарів” від 22 грудня 
1995 року. Згідно цього Закону були визнані та-
кими, що втратили чинність з 1 січня 1996 року 

[22, c.321-322], законодавчі акти України в час-
тині звільнення від сплати ввізного мита, митних 

та акцизних зборів і податку на добавлену вар-

тість з підакцизних товарів, що імпортуються, а 
саме: 1) пункт 5 статті 18 Закону України “Про 

зайнятість населення” [2, С.170]; 2) частина пе-
рша статті 7 Закону України “Про правовий ре-
жим території, що зазнала радіоактивного забру-

днення внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

[1]; пункт 18 частини першої статті 20, частина 
друга статті 23, частини перша і друга статті 61 

Закону України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи” (в редакції Закону Украї-
ни від 19 грудня 1991 року [3]; стаття 21 Закону 

України “Про банки і банківську діяльність” [4]; 

частина шоста статті 18 Закону України “Про 

свободу совісті та релігійні організації” [5]; час-
тина четверта статті 59 Закону України “Про 

освіту” [6]; абзац шостий пункту 2 Постанови 

Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року 

“Про порядок введення в дію Закону України 

“Про пенсійне забезпечення” [35]; абзаци другий 

і четвертий пункту 2 статті 22 Закону України 

“Про основи державної політики в сфері науки і 
науково-технічної діяльності” [10]; абзац другий 

частини першої статті 26 Основ законодавства 
України про культуру [11]; стаття 3 Декрету Ка-
бінету Міністрів України від 23 квітня 1993 року 

“Про пільги Героям Радянського Союзу і повним 

кавалерам ордена Слави” [39]; пункт 23 частини 

першої статті 13, пункт 2 статті 16 Закону Украї-
ни “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціа-
льного захисту” [15]; пункт 2 статті 9 Закону 

України “Про основні засади соціального захис-
ту ветеранів праці та інших громадян похилого 

віку в Україні” [16]; стаття 36 Закону України 

“Про Національний архівний фонд і архівні 
установи” [17]. Наведені нами приклади є харак-

терним явищем не тільки вітчизняного права, але 
й зарубіжного, насамперед, європейського права 
в сучасних умовах [43, c.111-123]. Ретроспектив-
ний аналіз даної проблеми свідчить, що і в ми-

нулому податково-правові норми нерідко втра-
чали чинність у зв’язку з прийняттям нового но-

рмативного акту та відміною у зв’язку з цим но-

рмативно-правового акту, що йому передував 
[52, c.34-49]. 

Узагальнюючи практику правового регу-

лювання податкових відносин в умовах перехід-

ного суспільства, приходимо до висновку про 

необхідність закріплення у майбутньому Подат-
ковому кодексі України положення про те, що 

спеціальні податково-правові норми можуть 
втратити чинність, тобто бути відмінені не зага-
льними, а тільки спеціальними законами з пи-

тань оподаткування. У загальній теорії права та-
ка думка висловлювалась ще значно раніше [53, 

c.32]. Певний досвід саме такого вирішення про-

блеми в Україні уже набуто. Зокрема, у відпові-
дності з підпунктом 19.5.1. Закону України “Про 

порядок погашення зобов’язань платників пода-
тків перед бюджетами та державними цільовими 

фондами” від 21 грудня 2000 р., що згідно з пре-
амбулою цього Закону “є спеціальним законом з 
питань оподаткування, який встановлює порядок 

погашення зобов’язань юридичних або фізичних 

осіб перед бюджетами та державними цільовими 

фондами з податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів), нарахування і сплати пені та штрафних 

санкцій, що застосовуються до платників подат-
ків контролюючими органами, у тому числі за 
порушення у сфері зовнішньоекономічної діяль-
ності, та визначає процедуру оскарження дій ор-

ганів стягнення” [33], визнано таким, що втратив 
чинність [33], Декрет Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21 січня 1993 р. “Про стягнення не внесе-
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них у строк податків і неподаткових платежів” 

[40]. У відповідності з пунктом 2 “Заключних 

положень” Закону України “Про внесення змін 

до Закону України “Про податок з власників 
транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів” визнано таким, що втратив 
чинність [25, c.75], Декрет Кабінету Міністрів 
України “Про ставки податку з власників транс-
портних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів” [38]. На нашу думку, аналогічний 

підхід законодавця до регулювання строків чин-

ності податково-правових норм найприйнятні-
ший, оскільки він запобігає нагромадженню но-

рмативного матеріалу у цій надзвичайно важли-

вій сфері суспільного життя, привносить сюди 

необхідну чіткість і простоту. Тому було б доці-
льним у новому Податковому кодексі України 

закріпити в окремій статті положення про те, що 

одночасно із прийняттям нового нормативного 

акту з питань оподаткування офіційно відміня-
ється дія попереднього акта, що регулював дані 
відносини, а також визнаються нечинними з цьо-

го ж моменту усі підзаконні акти, розроблені на 
виконання уже скасованого акта. Якщо ж на ду-

мку законодавця певні підзаконні акти ще мо-

жуть залишатись чинними, то про обсяг і термі-
ни їх чинності необхідно чітко сказати у поста-
нові Верховної Ради України, якою вводиться в 
дію новий закон про податки і скасовується по-

передній закон, або зробити це ж саме у заключ-

них чи прикінцевих положеннях власне нового 

Закону, які б відігравали аналогічну роль. 
Значно частіше у податково-правовій прак-

тиці України має місце не пряме скасування від-

повідного закону іншим законом, а фактична 

відміна його, коли прийнято новий Закон Укра-
їни з цього ж питання, однак попередній закон, 

що регулював відповідні відносини, формально 

не відмінено. Так, Законом України “Про вне-
сення змін до Закону України “Про систему опо-

даткування” від 18 лютого 1997 р. останній [7, 

c.27-34] було викладено у новій редакції, карди-

нально перероблено його [26, c.76-84], однак 

прямої вказівки на втрату чинності попереднім 

законом законодавцем не було зроблено. Розді-
лом ІІ “Порядок введення в дію Закону України 

“Про внесення змін до Закону України “Про сис-
тему оподаткування” тільки було зазначено, що 

“Закон України “Про внесення змін до Закону 

України “Про систему оподаткування” набирає 
чинності з дня його опублікування” [26, c.83]. 

При конкуренції податково-правових норм, які 
містяться у попередньому та новому законах про 

податки, згідно із загальним правилом були чин-

ними податково-правові норми нового Закону. 

Як непряме нагадування про втрату чинності 
норм попереднього Закону України “Про систе-
му оподаткування” належить і розцінювати, на 
нашу думку, і пункти 3 статті 20 нового Закону 

України “Про систему оподаткування”, який гла-
сить: “Заборгованість платників податків щодо 

податків, зборів (обов’язкових платежів), у тому 

числі платежів у галузеві та інші фонди, 

обов’язковість сплати яких не передбачена стат-
тями 14 та 15 цього Закону, за станом на дату 

введення в дію цього Закону списується з плат-
ників податків, зборів (обов’язкових платежів) і 
сплаті не підлягає” [26, c.84]. Про фактичну від-

міну норм попереднього Закону України “Про 

систему оподаткування” свідчить і пункт 4 цієї ж 

статті нового Закону, у якому Кабінет Міністрів 
України зобов’язується: “подати Верховній Раді 
України пропозиції про внесення до законодав-
чих актів України змін, що випливають із Закону 

України “Про внесення змін до Закону України 

“Про систему оподаткування” у місячний термін; 

привести рішення Уряду України у відповідність 
із цим Законом до 1 квітня 1997 року” [26, c.84]. 

Також де-факто, а не де-юре втратили чин-

ність податково-правові норми Закону України 

“Про оподаткування прибутку підприємств” від 

28 грудня 1994 р. [19] у зв’язку з прийняттям 

Верховною Радою України його нової редакції 
[28]. Пунктом 1 статті 22 цього Закону було вста-
новлено, що його норми набирають чинності з 1 

липня 1997 р. [28, c.279]. Фактично з цього ж мо-

менту втратили чинність податково-правові нор-

ми попереднього закону, що регулював відпові-
дні суспільні відносини. Про останнє свідчать 
ряд підпунктів “Прикінцевих положень” цього 

Закону. Зокрема, підпунктом 22.6 було запропо-

новано “Президенти України привести чинні но-

рмативні акти, видані Президентом України, у 

відповідність із цим Законом” [28, c.279], а під-

пунктом 22.21 зобов’язано Кабінет Міністрів 
України “подати до Верховної Ради України 

пропозиції щодо приведення законодавчих актів 
України у відповідність із цим Законом; протя-
гом місяця привести рішення Уряду у відповід-

ність із цим Законом” [28, c.281]. 

В Україні податково-правові норми мо-

жуть втрачати чинність і внаслідок відповід-

ного рішення Конституційного Суду України, 

а саме – у випадку визнання їх невідповідними 

Конституції України. Так, рішенням Конститу-

ційного Суду України у справі за конституцій-
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ним поданням Президента України щодо відпо-

відності Конституції України (конституційності 
Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України” [30, c.141-143] (так 

звана справа про податки [44, c.363]) визнав та-
кою, що не відповідає Конституції України (є 
неконституційною) статтю 2 розділу ІІ “Прикін-

цевих положень” вищезазначеного Закону Укра-
їни: “Дія положень підпункту “е” і другої части-

ни підпункту “з” пункту 1 статті 5 Декрету Кабі-
нету Міністрів від 26 грудня 1992 року №13-92 

(в редакції цього Закону) поширюється на право-

відносини, які виникли з дня набрання чинності 
зазначеним Декретом Кабінету Міністрів Украї-
ни” [44, c.366]. На підставі статті 73 Закону 

України “Про Конституційний Суд України” да-
на стаття втратила чинність з дня ухвалення 
Конституційним Судом України цього рішення” 

[23, c.163]. 

Отже, згідно з діючим законодавством 

України втрачають чинність (перестають діяти) 

податково-правові норми у наступних випадках: 

1) із збігом терміну, точно визначеного в часі, на 
який вони були прийняті; 2) із вичерпанням 

предмета їх регулювання, тобто зникненням або 

відміною тих суспільних відносин, на які вони 

були розраховані; 3) внаслідок прямого скасу-

вання (чи призупинення дії) відповідного закону 

іншим законодавчим актом, покликаним по-

новому врегулювати правовідносини у сфері 
оподаткування; 4) у випадку фактичної відміни 

попереднього закону, що містив податково-

правові норми, новим законом з цього ж питан-

ня, коли його прийнято, а старий закон формаль-
но не відмінено; 5) на підставі відміни податко-

во-правової норми рішенням Конституційного 

Суду України у випадку визнання її невідповід-

ною Конституції України. Проте в жодному ви-

падку не має місця “автоматичне” відмирання 
податково-правової норми – останнє має місце 
тільки у зв’язку з прийняттям державою чи ком-

петентним її органом відповідного нормативного 

акту, переважно закону. 
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TERMINATION OF ACTION OF TAX LEGAL NORMS 

 

Summary 

 

In the article on the basement of current legislation it is shavn, that tax legal norms ends their action 

in such cases: 1) with completion of terms of their action; 2) with completion of subject of regulation; 3) 

becanse of abolition of appropriate legal act; 4) in the case of factual abolition of former (previons) legal 

act; 5) on the basement of abolition of tax legal norm by the decision of Constitutional Court of Ukraine. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЕЗ В УКРАЇНІ 
 

Історію створення й функціонування ВЕЗ в 
Україні умовно можна розділити на такі етапи: 

виникнення першої хвилі широкого інтересу до 

вільних економічних зон у колишньому СРСР, 

коли через створення спільних підприємств із 
закордонними фірмами наші виробничники мали 

намір вийти на світові ринки і прилучитися до 

новітніх технологій (прийняття закону про осно-

ви економічних відносин, Указ президента СРСР 

про іноземні інвестиції й ряд інших документів, 
що регламентують появу ВЕЗ у країні) - кінець 
80-х років; прийняття Закону України "Про зага-
льні положення створення та функціонування 
спеціальних (вільних) економіч-них зон" (13. 09. 

1992 р.); затвердження Кабінетом міністрів 
України Концепції створення спеціальних (віль-
них) економічних зон (1994 р.); процес розробки 

законодавчої бази, необхідної для створення і 
цивілізованого функціонування ВЕЗ, на основі 
якої стали розроблятися численні проекти; зна-
йомство уряду України з досвідом створення й 

функціонування китайських ВЕЗ і перехід до 

широкого практичного втілення положень Зако-

ну України від 13. 09. 1992 р.(1997 р.); вступ у 

чинність Закону України "Про спеціальні еконо-

мічні зони і спеціальний режим інвестиційної 
діяльності в Донецькій області", яким було зу-

мовлено практичну появу вже повномасштабної 
ВЕЗ (24. 12. 1998 р.); затвердження Кабінетом 

міністрів України Програми розвитку ВЕЗ і ТПР 

до 2010 року, яка визначає критерії створення в 
країні різних типів ВЕЗ, етапи їхнього форму-

вання, а також критерії добору територій, яким 

надано статус ТПР (24.09.1999 р.); активний 

процес розробки й затвердження проектів ство-

рення ВЕЗ у різних регіонах країни; прийняття 
відповідних законів; залучення у ВЕЗ інвестицій, 

необхідних для функціонування ВЕЗ; практичне 
становлення окремих вільних економічних зон 

(1998 -2000 р.); прийняття Постанови Кабінету 

міністрів, що до скорочення вдвічі видів діяль-
ності, по яких даються пільги у ВЕЗ і на ТПР 

(липень 2000 р.); висування Міжнародним Валю-

тним фондом вимоги до України про закриття 
українських ВЕЗ, як умови для поновлення фі-
нансування України по лінії МВФ; заява уряду 

про намір врегулювати це питання, визначивши 

доцільність існування тієї чи інший ВЕЗ за під-

сумками їхньої роботи в 2000 році (вересень 
2000 р.); прийняття Постанови Верховної Ради 

України "Про інформацію Кабінету міністрів 
України про практику застосування законів про 

спеціальні економічні зони і спеціальний режим 

інвестиційної діяльності на територіях пріорите-
тного розвитку" (14. 09. 2000 р.).  

 Як бачимо, з моменту вступу в чинність 
Закону України "Про загальні положення ство-

рення й функціонування спеціальних (вільних) 

економічних зон" і до прийняття вересневої По-

станови ВРУ пройшло уже вісім років. За цей 

час в Україні створено 12 ВЕЗ і в 9 регіонах уве-
дений пільговий інвестиційний режим. За дани-

ми Мінекономіки, із початку введення в Україні 
спеціального режиму інвестування, органи 

управління спеціальними економічними зонами 

(ВЕЗ) і територіями пріоритетного розвитку 

(ТПР) затвердили 260 інвестиційних проектів, 
загальна кошторисна вартість яких складає 1,3 

млрд. доларів США. За останніми даними, реальні 
інвестиції у ВЕЗ і території пріоритетного розвитку 
досягли 305,2 млн. доларів (23% від кошторисної 
вартості затверджених проектів) [4, с.127].  

Більше того, як зазначалося вище, МВФ 

вважає нині скорочення кількості ВЕЗ однією з 
умов поновлення фінансування України. Така 
позиція обумовлена тим, що відповідно до зако-

нодавства підприємства, які освоюють інвестиції 
у спеціальних економічних зонах і на територіях 

пріоритетного розвитку, одержують право на 
пільгове оподатковування. У цих умовах доходи 

бюджету тимчасово можуть знизитися. У Між-

народного валютного фонду, як кредитора Укра-
їни, відношення до таких зон негативне - менше 
стає засобів для погашення боргів. Перші ре-
зультати практичної діяльності ВЕЗ схиляють 
МВФ до думки про відсутність реальних гаран-

тій того, що за рахунок збільшення обсягів виро-

бництва продукції, яка  користається попитом, 

збереження колишніх і створення нових робочих 

місць і т.п. українські ВЕЗ зможуть надалі реа-
льно компенсувати потенційні втрати і забезпе-
чити більш істотні й стабільні надходження в 
бюджет. За даними Уряду, Держбюджет України 

тільки в першому кварталі 2000 року недоодер-
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жав близько 86 млн. грн. через митні пільги, на-
даних у 12 спеціальних економічних зонах  і на 9 

територіях пріоритетного розвитку, на яких діє 
пільговий режим залучення інвестицій [2]. 

Як відзначають закордонні дослідники 

проблем українських ВЕЗ, і, зокрема, юридичний 

радник Tacis Т. Фенелі, головною перешкодою 

їхнього не ефективного становлення й розвитку є 
те, що закони України, які стосуються господар-

ського права, значною мірою відбивають полі-
тичну й правову доктрину радянського законо-

давства. Це приводить до надмірного втручання 
державних органів у діяльність комерційних 

підприємств. Наша законодавча система "вияв-
ляє собою сукупність постійно мінливих, супе-
речливих актів, що мають часом зворотну силу. 

Іноземним інвесторам практично неможливо 

відповідати вимогам такого законодавства" [1].  

 Уже перший практичний досвід, накопи-

чений у ПЕЕЗ "Сиваш", показав: сам факт наяв-
ності в Україні законодавчого пакета по ВЕЗ - 

ще не гарантія того, що для досягнення цілей, які 
стоять перед ними, вони одержать необхідні іно-

земні інвестиції. Досить сказати, що прийнявши 

Закон про ПЕЕЗ «Сиваш», Верховна Рада протя-
гом року тричі намагалася скасувати  надані уча-
сникам експерименту податкові пільги в цілому, 

а потім по ПДВ на імпорт сировини й матеріалів, 
по податку з прибутку. 

Другою серйозною перешкодою є та об-

ставина, що українські законодавці установили 

дуже високий поріг для пільг по інвестиціях. 

Сьогодні в регіонах, які є найбільш привабливи-

ми для іноземного бізнесу, він складає від 1 млн. 

до 500 тис. дол. США. Його  не в змозі перебо-

роти більшість вітчизняних інвесторів, предста-
вники малих і середніх підприємств. Характерна 
ж риса  зарубіжних ВЕЗ - орієнтація саме на ма-
лого й середнього інвестора. Що ж стосується 
фірм-гігантів, то, як правило, вони не поспіша-
ють у вільні зони - свій економічний ріст вони 

забезпечують іншими методами. Світовий досвід 

також свідчить: первісні цілі, що декларуються 
при створенні зони, нерідко не збігаються з фак-

тичним їх утіленням і реалізуються лише частко-

во - інвестор береться за те, що обіцяє йому най-

більшу вигоду.  

До числа причин, які перешкоджають іно-

земцям вкладати свої капітали в українські ВЕЗ, 

відноситься також незадовільний стан інфра-
структури. Далі йдуть: часті зміни політичного 

клімату; нездатність уряду виконувати зобов'я-
зання; надмірний державний контроль в еконо-

мічній сфері; відсутність належного захисту 

українського ринку від контрабанди; чиновниць-
ке свавілля. Відносячи до числа найбільших пе-
решкод для інвестування в економіку Україну, у 

т. ч. у ВЕЗ, нестабільне й надлишкове економіч-

не регулювання, нечітку правову систему, мін-

ливість економічного середовища, велике подат-
кове навантаження, бізнесмени особливо виді-
ляють високий рівень корупції в Україні. 

Як показують дослідження, проведені в 
1998-2000 рр. міжнародною організацією Trans-

parency International, українськими експертами 

при сприянні Консорціуму інвестиційних банків 
Fleminqs (Великобританія) і SARS (Україна), 
наша країна за рейтингом ризиків ICRG має в 
даний час індекс ризику близько 62 бали (ICRG - 

загальний індекс, визначений за 100-бальною 

шкалою на основі 22 компонентів ризику. (Мен-

ша кількість балів свідчить про більший ризик 

для інвестора в цій країні).  
Таке положення не робить українські ВЕЗ 

досить привабливими для іноземних інвесторів, 
тому що наявність корупції обумовлює високу 

ймовірність утрати капіталу. При цьому основ-
ними джерелами корупційних діянь, неефектив-
ності прийнятих заходів вони вважають: надмір-

но високий рівень утручання держави в економі-
ку; наявність великих привілеїв у керівників ви-

сокого рангу (61, 2%); нецільове використання 
бюджетних коштів (50, 6%); невиконання на 
практиці вимог закону (48, 1%); корумпованість 
працівників державних органів (46%) [6, с.90-91].  

Світовий досвід функціонування ВЕЗ по-

казав, що навіть у тих країнах, де, на відміну від 

України, демократичні традиції сильні не тільки 

в політиці, але й в економіці, пільговий режим 

інвестування дуже приваблює до подібних  тери-

торій увагу кримінальних ділків від економіки, 

створює певні передумови для різного роду зло-

чинів і зловживань. Так, у роки Великої депресії 
США зіткнулися з надлишком незатребуваних 

товарів, у тому числі низькосортних, із минули-

ми термінами придатності. Тоді створення ВЕЗ зі 
спрощеною процедурою вивозу допомогло ви-

рішити цю проблему, зокрема, і перебороти де-
пресію в цілому. Але, з іншого боку, це зробило 

вільні зони класичними перевалочними пункта-
ми для збереження, транспортування й продажі 
контрабандних спиртних напоїв, наркотиків, 
зброї й іншої подібної продукції, яка особливо 

контролюється державою. Досить розповсюдже-
ним явищем стало (особливо спочатку)  здійс-
нення криміногенних експортно-імпортних опе-
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рацій. З'явилися ігорний бізнес, проституція, ви-

готовлялися й збувалися наркотики і т. п. При 

цьому головним порушенням стає відхід від по-

датків -  цілком або частково. 

Один із подібних прикладів світової прак-

тики: ВЕЗ є офшорна зона в Панамі. При прав-
лінні генерала Норьеги вони перетворилися в 
перевалочну базу наркотиків із країн Латинської 
Америки в США. Зони, типу офшорних, у сфері 
банківсько-кредитної діяльності, податків, спри-

яють і розвитку корупції серед чиновників. Там 

же виникає унікальна ситуація для відмивання 
«тіньових» грошей і криміногенних капіталів, що 

потім направляються у вигляді інвестицій, але 
вже захищених статусом іноземних (Віргінські 
острови, Кіпр, Панама і т. д.).  

 Як зазначає доктор економічних наук 

Ю.Макогон: "створення будь-якої спеціальної 
зони припускає формування того чи іншого (у 

залежності від законодавства й традицій конкре-
тної держави) робочого органу ВЕЗ - керуючого, 

контролюючого, регулюючого і т. п. Ці органи 

управління комплектуються чиновниками і є 
апаратом. Усе це (якщо відсутні належні механі-
зми контролю й самоконтролю, належних проти-

ваг) створює ґрунт для зловживань службовим 

становищем і корупції" [3]. 

Особливо необхідно вказати на ситуацію з 
виділенням ділянок землі в залежності від роз-
ташування різних елементів інфраструктури, на-
приклад, транспорту, доріг, зв'язку і т. п. 

Мають місце також випадки порушень в 
області використання закритої інформації. Ви-

никають можливості зловживань у сфері одер-

жання дозволів на використання природних ре-
сурсів, вторинної сировини, відходів виробницт-
ва, а також передачі у виді "нового" виробництва 
свідомо застарілих технологій, устаткування, 
продукції (як це мало місце з країнами третього 

світу). В умовах ВЕЗ формуються також переду-

мови для різних варіантів валютних спекуляцій 

на фондових і фінансових ринках.  

Через багатоваріантність тлумачення різ-
них підзаконних нормативних актів - інструкцій, 

положень і т. п. в умовах ВЕЗ виникають можли-

вості оформлення документів (декларування ва-
нтажів, визначення цін) при реекспорті, транзиті 
і т. п. із різними порушеннями. 

У ВЕЗ, крім того, створюються можливості 
участі іноземців в приватизації підприємств че-
рез підставних осіб, спекуляцій акціями.  

 Дуже успішно у ВЕЗ ряду країн практику-

ється відкриття й реєстрація фірм-одноденок для 

здійснення разових (як правило, незаконних) 

операцій, оскільки  більшість торгівельних, оф-

шорних зон мають по законодавству право не-
обов'язкового надання різної звітної чи конфіде-
нційної інформації. Звітні документи не зберіга-
ються і не даються, офіси компаній можуть зна-
ходитися поза територією країни.  

 Отже, у цілому будь-яка ВЕЗ може фор-

мувати передумови утворення криміногенної 
ситуації у тім регіоні, де вона функціонує. Це 
підтверджує й історичний досвід нашої країни. 

На рубежі XIX-XX століть в Одесі була 
створена перша в Україні вільна економічна зона 
"Порто-Франко". Вона зіграла чималу роль у тім, 

що сьогодні Одеса відома усьому світу як вільне 
місто з багатим кримінальним минулим.  Таким 

чином, на даному етапі економічного розвитку 

України мають місце цілком реальні передумови 

для перетворення ВЕЗ в окремий сектор тіньової 
економіки, що підриває національну безпеку кра-
їни, замість її зміцнення.  Тому, уже на етапі 
створення і законодавчого забезпечення нових 

економічних зон і територій пріоритетного роз-
витку, усі ці фактори повинні бути враховані фа-
хівцями, законодавцями, регіональною й україн-

ською владою.  

 Для запобігання негативних наслідків 
створення й функціонування ВЕЗ в Україні на 
сучасному етапі, забезпечення умов Концепції 
національної безпеки держави необхідно при-

ймати до уваги як світовий, так і вітчизняний 

досвід. А він дозволяє зробити висновок, що 

створювати вільну економічну зону потрібно для 
всієї країни - і пільги потрібні, тільки в розумних 

межах. Не випадково про це попереджали багато 

фахівців і законодавці. Але їхня думка не була 
врахована [7]. 

 Перетворення всієї території України ніби 

в суцільну спеціальну економічну зону – завдан-

ня нинішнього уряду. При цьому для створення в 
Україні привабливого інвестиційного клімату 

необхідно забезпечити сприятливу фінансову й 

цінову політику, а також своєчасне проведення 
соціальних виплат при одночасно прозорій, пуб-

лічній і винятково конкурсній приватизації [8].  

При створенні ВЕЗ в Україні для забезпе-
чення економічної безпеки держави, реальної 
підтримки вітчизняного виробника необхідне 
проведення єдиної державної політики, спрямо-

ваної на вихід із кризи, стабілізацію економічної 
ситуації. Це може бути стратегія забезпечення 
економічної безпеки країни, що має короткостро-
кові, середньострокові і довгострокові цілі та конк-
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ретні механізми їхнього досягнення. Необхідна та-
кож система правових засобів нейтралізації погроз 
економічної безпеки українського ринку.  

Проаналізувавши процес трансформації 
українських ВЕЗ, можна зробити висновок: пи-

тання сьогодні не тільки в тім, бути чи не бути 

вільним економічним зонам в Україні. Питання - 
у реальній можливості реалізувати сформульо-

вані задачі за допомогою тих методів, що вико-

ристовують на практиці структури, які відпові-
дають за створення й функціонування ВЕЗ. Пи-

тання - в умінні взяти до уваги баланс політич-

них і економічних інтересів і відображати цей 

баланс у Законі по конкретній ВЕЗ. Доти, поки в 
нас будуть продовжувати спиратися на старі 
знання й практику, ігноруючи демократичні ос-
нови  в економіці - процес створення ВЕЗ не бу-

де в Україні інтенсивним, і не стане складовою 

успіху радикальних економічних реформ. На-
впроти, вони можуть призвести до дестабілізації 
вітчизняної економіки. 
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Summary 

 

In the article on the basement of analysis of the normative - legal documents and legal practice the 

history of development of FEZ in Ukraine is uncovered, the essence and features of their transformation is 

shown. The conclusion about necessity of updating of the state approaches to legal regulation of the proc-

esses of creation and operation of FEZ is made. 
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АКТИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ:  

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА  ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ 

 
Акти управління в органах прокуратури 

мають усі загальні ознаки, властиві правовим 

актам управління. Такими ознаками є: 1) обумо-

вленість функцією управління, здійснюваної ор-

ганами прокуратури; 2) підзаконний характер; 3) 

організуючий, творчий характер; 4) виносяться 
на підставі і на виконання закону [6, с.109]. Це 
найважливіші ознаки, що характеризують норма-
тивні акти управління в органах прокуратури як 
один з видів правових актів управління. Але кожен 

акт управління в органах прокуратури поряд з та-
кими загальними ознаками має і специфічні. 

Специфічною ознакою нормативних актів 
управління в органах прокуратури є те, що ці 
акти спрямовані "всередину" прокурорської сис-
теми. Інакше кажучи, вони стосуються організа-
ції тільки органів прокуратури і діяльності тіль-
ки прокурорських працівників. Така спрямова-
ність нормативних актів управління викликана 
тим, що вони видаються державними органом, 

на який покладене здійснення прокурорського 

нагляду і для якого управлінська діяльність но-

сить характер не головної, а допоміжної (підлег-
лої) функції. Остання покликана забезпечити 

належне здійснення прокурорами їх головної – 

наглядової – функції. 
Щодо вимог, які ставляться до актів управ-

ління в органах прокуратури, то серед них, на 
нашу думку, основними виступають вимоги: 

компетентності; відповідності ієрархії рішень; 
обґрунтованості; відповідності законам, іншим 

підзаконним і відомчим актам і рішенням; від-

повідності процедурі їх розробки; відповідність 
формі та вимогам оформлення; своєчасності; 
обов’язковості їх виконання, реалізації. 

Отже, враховуючи вищевказане, на нашу 

думку, управлінське рішення в органах прокура-
тури – це підзаконний нормативний чи індивіду-

альний акт реалізації повноважень прокурора, 

що володіє директивним, організаційним, дер-

жавно-владним та творчим характером, визначе-
ного роду дії, прийнятий у встановленому по-

рядку, має визначене зовнішнє вираження (фор-

му) та відповідне оформлення, за допомогою 

якого вирішується те чи інше управлінське пи-

тання, вирішення якого спрямоване на реаліза-
цію конституційних функцій, покладених на 
прокуратуру. 

Акти управління, на нашу думку, належить 
відрізняти: По-перше, від документів управлін-

ського характеру: планів, регламентів, положень, 
статутів, розподілів обов’язків. Дані документи 

без затвердження наказом Генерального проку-

рора України, прокурора прокуратури обласного 

рівня, міської, районної та прирівняної до неї 
прокуратури, не мають юридичної сили, але за-
тверджені, вони в преважній більшості, являють 
собою змістовну частину нормативних актів 
управління. Подруге, від: 1) управлінських до-

кументів, які носять реординаційний характер, 

тобто є інструментом зв’язків типу “об’єкт-
суб’єкт”, які мають інформаційний характер: по-

відомлення (про хід та результати слідства), ста-
тистичні звіти, пропозиції, клопотання, рапорти, 

узагальнення, записки, довідки, протоколи засі-
дань, рекомендації, доповідні записки, усні до-

повіді; 2) документів, які є засобом реєстрації, 
обліку і контролю виконання актів управління та 
здійснення функцій управління: журнали, конт-
рольні картки, комісійні акти, папки, схеми, гра-
фіки, тощо. 

Класифікація актів управління за суб’єк-

том здійснення управлінського впливу дозво-

ляє визначити їх масштабність, ступінь узагаль-
нення й абстрагування від приватних питань, 
глибину впливу на сферу управління. Управлін-

ські рішення в органах прокуратури приймають-
ся на рівні Генеральної прокуратури України, 
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обласних та прирівняних до них прокуратур, 

прокуратур міст і районних та прирівняних до 

них прокуратур, а також уповноваженими про-

курорами на рівні відповідних апаратів, підроз-
ділів і інших структур. Відповідно, управлінські 
рішення поділяються на діючі в масштабі всієї 
системи органів прокуратури України, у масш-

табі системи органів прокуратури області, авто-

номного утворення, Києва та Севастополя, у си-

стемі міста з районним поділом, району, апарату, 

підрозділу, тощо. Першорядне значення для 
стратегічної спрямованості діяльності органів 
прокуратури мають управлінські рішення Гене-
рального прокурора України, що спрямовані на 
ефективне функціонування всієї системи органів 
прокуратури України.  

Суб’єктами прийняття актів управління в 
органах прокуратури є: 1) Генеральний прокурор 

України (накази, розпорядження, інструкції, вка-
зівки; завдання; доручення; рішення; листи); 

заступники Генерального прокурора України 

(накази з кадрових питань, розпорядження, вка-
зівки; рішення; завдання (позапланові за пого-

дженням з Генеральним прокурором України)); 

керівники структурних підрозділів (завдання; 
доручення, листи; рішення, рекомендації; за-

уваження; пропозиції); Науково-методична рада 
Генеральної прокуратури (рішення; доручення 
(секретарю та членам ради)); Колегія Генераль-
ної прокуратури (рішення); Атестаційна комісія 
(рішення, пропозиції, зауваження); 2) Прокурори 

прокуратур обласного рівня (накази, вказівки, 

рішення, завдання, клопотання, рекомендації);  
заступники прокурора (вказівки); керівники 

структурних підрозділів (завдання); науково-

методична рада прокуратури (рішення; доручен-

ня (секретарю та членам ради)); колегія проку-

ратури (рішення); атестаційна комісія (рішення, 
пропозиції, зауваження); 3) Прокурори прокура-
тур міст з районним поділом (наказ, рішення); 
керівники структурних підрозділів (завдання); 4) 

Прокурори міських і районних і прирівняних до 

них прокуратур (наказ, рішення). 
За найменуванням актів управління. 

Керівники прокурорської системи видають акти 

управління в різних формах, під якими маються 
на увазі встановлені законом найменування ак-

тів. Форма актів управління небайдужа, тому що 

з її допомогою можна визначити характер того 

чи іншого акта і розпоряджень, що містяться в 
них, сприяє забезпеченню стрункості відомчого 

нормативного матеріалу, організації правотвор-

чого процесу всередині прокурорської системи. 

Наказ Генерального прокурора України 

управлінського характеру визначає стратегічну 

лінію по здійсненню нагляду за виконанням за-
конів у визначеній галузі чи нагляду в якому-

небудь напрямку діяльності органів прокурату-

ри. Вони відносяться до категорії відомчих нор-

мативних актів. Накази ґрунтуються на поло-

женнях Конституції, законів, міжнародних дого-

ворів України. Наказами Генерального прокуро-

ра розмежовується компетенція територіальних і 
спеціалізованих прокуратур, що створює норма-
тивну основу організації взаємодії прокуратур, 

усуненню дублювання в їх роботі. З важливих 

питань організації та діяльності органів прокура-
тури, незалежно від їх рівня в прокурорській си-

стемі, Генеральний прокурор України видає так 

звані галузеві накази. У них конкретизуються за-
вдання, покладені на прокуратуру, визначаються 
сфери правових відносин, пріоритетні при вико-
нанні функцій прокуратури в даному напрямку. 

Розпорядження, як правило, видаються у 

розвиток наказів нормативного характеру з ме-
тою виконання, найчастіше негайно, яких-небудь 
дій прокурором або слідчим. У них можуть міс-
титись приписи, як правило, індивідуального 

характеру, що торкаються окремих ділянок ро-

боти прокуратури. Розпорядження пов'язані в 
основному з реалізацією заходів разового чи ко-

роткострокового характеру. За допомогою роз-
поряджень регламентується, наприклад, порядок 

проведення комплексних перевірок; організація 
приймання-передачі справ, тощо.  

Вказівка Генерального прокурора України 

є нормативним актом загального характеру, при-

йнятим з окремих питань організації і діяльності 
прокуратури, практики застосування законів. 
Вказівки даються Генеральним прокурором у 

розвиток наказу керівного характеру і регулю-

ють більш вузькі напрями діяльності органів 
прокуратури. Зокрема, вони можуть бути при-

свячені питанням організації нагляду за вико-

нанням законів про приватизацію, зовнішньо-

економічну діяльність, тощо. Вказівки можуть 
видаватися на підставі узагальнення матеріалів 
прокурорської і слідчої практики, результатів 
конкретних перевірок. Вказівками, окрім цього, 

вводяться в дію методичні рекомендації проку-

рорським працівникам з різних аспектів їх діяль-
ності, що готуються керівниками структурних 

підрозділів.  
Інструкція являє собою систематизовану 

сукупність рекомендацій і розпоряджень, що ви-

кладаються в нормативній формі. В інструкціях, 
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як правило, містяться правила і роз'яснення, що 

регулюють організаційні, кадрові, методичні, 
фінансові, технічні сторони діяльності органів 
прокуратури. Інструкції визначають процедуру, 
свого роду, технологію здійснення окремих видів 
процедурних чи оперативних дій щодо організації 
діловодства, статистичного обліку, порядку збере-
ження документів, тощо. Особливістю даного 
управлінського акту є те, що правом їх прийняття 
володіє лише Генеральний прокурор України. 

Рішення – це окремий вид актів управління 
в органах прокуратури і ще один аргумент на 
користь того щоб рішення управлінського харак-

теру мали загальну назву “акти управління”. Рі-
шення, в залежності від суб’єкта та кола його 

повноважень мають різний зміст та ступінь 
обов’язковості виконання. Рішення приймаються 
усіма уповноваженими прокурорами, що входять 
до керівництва органів прокуратури, науково-

методичними радами, колегіями та атестаційни-

ми комісіями. Рішення також мають певні вимо-

ги. Наприклад, рішення колегій повинні містити 

об'єктивну і критичну оцінку стану організації 
роботи, діяльності органів прокуратури та конк-

ретних працівників, чітко формулювати завдан-

ня, способи їх вирішення, заходи щодо усунення 
недоліків, визначати строки та виконавців. 

Завдання як форма управління підлеглими 

прокуратурами використовувалися в прокурор-

ській системі як в минулому, так і в даний час. 
Обумовлено це тим, що органи прокуратури 

України, як уже відзначалося вище, утворюють 
єдину централізовану систему, очолювану Гене-
ральним прокурором України, у якій нижчесто-

ящі прокурори підкоряються вищестоящим. За-
вдання, як правило виносяться на виконання 
плану роботи, а готуються в структурних підроз-
ділах і надсилаються не пізніш як у двотижневий 

термін на місця за підписом Генерального про-

курора або його заступників. Для здійснення за-
ходів кількома структурними підрозділами над-

силається одне спільне завдання, відповідаль-
ність за підготовку якого покладається на пер-

шого виконавця, зазначеного в плані роботи або 

в резолюції Генерального прокурора України. 

Направлення підпорядкованим прокурорам по-

запланових завдань здійснюється лише за рішен-

ням і підписом Генерального прокурора. Необ-

хідні завдання можуть бути доведені до відома ви-

конавців на нарадах і засіданнях, шляхом направ-
лення їм планів роботи вищестоящої прокуратури, 

у заходах якої задіяні нижчестоящі прокурори. 

Доручення як правило дається в індивідуа-
льному порядку керівництвом прокуратури. На-
приклад, доручення можуть виноситись: Генера-
льним прокурором з питань уповноваження ни-

щестоящих прокурорів з питань що випливають 
з пріоритетних напрямків діяльності прокурату-

ри, стану законності та правопорядку, щодо пе-
ревірки або розгляду конкретних звернень у 

кримінальних і цивільних справах, а також з пи-

тань по яким встановлюються строки виконання, 
з питань міжнародного співробітництва. Доручення 
Голови Науково-методичної ради виносяться з пи-

тань діяльності ради її членам та секретарю. 

Керівництво органами нижчого підпоряд-

кування здійснюється також шляхом напрямку 

їм інформаційних листів, оглядів з різних питань 
діяльності прокуратури. Від наказів і вказівок 

вони відрізняються менш вираженою директив-
ністю положень, що містяться в них. Зміст огля-

дових листів складають узагальнення про типові 
недоліки організації і діяльності прокуратур, що 

виявлені у процесі перевірок і узагальнень, кон-

кретні вимоги чи пропозиції про вживання захо-

дів щодо їх усунення. Оглядові листи перед під-

писанням їх керівниками обласної прокуратури, 

як правило, обговорюються на засіданні колегії, 
а виносяться Генеральним прокурором України 

на адресу всіх підлеглих прокурорів. Однак в 
окремих випадках вони можуть направлятися не 
всім прокурорам, а тільки тим, у практиці яких 

такі недоліки і недогляди мають місце, що під-

вищує управлінське значення цих документів. 
Зазвичай ці акти супроводжуються наказами, 

вказівками відповідного прокурора, що зобов'я-
зують органи прокуратури використовувати з 
метою удосконалювання роботи положення, що 

містяться в них, висновки і рекомендації.  
Специфічним видом управлінських рішень 

є інформаційні листи, які містять зведення про 

позитивний досвід, застосування якого на прак-

тиці може сприяти підвищенню ефективності 
прокурорської діяльності; рекомендації про до-

цільність використання того чи іншого позитив-
ного досвіду. Необхідність у підготовці інфор-

маційного листа органам нижчого підпорядку-

вання може виникнути на основі декількох і на-
віть одного факту, характерних своєю повчальні-
стю, новизною для практики роботи прокурорів і 
слідчих. З урахуванням конкретних обставин 

лист може містити вказівки про проведення 
окремих дій у встановлений термін, вимогу ін-

формувати вищестоящого прокурора про анало-

гічні факти у визначений термін.  
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Отже, призначення листів Генерального 

прокурора України – організація поточного ви-

конання законів, а також його наказів. Сказане 
зумовлює необхідність у Законі про прокуратуру 

передбачити такі форми правових актів управ-
ління Генерального Прокурора, як листи, за-
вдання, доручення. 

За юридичними властивостями керую-

чого впливу акти управління в органах прокура-
тури бувають двох видів: нормативні – ті, що 

встановлюють (змінюють чи скасовують) право-

ві норми і ненормативні (індивідуальні) – ті, що 

лише закріплюють, застосовують вимоги право-

вих норм до конкретних осіб та життєвих обста-
вин [4, с.80]. Основна маса нормативних управ-
лінських актів в органах прокуратури виноситься 
Генеральним прокурором України, оскільки ли-

ше він спрямовує роботу органів прокуратури і 
здійснює контроль за їх діяльністю, затверджує 
структуру і штатну чисельність підпорядкованих 

органів прокуратури; визначає порядок прийнят-
тя, переміщення та звільнення прокурорів, слід-

чих прокуратури та інших спеціалістів, видає 
обов’язкові для всіх органів прокуратури накази, 

розпорядження, затверджує положення та ін-

струкції [1, Ст.15]. Прокурори ж прокуратур об-

ласного рівня, міст з районним поділом та про-

куратур районного рівня відповідно до законо-

давства лише дані прокуратури очолюють [1, 

Ст.16], призначають на посади і звільняють пра-
цівників, крім тих, яких призначає Генеральний 

прокурор України. Окрім того на законодавчому 

рівні не вказано які саме управлінські рішення 
можуть ними виноситись. До того ж, поняття 
“очолювати” стосується лише управління у відпо-
відному апараті прокуратури, а не стосується пи-

тань управління нижчестоящими прокуратурами.  

Генеральний прокурор України [2, п.4.1] 

здійснив делегування частини власних повнова-
жень стосовно видання нормативних управлінсь-
ких рішень прокурорам прокуратур обласного 

рівня та прокуратур міст з районним поділом, а 
саме право затверджувати положення про струк-

турні підрозділи. Але, знову ж таки, делегування, 
як таке, не передбачене діючим Законом України 

“Про прокуратуру” і, по-друге, законом також не 
передбачене право видання управлінського рі-
шення нормативного характеру прокурорам об-

ласного рівня. Хоч дана функція здійснюється 
традиційно ще з радянських часів. Окрім того, 

традиційно прокурори прокуратур обласного 

рівня на сьогодні виносять нормативні управлін-

ські рішення у формі наказів стосовно Регламен-

ту роботи апарату прокуратури та Регламенту 

роботи колегії прокуратури. І дана діяльність 
себе виправдовує. Тому, на нашу думку, на зако-

нодавчому рівні слід закріпити положення, яким 

надати прокурорам обласного рівня та прокуро-

рам міст з районним поділом право видання по-

ложень про структурні підрозділи прокуратури, 

право затверджувати регламенти роботи апарату 

та колегій прокуратур. 

Індивідуальні акти управління містять 
конкретні розпорядження, носять разовий харак-

тер, відносяться до визначених осіб чи кола осіб, 

видаються на виконання актів нормативного ха-
рактер, тобто є актами застосування норм права. 
Вони не вводять правових норм (правил поведін-

ки), тобто не носять нормативного характеру, але 
в управлінській діяльності мають найбільш роз-
повсюджений характер – з їх допомогою вирі-
шуються різні питання оперативно-виконавчого 

характеру. Будь-який орган прокуратури, поса-
дові особи в тому чи іншому обсязі мають право 

прийняття індивідуальних рішень регулятивного 

або правоохоронного (наглядового) характеру. 

Регулятивні рішення регулюють конкретні сус-
пільні відносини, установлюють суб'єктивні пра-
ва й обов'язки учасників управлінських відносин. 

Наприклад, наказ прокурора про виконання під-

леглим йому працівником того чи іншого за-
вдання регулює конкретні управлінські відноси-

ни, пов'язані з виконанням цього завдання. 
Накази й інструкції Генерального проку-

рора України являють собою нормативні акти 

внутрішнього управління прокуратури, у яких 

дається вказівка про виконання відповідних по-

ложень закону всім підлеглим працівникам про-

куратури [5, с.150]. Але не можна акти управлін-

ня відносити до нормативних чи індивідуальних 

актів лише за їх найменуванням. Наприклад, Ге-
неральний прокурор України видає накази, які 
можуть бути як нормативними, так і індивідуа-
льними, тоді як інструкції завжди нормативні. 
Інструкції встановлюють порядок застосування 
(виконання) норм, виданих самим Генеральним 

прокурором України або яким-небудь іншим 

компетентним органом. Цей вид актів установ-
лює порядок дій, проведення організаційних за-
ходів, організаційно-технічних операцій тощо. 

Практика знає ще дві форми нормативних 

актів управління Генерального Прокурора – вка-
зівки і листи. У цих актах також можуть місти-

тися правові норми. У таких випадках вони, як 

правило, регулюють відносно більш спеціальні 
питання, присвячені конкретизації дій прокуро-
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рів при здійсненні ними наглядових функцій, 

тощо. Вказівка про виконання закону, що даєть-
ся Генеральним Прокурором України, у першу 

чергу обов'язкова для всіх працівників прокурор-

ських органів, у той же час вона, як ми вже вка-
зували, є обов’язковою і для всіх інших учасни-

ків правовідносин не управлінського характеру. 

Рішення змішаного характеру містять у собі як но-
рми права і вирішення питань загального значення, 
так і вирішення індивідуальних питань. Такі рі-
шення приймаються з цілого комплексу взаємо-
пов’язаних питань управління загального, приват-
ного, індивідуального характеру. 

За терміном дії управлінські рішення по-

діляються на оперативні (поточні), середньост-
рокові і довгострокові. За цим же критерієм рі-
шення поділяються на стратегічні і тактичні. 
Стратегічні рішення стосуються вузлових, пріо-

ритетних проблем; спрямовані на вирішення ос-
новних проблем, що впливають на стан законно-

сті і роботу прокуратури. Вони діють протягом 

тривалого часу, зазвичай кілька років, прийма-
ються для вирішення перспективних завдань. 
Акти управління стратегічного характеру, що 

мають загальне значення, виносяться у формі 
наказів, вказівок, рішень колегій. Тактичні рі-
шення пов'язані зі здійсненням поточних (опера-
тивних) завдань. Вони хоч і повинні виноситись 
в руслі стратегічних, але неминуче відчувають 
динамічний вплив оперативної обстановки. Дані 
акти управління приймаються з конкретних 

справ, за матеріалами, скаргами, що розглянуті 
нищестоящими прокурорами і винесеними ними 

наглядовим актам. Порушення науково обґрун-

тованих правил і вимог при здійсненні керівниц-

тва виявляється в тому, що виділяються пріори-

тети нагляду не відповідні дійсним потребам до-

держання законності. 
За характером розпоряджень і ступенем 

обов’язковості для посадових осіб чи органів, 
яким вони адресовані акти управління, можуть 
бути розділені на дві групи: директивні та реко-

мендаційні. Особливістю актів управління в ор-

ганах прокуратури є їх в переважній більшості 
обов’язковий – директивний характер. Виклю-

чення складають: рішення науково-мето-дичних 

рад, які за всіма ознаками відносяться до актів 
управління, але мають характер рекомендацій; 

рекомендації керівників структурних підрозділів 
та прокурорів прокуратур обласного рівня та їх 

же клопотання; пропозиції атестаційних комісій. 

Хоч деякі з вчених вважають, що до актів реко-

мендаційного характеру відносяться інформа-

ційні листи, оглядові листи та положення. З да-
ним положенням важко погодитись, оскільки 

положення – це документ управлінського харак-

теру, обов’язковість якому надає затвердження 
його наказом – власне актом управління, а згада-
ні листи – це різновиди актів управління, обо-

в’язковість яких підтверджується наказом, який 

щодо них виноситься. Навіть рішення колегій, 

які є дорадчими органами [1, Ст.18], доводяться 
до відома прокурорів органів прокуратур, яких у 

змісті вони стосуються, а повноту і всебічність 
та своєчасність виконання даних рішень забезпе-
чують начальники структурних підрозділів, та 
відповідні заступники Генерального прокурора 
України та прокурорів прокуратур обласного 

рівня [3, п.2.9]. Тобто рішення колегій також 

мають директивний характер. 

За цілями використання акти управління 
в органах прокуратури можуть бути класифіко-

вані за різними підставами. Але, на нашу думку, 

їх доречно поділяти на: 1) акти, що регулюють 
роботу прокурорів у рамках кожної галузі про-

курорського нагляду (щодо участі прокурора в 
арбітражному, цивільному, кримінальному про-

цесах та адміністративному провадженні; діяль-
ності прокурора по представництву прав грома-
дян і держави в судах; координації правоохорон-

них органів; організації та здійснення прокурор-

ського нагляду; здійснення міжнародного спів-
робітництва); 2) акти, що регулюють позагалузе-
ву роботу прокурорів (організаційно-правові за-
сади діяльності; організацію управління, порядок 

управлінської діяльності та взаємовідносин; кад-

рову робота). Особливу групу складають нормати-

вні акти управління Генерального прокурора Укра-
їни, прокурорів прокуратур обласного рівня та про-
курорів прокуратур міст з районним поділом, що 
регулюють структуру органів прокуратури. 

За способом фіксації акти управління в 
органах прокуратури бувають письмовими й ус-
ними. У переважній більшості вони виносяться в 
письмовій формі. Ці акти варто розглядати як 

важливий різновид службової документації, що 

відбиває самостійну управлінську діяльність. 
Офіційний характер письмового акту управління, 
необхідність його документальності, точності і 
ясності формулювання правових положень кері-
вних органів прокуратури вимагає їх викладу в 
строго визначених формах. Вони, як правило, 

складаються з вступної, описової і постановляю-

чої (пропонуючої, директивної) та часто докуме-
нтальної (додатки, положення) частин. В одних 
актах ці частини чітко виражені, в інших – не чітко. 
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Вони тісно взаємозалежні, але і відрізняються від 

слідчих та наглядових актів і несуть самостійне 
функціональне і процесуальне навантаження.  

Поряд з письмовими актами існують усні 
(накази, вказівки, розпорядження, команди, то-

що). Найчастіше вони приймаються в процесі 
оперативного рішення питань управління. Усні 
рішення також носять юридичний характер, тому 

що приймаються в межах компетенції органу, 

мають обов'язковий характер тощо. Їх виконання 
гарантується примусовою силою держави. Від-

мовлення від виконання, чи невиконання, нена-
лежне виконання усного рішення можуть спри-

чинити юридичну відповідальність. Складніше 
визначити способи їх фіксації та контролю. Усні 
рішення, забезпечуючи оперативність у вирі-
шенні управлінських справ, разом з тим обме-
жують можливості нагляду за їх законністю і 
виконанням, а також створюють сприятливі умо-

ви для ухилення від відповідальності органа чи 

посадової особи, що прийняли усне рішення, за 
його зміст. У зв'язку з цим особливо важливий 

контроль вищих органів за діяльністю органів і 
посадових осіб, що найбільш часто прибігають 
до прийняття рішень в усній формі. 

Отже, на нашу думку, виникла необхід-

ність у Законі про прокуратуру передбачити такі 
форми правових актів управління Генерального 

Прокурора, як листи, завдання, доручення. Та-
кож на законодавчому рівні слід закріпити по-

ложення, керуючись якими прокурори прокура-
тур обласного рівня та прокурори міст з район-

ним поділом здійснюють: 1) видання управлін-

ських рішень певної форми, змісту та їх на-
йменування; 2) керівництво нищестоящими про-

куратурами та присвятити прокуратурам різних 

рівнів організаційної структури окремі статті 
закону. Варто також передбачити на законодав-
чому рівні окремі статті, присвячені повнова-
женням прокурорів прокуратур обласного рівня 
та прокурорів міст з районним поділом, в яких 

передбачити, що прокурор Автономної респуб-

ліки Крим, прокурори області, міст Києва та Се-
вастополя і прирівняні до них прокурори здійс-

нюють керівництво підпорядкованими прокура-
турами, видають накази, вказівки, розпоряджен-

ня, обов’язкові для виконання всіма підпорядко-

ваними працівниками, затверджують положення 
про структурні підрозділи, регламенти роботи 

апарату на колегій прокуратури, можуть вносити 

зміни в штатний розклад своїх апаратів і підпо-

рядкованих прокуратур у межах чисельності й 

фонду заробітної плати, встановлених Генераль-
ним прокурором України. 
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ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО І ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ. 

 

 

Вчення про прокуратуру виникло і живе в 
суспільно-історичному вимірі, має свої корені і 
передумови. Уявляється доцільним з історичних 

позицій розглянути актуальні проблеми виник-

нення, становлення та розвитку прокуратури 

України. Як засвідчують наукові джерела, геніа-
льна здогадка і перше теоретичне обґрунтування 
необхідності існування в державі органу, що 

здійснював би функції, подібні до тих, які в су-

часному суспільстві виконує прокуратура, нале-
жить видатному давньогрецькому філософу 

Аристотелю (384 – 322 до н.е.). У визначній пра-
ці “Політика”, розвиваючи думки про чесноти та 
моральні завдання політики і держави, він при-

йшов до висновку про те, що у того, хто став на 
посаду керівника держави, “повинна бути у роз-
порядженні певна сила, спираючись на котру він 

буде у змозі охороняти закони” [1, с. 125]. 

Безумовно, в державному устрої найдав-
ніших цивілізацій не було такої фігури, як про-

курор. З самого початку виникнення держави і 
права функції нагляду за виконанням законів, 
переслідування тих, хто їх порушує, здійснюва-
лися безпосередньо носіями верховної влади 

(королями, князями, царями, суверенами), їх на-
місниками [2, с.8]. Слово “прокуратура” похо-

дить від латинського слова “prokuro” – що озна-
чає піклуюсь, керую. Похідним від нього є слово 

“prokurator” – завідуючий, керуючий, у Старода-
вньому Римі – той, хто управляв майном, маєт-
ком, чиновник, який займався збиранням подат-
ків, здійснював контроль за фінансами, міг бути 

довіреною особою римського громадянина в су-

дових і комерційних справах, намісник імпера-
тора в провінціях із зосередженням у своїх руках 

усієї влади, включаючи судову [6, с.7]. Посаду 

прокурора, як державного чиновника, запрова-
джено за часів правління римського імператора 
Августа (27 р. до н. е.- 14 р. до н. е.), а точніше - 
з уведенням Августовської Конституції. Це був, 
власне, слуга імператора з представницькою 

владою [15, с.21].  

В європейських країнах уперше прокура-
тура виникає у Франції в XIII – XIV ст.ст. Її за-
сновником прийнято вважати Філіпа IV Краси-

вого (правив у 1268 – 1314 роках). Уже у ХІІІ ст. 

при різних судах Франції знаходилося багато 

стряпчих, які вивчали закони. З цих осіб король 
вибирав повірених. З часом відбувся їх поділ на 
королівських прокурорів, що займалися письмо-

вою підготовкою і надісланням справ до суду, і 
королівських адвокатів, які здійснювали захист 
прав своїх клієнтів перед судом. Філіп IV зі сво-

го оточення призначав першими прокурорами 

таких осіб, які намагалися “знайти” законні 
підcтави для задоволення його вимог. Викорис-
товуючи їх вплив, він у 1302 році скликав Гене-
ральні штати – перший орган станового предста-
вництва у Франції, в якому дворяни та представ-
ники міст висловилися на підтримку королівсь-
кої влади в її боротьбі проти феодальної знаті та 
Папи Римського [6, c.105]. Виходячи з аналізу 

історичних джерел можна зробити висновок, що 

на той час призначення прокурора зводилося в 
основному до фіскального повіреного у справах 

корони. З посиленням королівської влади сфери 

його діяльності та повноважень постійно зростали. 

Юридичне оформлення прокуратури, як 

спеціального публічного органу, документально 

підтверджено Ордонансом короля, прийнятим 25 

березня 1302 р., яким уперше було визначено 

становище королівських прокурорів при судах. І 
в цей час органи прокуратури Франції були при-

стосовані для виконання волі короля, вплив яко-

го на формування органів прокуратури і визна-
чення її напрямків діяльності був вирішальним. 

Не випадково прокурори аж до ліквідації монархії 
у Франції іменувалися “людьми короля”. 

Прийнятий у 1586 р. Закон про організацію 

і діяльність прокуратури визначив місце проку-

ратури в системі інших державних органів та 
повноваження прокурорського нагляду. Це перш 

за все: діяльність прокурора адміністративно-

політичного характеру, нагляд за слідством, дія-
льність судово-правова [3, с.15]. У наступні роки 

серед конкретних сфер діяльності королівських 

прокурорів називають контроль за своєчасним 

надходженням прибутків до казни, кримінальне 
переслідування осіб, загальний нагляд за судо-

вим відомством, підтримання державного обви-

нувачення [8, с.100]. Не зважаючи на істотні змі-
ни і перетворення, які перетерпіла прокуратура 
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Франції, і особливо в 1789 – 1810 р.р., основне її 
призначення залишалося незмінним – виконання 
каральних функцій та забезпечення непорушнос-
ті верховної влади в державі. Прокуратура 
Франції послужила зразком для прокуратур ба-
гатьох європейських країн, у тому числі – Росії, і 
дотепер є еталоном прокуратури західних країн. 

Вітчизняна прокуратура також має глибокі 
історичні коріння та вікові традиції. В офіційній 

та науковій літературі панує загальновизнане 
твердження, що прокуратура України бере своє 
літочислення з періоду царювання Петра I. Проте 
останнім часом у питанні про багатовікову істо-

рію української прокуратури з’яви-лися дещо й 

інші думки, діаметрально протилежні наведе-
ним. Найточніші свідчення про зародження укра-
їнської прокуратури, на думку В.П.Лакизюка та 
О.Р.Михайленко, знаходимо у книзі Володимира 
Свербигуза “Старосвітське панство”, виданій у 

Варшаві. Отже, її витоки треба шукати ще в ХVІ 
ст., коли 1578р. на сеймі Речі Посполитої було 

утворено особливий для України – Луцький три-

бунал [7, с.34-35]. Дія цього вищого для України 

суду поширювалась на три воєводства – Київсь-
ке, Волинське, Брацлавське. Він наділявся пра-
вом законодавчої ініціативи, а офіційною мовою 

визнавалась українська. “В ньому засідали яко 

судді по 4 або по 5 депутатів від кожного воє-
водства, обрані шляхтою” [4, c.138]. Потім його 

функції перебрав на себе Український трибунал, 

створений 1579 р. у відвойованому тоді в Мос-
ковщини Батурині. 

Український Трибунал діяв у складі семи 

департаментів. Для історії прокуратури він ціка-
вий тим, що на самому початку діяльності три-

буналу його депутати щорічно обирали прокуро-

ра. Зміст повноважень прокурора (інстигатора) 
викладений у зазначеній вище книзі В.Свер-

бигуза. З неї довідуємося, що наглядачі приват-
них маєтків передавали інстигатору (прокуроро-

ві) детальні відомості про позови та характер 

правопорушень, а прокурор наглядав за чинніс-
тю подання позовів до трибунальського суду, 

брав участь у засіданнях трибуналу та приймав 
рішення на власний розсуд. 

Посада прокурора збереглася в Україні і в 
наступному, ХVІІ ст. Як і раніше, в Українсько-

му трибуналі разом з гетьманом, генеральними: 

писарем, возним, суддями та іншими вищими 

чинами засідав і прокурор [7, с. 57]. Діяльність 
Українського трибуналу та прокурорів була тіс-
но пов’язана з іменами кошових атаманів і геть-
манів українського козацтва (Івана Підкови, 

Якова Шаха, Северина Наливайко, Петра Сагай-

дачного, Михайла Дорошенка та інших). В особі 
прокурора вони мали надійного помічника і га-
ранта законності. Посада прокурора часів Запо-

розької Січі дуже пошановувалася, його назива-
ли одразу ж після гетьмана. Отже, документаль-
но доведено, що прокуратура України бере свій 

початок не з періоду царювання Петра І, а значно 

раніше. Лише через століття, а саме 27 квітня 1722 

р. Петро І незадовго до своєї смерті видав Указ про 
створення прокуратури Російської імперії (до скла-
ду якої тоді входила і Україна) [9, с. 4].  

Створення прокуратури в епоху Петра І 
можна розцінювати не інакше, як продовження 
його реформ державного управління. Петро І 
випробував декілька варіантів створення органу, 

який би міг здійснювати контрольно-наглядові 
функції за виконанням законів. У той час у дер-

жаві процвітало казнокрадство, у тому числі і в 
судових органах, а протидії таким фактам у дер-

жаві не було [12, с. 120]. Іменним Указом Сенату 

2 березня 1711 р. Петро І створює централізова-
ну систему фіскалату, очолювану обер-фіскалом. 

За зразок цієї служби Петро І взяв державні ор-

гани Німеччини. Серед інших обов’язків фіскали 

повинні були: “…надсматривать и проведывать 
про неправый суд, а также сбор казны и проче-
го…”, а також виявляти хабарництво і порушен-

ня казених (державних) інтересів, інші злочини, 

у тому числі і негласні, доповідати про повільне 
виконання справ [5, с. 131]. Засобами дій фіска-
лів був таємний пошук і донос. Регулярної плат-
ні від казни вони не отримували, їх праця вина-
городжувалася спочатку половиною, а потім тре-
тиною грошей та майна, сконфіскованого у тих, 

хто творив “неправду”.  

Петро І у законотворчій діяльності неод-

норазово звертався до свого дітища, уточняв 
компетенцію, організаційну структуру, порядок 

діяльності [2, c.9]. У 1713 р. в Росії вводиться 
посада Генерал–фіскала. Повноваження фіска-
лів, процесуальні засоби їх діяльності визначені 
в Указі від 17 березня 1714 р. “О должности фи-

скалов”. Зокрема, в ньому отримали чітке роз-
межування компетенції обер – фіскалів, провін-

ціал-фіскалів, міських і нижчих (рядових). До 

фіскалів заявлялися високі професійні і мораль-
но-етичні вимоги [3, c. 16]. Цей орган, з одного 

боку, був у особливій довірі царя, а з іншого - 

входив у систему Сенату [14, c.3].  

В юридичній літературі, як дореволюцій-

ній, так і сучасній, фіскалів нерідко називають 
попередниками прокурорів, а фіскалат – прооб-
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разом прокуратури, хоча цю точку зору навряд 

чи можна вважати правильною. Створення фіс-
кальної служби дійсно на декілька років випере-
дило заснування прокуратури, в якійсь мірі вона 
має з нею загальні історичні передумови виник-

нення. Але не варто забувати, що фіскалат ство-

рювався як самостійна система, очолювана обер-

фіскалом, а потім генерал-фіскалом. Завдання 
фіскальної служби полягали в кримінальному 

переслідувані розкрадачів казни, хабарників, чи-

новників – вимагателів, а її діяльність носила 
таємний характер. Прокуратура ж з самого поча-
тку була створена для здійснення нагляду глас-
ними методами. Фіскалат, як при Петрі І, так і 
його послідовниках, деякий час існував поряд з 
прокуратурою і навіть був їй підпорядкований, а 
не зник зразу ж після її створення [13, c.34-35].  

Як вбачається з історичних джерел, фіскалат ви-

явився неефективним, потреба в ньому відпала, а 
діяльність органу припиняється в кінці 30-х ро-

ків ХVІІІ ст. [14, c.3] . 

Паралельно з розвитком фіскалату ішов 
пошук більш досконалих форм контрольної дія-
льності, і перш за все в напрямку посилення її 
гласності, публічності та ефективності. Наступ-

ним кроком на цьому шляху було створення в 
1715 р. посади генерал-ревізора, за оцінкою істо-

риків, прямого попередника генерал-прокурора. 
У відповідному Указі Петра І зазначалося: “Объ-

является Василий Зотов чином Генерального ре-
визора или надзирателя указов, дабы все испол-

нено было”. Однак це нововведення Петра І було 

неефективним у зв’язку з невдалим персональ-
ним вибором кандидатури на цю посаду. Посада 
генерал-ревізора проіснувала неповних два роки 

і була ліквідована в 1717 р. [2, с.9 ]. 

Пошуки оптимальних форм державного 

контролю та нагляду продовжувалися. Петро І 
вивчав досвід роботи наглядових органів інозем-

них держав, у тому числі Стародавнього Риму та 
Франції, критично оцінював його з урахуванням 

російських реалій, відстежував власний досвід 

роботи фіскалату та його недоліки. З прокурату-

рою великий реформатор пов’язував не лише 
появу вдалої та доцільної управлінської структу-

ри, а народження цементуючої сили держави, яка 
б забезпечувала єдину законність та порядок на 
теренах Імперії, чистоти і совісті владних чинів 
як у центрі так і на місцях. З самого початку Пе-
тро І задумав прокуратуру як особливий інститут 
контролю за діяльністю чиновників усіх мастей, 

недопущення свавілля столичних і місцевих пра-
вителів, який би не спасував перед вельможними 

чинами і “сіятельствами”, в тому числі і перед 

Сенатом, котрий сам був вищим органом управ-
ління і контролю в Росії [11, c.4-5]. 

Першим кроком до створення інституту 

прокуратури в Росії став указ Петра І від 12 січня 
1922 р. “О должности Сената”, один з пунктів 
якого передбачав: “Быть при Сенате генерал-

прокурору и обер-прокурору, а также во всякой 

коллегии по прокурору, которые должны будут 
рапортовать генерал-прокурору.” Першим гене-
рал-прокурором став один із найближчих сорат-
ників царя – П.І.Ягужинський. Одночасно з його 

призначенням згідно з Указом від 18 січня 1722 

р. «Об установлении должности прокуроров в 
надворных судах и о переделах компетенции на-
дворных судов в делах по доносам фискальских 

и прочих людей» вводяться посади прокурорів у 

провінціях і надвірних судах. А 27 квітня 1922 р. 

з’являється Указ “О должности генерал-проку-

рора”, детально регламентуючий діяльність но-

вої установи. За ним генерал-прокурор у плані 
нагляду, став над Сенатом і прямо виходив на 
Імператора [11, с.5] . 

Збереглося шість редакцій проекту Указу. 

Петро І особисто працював над ним. Для визна-
чення статусу, характеру діяльності і функцій 

генерал-прокурора Петро І вибрав таке лаконіч-

не, але досить об’ємне і виразне формулювання: 
“…сей чин – яко око наше и стряпчий о делах 

государственных”. В Указі йшла мова про конк-

ретну державну посаду, але фактично була ство-

рена ціла система, яку очолював генерал – про-

курор Урядового Сенату, підзвітний безпосеред-

ньо главі держави. При Сенаті знаходилися по-

мічники генерал-прокурора, обер-прокурори, 

далі слідували прокурори колегій і надворних 

судів в губерніях [2, c.10]. 

Згідно з Указом прокуратура зобов’язана 
була слідкувати за виконанням усіма державни-

ми і посадовими особами нормативно-правових 

актів, які приймались самим Сенатом. Генерал-

проку-рору надавалося право опротестовувати 

рішення Сенату, які протирічили царським Ука-
зам і Регламентам і навіть зупинити їх дію, з по-

відомленням про це Імператора невідкладно або 

в залежності від важливості справи, у визначені 
терміни. Зазначений Указ установив головуюче 
положення генерал-прокурора в системі проку-

рорський органів, підпорядкував збережену фіс-
кальну службу прокуратурі, визначив статус 
обер-прокурора, як помічника і заступника гене-
рал-прокурора, встановив відповідальність гене-
рал-прокурора і обер-прокурора перед Імперато-
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ром та покарання для них у випадку їх зловжи-

вання [14, с.4]. Про те, як високо цінував Петро І 
створену ним прокуратуру, свідчить одна із норм 

його Указу: “Генерал и обер-прокуроры ничьему 

суду не подлежат, кроме нашего” [2, с.11]. 

Отже, прокуратура була створена в якості 
представництва імператорської влади і її основ-
ним завданням було здіснення від імені царя по-

стійного нагляду за відповідністю законам дій і 
розпоряджень Сенату та інших державних орга-
нів. З часом вона стала державницьким оком, 

своєрідним щитом і мечем Російської імперії, 
ефективним інструментом здійснення нагляду за 
додержанням законності в діяльності централь-
них та провінційних органів влади. Подальший 

розвиток подій засвідчив, що прокуратура ви-

правдала своє високе призначення. 
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОСОБАМИ,  ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ  

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ  
 

Право, як загальна форма й офіційний чин-

ник свободи суспільства, за останні роки все бі-
льше отримує визнання в українській державі. 
Це є закономірністю у розвитку української дер-

жавності, оскільки "прорив" української грома-
дянської свідомості до демократії, громадянсь-
кого суспільства, лібералізації економіки і полі-
тики тягне за собою актуалізацію Ідеї свободи, 

справедливості і соціального компромісу. У разі 
якщо право являється масштабом, мірою свобо-

ди поведінки особи, то із цієї властивості права 
випливає необхідність правових обмежень. Тоб-

то, обмеження властиве праву в силу його при-

значення - бути мірою свободи, яка не існує без 
певних меж. Комплекс прав і свобод людини, 

проголошений Конституцією України, яка з точ-

ки зору прав і свободи людини є взірцем сучас-
ного конституціоналізму, в цілому відповідає 
положенням Загальній Декларації прав людини, 

Міжнародному пакту про громадянські та полі-
тичні   права та Факультативному протоколу до 

цього Міжнародного пакту, які ратифіковані 
Україною. Повною мірою цей комплекс прав і 
свобод людини узгоджується з положеннями Єв-
ропейської конвенції про захист прав і основних 

свобод людини. Отже, права і свободи людини і 
громадянина, на наш погляд, визнані неодмін-

ними засадами нового конституційного ладу в 
Українській державі. Відповідно до ст. 64 Кон-

ституції України, конституційні права і свободи 

не можуть бути обмежені, крім випадків, перед-

бачених Конституцією України. Та не менш ва-
жливим є питання їх повної і правильної реаліза-
ції, охорони та захисту, і перш за все в судовому 

порядку [1]. 

Водночас обмеження прав є необхідним 

елементом правового регулювання. Правові об-

меження можуть прямо передбачатися в законо-

давстві, чи вони існують у вигляді заборони 

здійснювати  свої права на шкоду іншим особам. 

Це, так би мовити, позитивні обмеження прав 
громадянина, які не суперечать міжнародно-

правовим стандартам і діючій Конституції Укра-
їни. Але в правовій дійсності зустрічаються і не-
гативні обмеження прав людини. Непродуманий 

для законодавчої діяльності в Україні, в середині 

90-х років був прийнятий закон, який надав пра-
во органам МВС затримувати в адміністратив-
ному порядку, за погодженням з прокурором, до 

30 діб членів організованих злочинних угрупу-

вань, і осіб, причетних до таких угрупувань. На 
цій підставі немало громадян затримувались до 

30 діб, обвинувачення їм не пред'являлось, кри-

мінальні справи конкретно по відношенню до 

них не порушувались. Таким "затриманням" за-
вдавалась шкода імені, честі, гідності, діловій 

репутації людей, не говорячи про особисту сво-

боду та недоторканість. Хоча на державному рі-
вні цей "закон насильства" і був скасований, але 
ж принципу верховенства права та поваги до 

прав людини було завдано значної шкоди. З ура-
хуванням підвищення ефективності адміністра-
тивно-наглядової діяльності органів внутрішніх 

справ щодо забезпечення громадського порядку і 
громадської безпеки, увага до питань обмеження 
прав і свобод людини і громадянина, набувають усе 
більш актуального значення. На наш погляд, адмі-
ністративний нагляд, як особливий вид держав-
ної управлінської діяльності, спрямований у пе-
ршу чергу на виконання підприємствами, органі-
заціями, посадовими особами і громадянами (в 
тому числі звільненими із місць позбавлення во-

лі), спеціальних норм, правил і вимог чинного 

законодавства, які повинні базуватись на нормах 

Конституції України.  

Новий підхід, з урахуванням європейських 

стандартів до змісту адміністративного права (і 
особливо адміністративного нагляду органів вну-

трішніх справ у сфері забезпечення громадсько-

го порядку і безпеки), вбачається в нагальній по-

требі зміцнення адміністративно-правового за-
хисту прав і свобод громадянина, підвищення 
ролі органів внутрішніх справ. Цьому ж у знач-

ній мірі сприяє прийнятий на початку квітня 
2001 року Верховною Радою України Криміна-
льний Кодекс України. На наш погляд, тенденції 
більш повного забезпечення і врегулювання прав і 
свобод людини знайдуть втілення в нових Кримі-
нально-процесуальному, Адміністративному, Ад-

міністративно-процесуальному кодексах України; 

Законі про судоустрій, які розробляються та знахо-
дяться на розгляді Верховної Ради України. 
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У проекті Концепції реформи адміністра-
тивного права України пропонується прийняти 

спеціальний Закон про контроль (нагляд), який 

повинен охопити три аспект: єдине методичне 
обгрунтування державного нагляду, узгодження 
між наглядом і державним завданням органів, 
закріплення загальних вимог нагляду [9, с.108]. 

Проблема виникає в зв'язку з тим, що цей Закон 

про контроль (нагляд) повинен бути узгоджений 

з іншими законами в галузі управління, яким та-
кож близькі контрольно-наглядові функції (пар-

ламентський контроль, прокурорський нагляд, 

судовий контроль, внутрішній державний конт-
роль, інформаційно-аналітичний контроль, спе-
ціалізований контроль). На наш погляд, норми 

про нагляд чи контроль повинні бути предметні і 
включені в окремі адміністративні закони. При 

такій техніці регулювання можна було б віддати 

належне особливостям кожної галузі з питань 
контролю чи нагляду. 

Актуальною проблемою є діяльність спе-
ціальних контрольних органів і, зокрема, цент-
рального галузевого органу державної виконав-
чої влади - Міністерства внутрішніх справ  Укра-
їни,  яке  наділено  значними повноваженнями не 
лише у здійсненні контрольно-наглядових функ-

цій, але й у застосуванні визначених законами 

заходів відповідальності. Це потребує особливої 
уваги з точки зору захисту прав і свобод. Онов-
лення адміністративно-правового статусу грома-
дян України потребує подальшого вдосконален-

ня адміністративного законодавства чи прийнят-
тя нових Законів. Зокрема, Закон України “Про 

міліцію” в частині, що визначає права міліції про 

застосування примусу стосовно громадян, вста-
новлення адміністративного контролю (нагляду) 

за засудженими до кримінальних покарань, не 
пов'язаних з позбавленням волі, здійсненні адмі-
ністративного нагляду за особами, звільненими 

із місць позбавлення волі, тощо, повинен бути 

приведений у відповідність з вимогами Консти-

туції України [5]. 

На більш розширене вдосконалення інсти-

туту адміністративного нагляду за окремими ка-
тегоріями раніше засуджених і приведення зако-

нодавства до вимог Конституції України і євро-

пейських стандартів у значній мірі впливає і той 

фактор, що кількість судимих осіб, яким встано-

влюється адміністративний нагляд, зростає (тіль-
ки по Вінницькій області за період 1995-2000 рр. 

їх збільшилось в два ради, за цей же період до 

кримінальної відповідальності притягнуто осіб, 

яким був встановлений адміннагляд майже в 4 

рази більше, в тому числі по ст.196 КК України в 
2000 році засуджено в шість раз більше осіб, ніж 

в 1995 році). Отже, встановлення правових обме-
жень відносно такої категорії осіб було виправ-
даним, мета таких обмежень була спрямована на 
забезпечення вимог моралі, громадського порядку, 
визнання і поваги прав і свобод інших громадян. 

Верховна Рада України, зважаючи на Єв-
ропейські стандарти щодо прав і свобод людини, 

прийняла повий Кримінальний Кодекс України. 

В цьому контексті зазначимо, цю законодавець 
чітко визначив у ст.395 нового КК України, що 

під порушенням правил адміністративного на-
гляду належить розуміти самовільне залишення 
особою місця проживання з метою ухилення  від 

адміністративного нагляду, а також неприбуття 
без поважних причин у визначений строк до об-

раного місця проживання особи, щодо якої вста-
новлено адміннагляд, у разі звільнення з місць 
позбавлення волі. Якщо раніше в чинному зако-

нодавстві першочергова увага зверталась на ви-

конання раніше засудженими покладених на них 

обов'язків (значно обмежувались їх права та сво-

боди), то в нових названих правових документах 

більше уваги приділяється охороні прав піднаг-
лядних осіб. Це, зокрема, участь таких осіб у су-

довому засіданні, право на захисника, видача 
дозволу на виїзд із місця постійного проживання 
в особистих справах, чи тривале перебування на 
лікуванні, дострокове припинення адміннагляду 

в разі, коли піднаглядний не є більше небезпеч-

ним для суспільства, та інші. Значно пом'якшена 
кримінальна відповідальність і міра покарання за 
порушення правил адміннагляду. Разом з тим, на 
часі прийняття нового Закону України про адмі-
ністративний нагляд (далі - Закон), який у повній 

мірі відповідав би вимогам Конституції України 

та правовим стандартам країн Європейського 

Співтовариства. 
На наш погляд, в системі органів внутрі-

шніх справ повинен бути створений спеціальний 

підрозділ - Служба ресоціалізації, який би вико-

нував функції превентивно-виховного, наглядо-

вого (контрольного) процесу не тільки за раніше 
засудженими особами, яким встановлено адміні-
стративний нагляд, але й за умовно засуджени-

ми, засудженими з відстрочкою виконання виро-

ку, звільненими від кримінальної відповідально-

сті з застосуванням примусових заходів вихов-
ною чи умовного характеру, умовно-достроково-

го звільнення від покарання та іншими. 

Створення такої Служби ресоціалізації бу-

ло б виправданим, адже нині (згідно інструкції) 
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функції превентивно-виховного процесу, а також 

встановлення та здійснення адміністративного 

нагляду виконують служби органів внутрішніх 

справ: інспекції виправних робіт, працівники 

паспортної та візової служби, дільничні інспек-

тори міліції, підрозділ карного розшуку, служби 

кримінального розшуку, державної служби бо-

ротьби з економічною злочинністю, підрозділи 

по боротьбі з організованою злочинністю, неза-
конним   обігом   наркотичних речовин, підроз-
діли дізнання, приймальники-розподільники та 
патрульно-постові наряди міліції. Але ж відомо, 

що "у семи няньок дитя без догляду…". Служба 
ресоціалізації повинна координувати свої дії і 
співпрацювати з Державним департаментом 

України з питань виконання покарань, який за-
стосовує норми кримінально-виконавчого права, 
і є одним із органів за ініціативою котрого вста-
новлюється адміністративний нагляд.  

Закон повинен чітко окреслювати умови, 

порядок встановлення та здійснення адміністра-
тивного нагляду за окремими раніше засуджени-

ми особами, їх права та обов'язки. Окремо пови-

нно бути виписано право таких осіб на судовий 

захист, який світова спільнота визнає найвищою 

формою гарантій прав людини, а також право 

звернення за захистом своїх прав до контрольних 

та наглядових інституцій. У Законі потрібно ви-

значити, що завданням адміністративного нагля-
ду, є по-перше, превентивно-виховний характер; 

по-друге, встановлення таких правових обме-
жень, що передбачені Конституцією України і не 
суперечать їй; по-третє, тимчасові обмеження 
забезпечують справедливі вимоги моралі, до-

тримання громадського порядку і пріоритетів 
демократичного суспільства; по-четверте, запо-

бігання вчиненню злочинів, по-п'яте, соціальна 
реінтеграція піднаглядних осіб. 

Об'єктами правових обмежень (адміністра-
тивного нагляду) можуть бути, на наш погляд, 

окремі повнолітні, осудні особи: 1) засуджені до 

позбавлення волі за злочини, пов'язані з незакон-

ним обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів; 2) засуджені до позбав-
лення волі за бандитизм, диверсію, масові безпо-

рядки; 3) засуджені до позбавлення волі за тяжкі 
злочини, або засуджені два і більше разів до по-

збавлення волі за умисні злочини, якщо під час 
відбування покарання, не зважаючи на проведені 
регламентовані заходи соціально-психологіч-

ною службою, їх поведінка свідчила про стійке 
небажання стати на шлях виправлення, і поки 

продовжують залишатись небезпечними для де-

мократичного суспільства; 4) засуджені до по-

збавлення волі за тяжкі злочини, або засуджені 
два і більше разів до позбавлення волі за умисні 
злочини, якщо вони після відбування покарання, 
незважаючи на попередження органів внутрі-
шніх справ, неодноразово порушували громадсь-
кий порядок, проявляли неповагу до прав і сво-

бод інших громадян, вчинили ряд правопору-

шень, за що притягувались до відповідальності в 
судовому порядку. 

Підставами для встановлення адміністра-
тивного нагляду є вироки, що набрали законної 
сили - щодо осіб, засуджених до позбавлення 
волі за злочини, пов'язані з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, за бандитизм, диверсію, терористи-

чні акти, масові безпорядки. У всіх інших випад-

ках підставами для встановлення адміннагляду є 
матеріали органів внутрішніх, справ чи Держав-
ного департаменту України з питань виконання 
покарань. Вважаємо, що було б доцільним в за-
коні передбачити, що адміністративний нагляд 

встановлюється Адміністративними судами за 
місцем находження установи з питань виконання 
покарань, чи за місцем проживання особи, звіль-
неної із місць позбавлення волі. В судовому засі-
данні обов'язково повинні бути присутні: особа, на 
яку подані матеріали про встановлення адміннаг-
ляду, його захисник, представник установи вико-
нання покарань, органів внутрішніх справ, психо-
лог, педагог та інші. 

Згідно зі ст. 121 Конституції України на 
прокуратуру покладається нагляд за додержан-

ням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, пов'яза-
них з обмеженням особистої свободи громадян. 

На наш погляд, було б доцільним, щоб прокурор 

не тільки здійснював ефективний нагляд, але й 

брав участь у судовому засіданні при розгляді 
матеріалів про встановлення адміннагляду і ви-

словлював думку з цієї справи, а також брав 
участь у розгляді судом подань про зменшення 
чи збільшення обсягу обмежень піднаглядному. 

Це можливо врегулювати відомчим наказом Ге-
нерального прокурора України або на рівні від-

повідного Закону. 

Погоджуючись з термінами та порядком 

здійснення і припинення нагляду, які запропоно-

вано в Законі від 1  грудня 1994 року, вважаємо 

необхідним внести в новий Закон питання про 

проміжні терміни для перевірки поведінки осо-

би, а при позитивних результатах ставити перед 
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судом (з дотриманням процедури) питання про 

дострокове припинення адміннагляду. Умовою 

тут повинна бути позитивна характеристика за 
місцем роботи і проживання, а також висновок 

колегіального органу (представника служби ре-
соціалізації, педагога, психолога, лікаря, кримі-
нолога) про можливість припинення такого на-
гляду. Сутність адміністративного нагляду пови-

нна полягати в застосуванні державою, відповід-

но до Конституції України і міжнародних стан-

дартів, тимчасових примусових, заходів, оскіль-
ки правове переконання, як основний метод пе-
ревиховання, не виключаючи і примусу, який 

опосередковується у праві юридичною відпові-
дальністю - адміністративною, матеріальною і 
кримінальною. Правове обмеження, спостере-
ження і контроль за такими особами не мають 
принижувати людську гідність і честь. 
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ADMINISTRATIVE SUPERVISION OF PERSONS RELEASED  FROM PLACES OF 

CONFINEMENT  

 

Summary 

 

In the article on the basement of analysis of the normative - legal acts and legal practice the new con-

tents of administrative supervision of persons released  from places of confinement cleared up. It is con-

cluded, that first of all it is the application of temporary enforcement measures to these persons by the state 

according to the Constitution of Ukraine and appropriate international standards. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У СПРАВАХ З ПРОТОКОЛЬНОЮ  

ФОРМОЮ ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ 

 

У процесі доказування можна умовно ви-

ділити дві його сторони: пізнавальну, розумову, 

що пов’язана з оцінкою доказів, і практичну, яка 
знаходить свій вияв у виявленні, закріпленні та 
перевірці доказів. Виявляються, закріплюються і 
перевіряються докази за допомогою слідчих і 
судових дій, а також інших процесуальних дій: 

шляхом витребування предметів і документів від 

підприємств, установ, організацій, посадових 

осіб і громадян. Докази можуть бути також по-

дані підозрюваним, обвинуваченим, захисником, 

потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем і їх представниками, а також інши-

ми громадянами, підприємствами, установами, 

організаціями (ст.66 КПК України). Як слушно 

зауважує Р.С.Бєлкін, зі збирання доказів процес 
доказування тільки розпочинається, адже для 
того, щоб докази могли бути використані як за-
соби доказування, їх потрібно спочатку зібрати, 

тобто тим чи іншим передбаченим законом шля-
хом отримати в розпорядження слідчого чи суду 

саме як доказу, виділити зі всієї неосяжної великої 
кількості фактичних даних за ознакою їх значення 
для справи [3, c.28]. 

Під час досудової підготовки матеріалів у 

протокольній формі орган дізнання зобов'язаний 

встановити подію злочину (час, місце, спосіб та 
інші обставини), дані, які підтверджують вин-

ність правопорушника, дані про його особу, мо-

тиви злочину тощо. Прийняттю прокурором рі-
шення про порушення кримінальної справи та 
складанню ним обвинувального висновку пере-
дує кримінально-процесуальна діяльність, яка 
тією чи іншою мірою регламентована ст.426 

КПК. Така діяльність, на нашу думку, також яв-
ляє собою доказування, оскільки являє собою 

збирання, перевірку та оцінку відомостей про 

факти, які мають значення для справи. Розгляне-
мо особливості збирання доказів як елементу 

процесу доказування у справах з протокольною 

формою досудової підготовки матеріалів. 
1. Особливе коло суб’єктів збирання дока-

зів. Передусім це особи, які ведуть процес: діз-
навач, начальник органу дізнання, прокурор, су-

ддя. Відповідно до ст.426 КПК учасниками про-

токольної форми досудової підготовки матеріа-

лів є правопорушник, інші особи, від яких отри-

мано пояснення, особи, що постраждали від зло-

чину, які ще не мають процесуального статусу 

потерпілих. Процесуальне становище цих суб’єк-

тів чітко не визначено в законі. Не є винятком і 
особа, щодо якої ведеться провадження. На дум-

ку С.Мельника і Л.Захожого, "за своїм станови-

щем правопорушник тут найбільше нагадує пі-
дозрюваного" [8, c.27]. Проте, зрозуміло, що така 
особа не має статусу підозрюваного, оскільки 

підозрюваним особа може стати тільки після по-

рушення кримінальної справи і за умови, що до 

неї застосовано затримання або запобіжний захід 

до притягнення як обвинуваченого (ст.43
1
 КПК). 

У юридичній літературі робляться спроби вивес-
ти права "правопорушника" із положень інших 

статей, які стосуються інших учасників процесу. 

Так, А.М.Денисюк називає такі права: користу-

ватися рідною мовою, подавати докази, оскар-

жувати дії і рішення органу дізнання, знайоми-

тись з матеріалами, а також обов’язки з’являтись за 
викликом органів дізнання і суду, повідомляти про 
зміну місця проживання [4, c.15]. На наш погляд, 

назва "правопорушник" не є вдалою, бо вона ні-
би констатує вчинення злочину певною особою 

ще до того, як порушено за цим злочином кримі-
нальну справу. Доцільніше цього учасника було 

б іменувати "особою, щодо якої ведеться досу-

дове протокольне провадження". Необхідно та-
кож надати певні процесуальні права особі, яка 
постраждала від злочину. І правопорушнику, і 
постраждалому, і іншій особі, яка дає пояснення 
має бути надано право відмовитись давати пояс-
нення щодо себе, членів своєї сім’ї чи близьких 

родичів, що випливає з ч.1 ст.63 Конституції 
України.  

2. Встановлення законом скорочених стро-

ків для збирання доказів під час досудової під-

готовки матеріалів у протокольній формі. Згідно 

з ст.426 КПК орган дізнання не пізніш як у деся-
тиденний строк встановлює обставини вчинено-

го злочину і особу правопорушника, очевидців 
та інших осіб, витребує довідку про наявність чи 

відсутність судимості, характеристику з місця 
його роботи або навчання та інші матеріали, які 
мають значення для розгляду справи в суді.        
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У виняткових випадках, у разі неможливості в 
десятиденний строк зібрати необхідні матеріали, 

цей строк може бути продовжений відповідним 

прокурором, але не більше як до двадцяти днів. 
У десятиденний строк провадження в протоко-

льній формі передбачається не з’ясування наяв-
ності підстав для порушення кримінальної спра-
ви, а лише збирання доказової інформації 
(з’ясування обставин, що входять до предмету 

доказування) як підстави для направлення мате-
ріалів прокурору, який і вирішуватиме питання 
про порушення кримінальної справи і складання 
обвинувального висновку. У законі не визначе-
но, з якого ж моменту обчислювати строк прото-

кольного провадження. Як слушно зазначає 
В.І.Басков, його необхідно обчислювати з моме-
нту реєстрації заяви чи повідомлення про зло-

чин. Обчислення строку з моменту вчинення 
злочину є неправильним, бо орган дізнання не 
завжди може бути вчасно поінформованим про 

його вчинення [2, c.44]. Виходячи з чинного зако-
нодавства, обчислюватись строк протокольного 
провадження має по день винесення прокурором 

постанови про порушення кримінальної справи. 

2. Обмежена кількість способів збирання 
доказів. При протокольній формі досудової під-

готовки матеріалів також повною мірою повинні 
виконуватись вимоги ст.22 КПК щодо всебічнос-
ті, повноти і об’єктивності дослідження обставин 

вчиненого злочину. Зіставлення ст.426 і ст.64 

КПК дозволяє з’ясувати зміст предмету доказу-

вання при протокольній формі досудової підго-

товки матеріалів. Так, п.1 ст.64 КПК вимагає 
встановлення події злочину (часу, місця, способу 

та інших обставин вчинення злочину). Частина 3 

ст.426 КПК також приписує встановлення часу, 

місця і способу вчинення злочину і, як і п.2 ст.64 

КПК, передбачає встановлення винності право-

порушника і мотивів вчинення злочину. 

Джерела, в яких містяться дані, що отри-

муються при досудовій підготовці матеріалів у 

протокольній формі, можна поділити на такі 
групи: 1) заяви, повідомлення та інші, зазначені 
у ст.94 КПК, джерела, які є приводом до пору-

шення кримінальної справи, а в даному разі - 

приводом до початку протокольного проваджен-

ня; 2) пояснення правопорушника та інших осіб; 

3) протокол огляду місця події; 4) предмети; 5) 

документи з підприємств, установ, організацій, 

від посадових осіб і громадян; 6) документи, 

складені особою, що провадить досудову підго-

товку матеріалів у протокольній формі у зв’язку 

з цією підготовкою [7, c.173-174; 13, c.79-80]. 

Способи отримання фактичних даних у 

протокольному провадженні такі ж, як і в стадії 
порушення кримінальної справи: 1) проведення 
огляду місця події; 2) отримання пояснень; 3) 

витребування матеріалів; 4) подання документів 
і предметів громадянами, підприємствами, уста-
новами і організаціями; 5) проведення ревізій. У 

способах отримання фактичних даних, у засобах 

доказування виявляються загальні риси доказу-

вання в протокольному досудовому провадженні 
і доказування в стадії порушення кримінальної 
справи. Однак між цими двома видами доказу-

вання є відмінності у предметі та межах доказу-

вання. Доказування у стадії порушення криміна-
льної справи спрямоване на встановлення не всіх 

обставин вчиненого суспільне небезпечного ді-
яння, а лише ознак злочину. Сукупність фактич-

них даних при цьому має бути такою, щоб можна 
було зробити хоча б висновок з припущенням 

про наявність цих обставин [6, c.139-140]. Отже, 
предмет і межі доказування в стадії порушення 
кримінальної справи значно вужчі, ніж у прото-

кольному досудовому провадженні. 
Розглянемо докладніше кожен зі способів 

збирання доказів за протокольною формою до-

судової підготовки матеріалів. 
1. Огляд місця події. Під час досудової 

підготовки матеріалів у протокольній формі про 

такі злочини, як розкрадання державного, колек-

тивного чи індивідуального майна шляхом кра-
діжки, умисне знищення бо пошкодження інди-

відуального майна громадян, незаконне полю-

вання тощо практично неможливо дослідити 

всебічно і повно обставини вчинення злочину 

без огляду місця події. Тому особи, які провадять 
досудову підготовку, зобов’язані в необхідних 

випадках застосовувати цю слідчу дію, керую-

чись статтями 190-191 КПК. Огляд провадиться 
в присутності понятих, у необхідних випадках з 
участю спеціаліста, самого правопорушника, 
очевидців. Під час проведення огляду дозволя-
ється застосовувати кіно-відеозйомку, звукоза-
пис, фотозйомку, робити виміри, складати схе-
ми. Хід і результати огляду заносяться до  про-

токолу, який підписується особами, які при цьо-

му присутні. Беручи до уваги, що проведення 
огляду предметів і документів може бути не 
менш невідкладним до порушення кримінальної 
справи ніж огляд місця події, доцільно, на наш 

погляд, закріпити в законі положення, згідно з 
яким до порушення кримінальної справи може 
бути проведено огляд предметів і документів, 
витребуваних з ініціативи особи, що провадить 
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дізнання, а також поданих особою, яка заявила 
про злочин або іншими особами. 

2. Отримання пояснень. Отримання пояс-
нень як спосіб збирання доказів, позбавлене еле-
ментів процесуальної форми, обов’язкової для 
допиту. Особа, яка дає пояснення, не попереджа-
ється про кримінальну відповідальність за від-

мову від дачі показань і за дачу завідомо неправ-
дивих показань. Якщо особа ухиляється від явки 

для дачі пояснень, до неї не може бути застосо-

вано примусовий привід. У подібних випадках 

особа, яка здійснює підготовку матеріалів у про-

токольній формі, має обмежитись роз’ясненням 

необхідності отримання пояснень, значення їх 

для вирішення питання про наявність або відсут-
ність ознак складу злочину і винності чи невин-

ності особи, зверненням до громадянського 

обов’язку особи розповісти все, що їй відомо про 

обставини події, яка досліджується. При цьому 

кожній такій особі роз'яснюється її конституцій-

не право не давати пояснень щодо себе, членів її 
сім’ї та близьких родичів (ч.1 ст.63 Конституції 
України). Пояснення правопорушника і очевид-

ців, як і протокол допиту в кримінальній справі, 
повинні відповідати певним вимогам і містити 

необхідні реквізити: дані про час і місце дачі по-

яснення; про посаду і прізвище особи, яка взяла 
пояснення; анкетні дані про особу, від якої 
отримано пояснення, про характер і особливості 
вчиненого злочину, що викладаються від першої 
особи. Зазначається також, в яких стосунках пе-
ребувають між собою правопорушник і особа, 
котра постраждала, або ж інша опитувана особа, 
що буде мати значення під час оцінки доказів. 

3. Подання предметів і документів грома-
дянами, підприємствами, установами, організа-
ціями. На практиці при застосуванні цього спо-

собу збирання доказів виникають певні трудно-

щі. На жаль, законодавець, вказавши на можли-

вість збирання доказів шляхом їх подання, не 
визначив порядку виконання даної процесуаль-
ної дії. Прийняття поданих доказів часто фіксу-

ється в протоколах (актах) добровільної видачі, 
актах вилучення та інших документах. Незважа-
ючи на те, що в названих документах містяться, 
як правило, важливі відомості про обставини по-

ходження і прийняття поданих доказів, суд в по-

дальшому відмовляються розглядати такі доку-

менти як джерела доказів, передусім через неяс-
ність їх процесуальної природи. 

На нашу думку, з метою забезпечення мо-

жливості використання отриманих предметів і 
документів як доказів необхідно закріпити в за-

коні порядок подання цих об’єктів, згідно з яким 

особа, яка передала об’єкт, має бути допитана 
про обставини його виявлення (при провадженні 
у протокольній формі отримати у цієї особи по-

яснення). Факт передачі об’єкта повинен бути 

зафіксований у протоколі з зазначенням, ким, 

коли, який предмет чи документ (з докладним 

його описом) подано в орган дізнання. Якщо 

предмет чи документ виявлено працівником ор-

гану дізнання під час оперативно-розшукових 

дій, його може бути подано з рапортом цієї осо-

би, в якому зазначаються час, місце і обставини 

виявлення поданого об’єкта. При цьому потрібно 

наголосити на новій редакції ч.2 ст.65 КПК, яка 
передбачає, що фактичні дані як докази встанов-
люються також протоколами з відповідними до-

датками, складеними уповноваженими органами 

за результатами оперативно-розшукових заходів 
[1, Cт. 187]. Вона означає легалізацію в КПК ще 
одного способу збирання та перевірки доказів, 
який може бути використаний і в протокольній 

формі досудової підготовки матеріалів, адже 
можливість проведення оперативно-розшукових 

заходів не зумовлюється наявністю порушеної 
кримінальної справи. 

4. Витребування доказів. Цей спосіб зби-

рання доказів охоплює не тільки направлення 
вимоги про подання певного предмета чи доку-

мента особою, яка ним володіє, а й виконання 
вимоги, тобто пред’явлення предмета чи доку-

мента в натурі, прийняття поданого об’єкта, ві-
дображення всіх цих дій, без яких вимога не мо-

же вважатися способом одержання доказів, у ма-
теріалах справи [11]. Багато авторів правильно 

віддають перевагу письмовому витребуванню 

предметів і документів [12, c.122]. Письмовий 

запит підвищує гарантії точного і оперативного 

його виконання і зменшує ризик втрати витребу-

ваних матеріалів. Факт фіксування прийняття 
витребуваних предметів чи документів складан-

ням протоколу видається найбільш вдалим. 

Письмову форму запиту, а також складання про-

токолу прийняття предметів чи документів необ-

хідно закріпити в законі. 
5. Проведення на вимогу органу дізнання 

ревізії, яка відповідно до ст.2 Закону України 

"Про державну контрольно-ревізійну службу в 
Україні" є методом документального контролю 

за фінансово-господарською діяльністю підпри-

ємства, установи, організації, додержання зако-

нодавства з фінансових питань, достовірність 
обліку і звітності, способом документального 

виявлення недостач, розтрат, присвоєння, краді-



Особливості процесу збирання доказів у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів 

114                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2002. Випуск 131. Правознавство. 

жок коштів і матеріальних цінностей, запобіган-

ня фінансовим зловживанням (Відомості Верхо-

вної Ради України. - 1993. №13). Зазначимо, що у 

разі проведення ревізії за дорученням особи, яка 
провадить досудову підготовку у протокольній 

формі, процесуальною дією слід вважати лише 
дачу відповідного доручення у вигляді постано-

ви, саме ж провадження ревізії процесуальною 

діяльністю не є, являє собою адміністративно-

господарську діяльність, що регулюється відом-

чими актами [10, c.374]. 

До зазначених вище способів збирання до-

казів під час провадження у протокольній формі, 
можна, на нашу думку, додати ще один. Стаття 
187 КПК у редакції Закону від 21 червня 2001 

року дозволяє з метою запобігти злочину до по-

рушення кримінальної справи, а, отже, і під час 
провадження в протокольній формі досудової під-

готовки матеріалів, застосовувати арешт на корес-
понденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. 

Отже, збирання доказів як елемент проце-
суального доказування існує і в досудовому про-

вадженні, яке здійснюється в протокольній фор-

мі. Його зміст складають огляд місця події, а та-
кож сукупність інших процесуальних дій, які 
дають можливість органу дізнання з’ясувати об-

ставини вчинення злочину і особу, яка його вчи-

нила. Можливості такого з’ясування доцільно 

було б розширити, дозволивши шляхом внесення 
до КПК України змін під час протокольної фор-

ми досудової підготовки матеріалів провадити 

ще й інші слідчі дії, зокрема огляди предметів і 
документів, а також призначення експертиз, які б 

не обмежували права учасників процесу (зокре-
ма, судово-медичної для з’ясування характеру і 
тяжкості тілесних ушкоджень). 
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D.O. Savytsky 

Peculiarities of the process of assembly of proofs in cases with the report form of pretrial proceedings 

Summary 

In the article on the basement of analysis of the normative - legal acts and legal practice the conclu-

sion is made, that assembly of the proofs as the element of procedural proof exists in pretrial proceedings, 

which is carried out in the report form. Its contents consists of a place of an accident, so as totality of other 

procedural actions, which enable an agency of inquiry to ascertain the circumstances of a crime and person, 

who has committed it. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 

1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового 

вісника Чернівецького університету”  перейшла  на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, 
які подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і 
роздруковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 

1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на тридюймовій дискеті) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 

1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих пошко-

джень максимально жорсткою упаковкою. 

1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редак-
тор. 

1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 
прямим шрифтом. 

1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-

нику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - 
суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допуска-

ються! 

1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого бо-

ку. 
 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 

2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 
0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а ре-
цензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-
тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-

кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті у алфавітному порядку згідно бібліографічного Держс-
тандарту. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну на-
зву й офіційне  джерело,  у  якому  він опублікований. Наприклад: 

• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-
ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 

2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; 
її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірни-

ках. Наприклад:  

• Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
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ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 

автори. Наприклад: 

• Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 

276с. 
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 

 

3. ДОДАТКИ 

 
До рукопису повинні додаватись: 

• довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку 
з редколегією); 

• для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, який 

містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної 
установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 

доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, 

може бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені зван-

ня, посади та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

• інформація з вказівкою,  кому із співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і ко-

ректуру; 
• транслітерація прізвищ та ініціалів авторів,  переклад заголовку матеріалу та коротке його резюме англійсь-

кою мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  

 
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить в доопрацьованому вигляді повернуті ред-

колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 

були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а) 
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 

лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-
йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 

4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видавництво або опубліковувалась раніше, 
автор зобов'язаний попередити про це редакцію. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які 

винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редакто-

ром. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 

 

 

Науковий редактор доктор юридичних 

наук, професор, декан юридичного    фа-
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